
Глава 7. ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

 

  

 

  

§ 1. Юридичний конфлікт як підстава для захисту прав пацієнтів.

  

Прогрес медичної науки й практики, особливо протягом XX ст., обумовив  можливість
лікування ряду дуже складних захворювань, дозволив людству  пізнати й регулювати
найтонші біологічні процеси. У той же час, на жаль,  далеко не всі досягнення системи
охорони здоров'я характеризуються  позитивними результатами. Медичні працівники не
можуть сьогодні, хоча це  й неможливо в принципі, гарантувати обов'язкове видужання,
поліпшення  якості життя й збільшення його тривалості для хворих людей. Найчастіше 
такі обставини призводять до непорозуміння й виникнення конфліктів між  інтересами
пацієнтів і лікарів, що робить ймовірним виникнення надалі  юридичних конфліктів.
Істотними проблемами в цьому аспекті є  несприятливі результати медичного втручання,
дефекти надання медичної  допомоги.

  

Юридична конфліктологія, як новий науковий напрям, виникла на стику  юриспруденції й
загальної конфліктології. Юридичний конфлікт є  різновидом соціального конфлікту, в
основі якого лежить протилежність  поглядів, інтересів, потреб двох або декількох
суб'єктів, що призводить  до їхнього протистояння. Сучасний соціально-економічний і
політичний  стан України передбачає велику потенційну можливість виникнення 
найрізноманітніших конфліктів. Вони охоплюють різні сфери  життєдіяльності людей.
Нерідко виникають зіткнення думок, сторін, сил,  поглядів. У той же час юридичний
конфлікт є найбільш цивілізованою  формою протистояння, оскільки тут має місце певна
процедура протікання  конфлікту і його вирішення, як правило, надано правової форми,
що  санкціонована державою.

  

У зв'язку з безліччю ситуацій, за яких можуть протиставлятися  інтереси різних суб'єктів
у сфері охорони здоров'я, вивчення природи  юридичних конфліктів у медицині є украй
необхідним. Окремий випадок  наявності невдоволення пацієнта із приводу результатів
його лікування у  даній лікувально-профілактичній установі - типовий варіант можливого 
юридичного конфлікту, сторонами якого будуть виступати пацієнт (його  представник) і
лікувальна установа. При цьому умовою ініціювання  процедури є використання
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пацієнтом одного із численних варіантів захисту  своїх прав як споживача медичних
послуг.

  

Особливістю професійної медичної діяльності є наявність достатньо  великої кількості
підстав для можливого невдоволення пацієнтів. Навіть  найменше відхилення від
результатів, які очікує пацієнт, здатне вплинути  на виникнення конфліктної ситуації.
Коли мова йде про життя й здоров'я,  то людська свідомість, емоції перебувають в
особливому стані. Справді,  помилки можуть траплятися у будь-якій сфері діяльності
людини, однак у  жодній іншій галузі вони не набувають такого суспільного значення, як
у  медицині. Охорона здоров'я згідно визначення займається охороною  здоров'я
людини, і тому будь-які відхилення від нормальних показників,  критеріїв правильності
лікування і його результатів здобувають вагомий  суспільний резонанс. Треба, без
сумніву, вважати правильною точку зору  В.Н. Кудрявцева, який стверджував, що
теоретичне вивчення юридичного  конфлікту призначено для встановлення можливості
норми права впливати на  зародження, розвиток і вирішення конфлікту; і якщо можна, то
 використати юридичний інструментарій для пом'якшення, припинення  конфлікту або
його попередження. Із цієї причини як для медиків, так і  для юристів знання передумов,
динаміки й шляхів розв'язання подібних  конфліктів з юридичним змістом є необхідним.

  

Перш ніж дати поняття й розглянути види юридичних конфліктів у сфері  охорони
здоров'я, необхідно показати відмінні ознаки, властиві медичній  діяльності при
виникненні конфліктних ситуацій. Це пов'язане з тим, що  як самій сфері охорони
здоров'я властиві деякі характеристики, яких  немає в інших сферах життєдіяльності,
так, відповідно, і юридичні  конфлікти, що виникають у сфері медицини, будуть мати
певні відмінності.  Як специфічні ознаки, що відрізняють появу юридичних конфліктів у
сфері  медичної діяльності, важливо зазначити такі:

  

а) розбіжність цільових настанов у суб'єктів, що надають медичну  допомогу, і суб'єктів,
що одержують її. При характеристиці об'єктів  медичних правовідносин мова вже йде про
те, що для медичних працівників  як об'єкт правовідносин, які виникають у сфері
професійної діяльності,  виступає сам процес надання медичної допомоги, у той час як
для  пацієнтів об'єктом медичних правовідносин є особисті немайнові блага -  життя й
здоров'я, що є кінцевим результатом медичної допомоги;

  

б) необхідність втручання третьої сторони (яка не є суб'єктом  юридичного конфлікту)
для визначення правильності надання медичної  допомоги. Як така сторона можуть
виступати органи судово-медичної  експертизи;
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в) фінансово-економічні труднощі вітчизняної системи охорони  здоров'я, у результаті
яких багато прав пацієнтів найчастіше не можуть  бути реалізовані. Наприклад, право
пацієнта на одержання високоякісної й  дорогої трансплантологічної допомоги далеко не
завжди реалізовано, що  обумовлює потенційну можливість виникнення юридичного
конфлікту між  пацієнтом і лікувальною установою (страховою медичною компанією).

  

Знання основних теоретико-правових особливостей юридичного конфлікту  дозволить
більш обґрунтовано підходити до пошуку шляхів зменшення  випадків виникнення
конфліктів у сфері медицини. Під юридичним  конфліктом у сфері медичної діяльності
слід розуміти відкрите  протистояння суб'єктів медичних правовідносин, пов'язане з
реалізацією  ними інтересів взаємовиключного характеру. Суб'єктами юридичного 
конфлікту в сфері медичної діяльності можуть виступати фізичні (пацієнт,  лікар, що
займається приватною практикою) і юридичні особи (лікувальна  установа, орган
управління охорони здоров'я). За ступенем суспільного  значення необхідно виділяти
медичні проступки й злочини, а за ступенем  вини - винні й невинні діяння.

  

Класифікацію юридичних конфліктів у сфері медичної діяльності  необхідно провести за
декількома критеріями. Залежно від предмета  правового регулювання юридичні
конфлікти можуть бути:

  

— адміністративно-правові;

  

— кримінально-правові;

  

— цивільно-правові й ін.

  

За тривалістю юридичні конфлікти в сфері медичної діяльності бувають:

  

— короткочасні;
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— довгострокові.

  

Залежно від теоретичних особливостей юридичного конфлікту й практики  надання
медичної допомоги розрізняють два види юридичних конфліктів:

  

— ті, які виникають із правовідносин при наданні медичної допомоги;

  

— ті, які виникають із правопорушень при наданні медичної допомоги.

  

Такий поділ обумовлений як методологічною доцільністю, так і  розумінням суті
юридичного конфлікту1. У першому випадку проблема  виникає із протиставлення прав
одного суб'єкта конфлікту й обов'язків  іншого суб'єкта. Розглядаючи особливості
юридичного конфлікту, що  виникає із правопорушень при наданні медичної допомоги,
необхідно  задзначити, що мова йде про юридичні погрішності в діях медика, 
переважною причиною яких є порушення норм чинного законодавства.  Найбільше
суспільне значення мають правопорушення медичних працівників,  оскільки мова йде про
протиставлення самого покликання медичної професії  - допомагати людям. У цьому
аспекті важливо розглядати дефектну роботу  лікарів, оскільки саме така робота є
основним джерелом виникнення  конфліктів. Як інший еквівалент запропонованої
класифікації юридичні  конфлікти в сфері медичної діяльності можуть бути
правомірними й  неправомірними.

  

Насправді дуже важко визначити міру відповідальності лікаря за  несприятливий
результат лікування пацієнта. Проявом цього було  впровадження у практику розглядів
подібних випадків у хірургії принципу  "Post hoc - ergo ter hoc" ("Після цього - значить
внаслідок цього").  Іншими словами, у всіх випадках смертельних наслідків, що настали 
незабаром після операції, остання розглядалася як причина смерті, а  лікар, який її
проводив, - як безпосередній винуватець того, що  трапилось. Основна властивість
такого підходу - імперативність,  заснована на реакції вражених горем родичів. їхнє
ставлення із  загальнолюдських позицій, безумовно, зрозуміле, але в той же час 
об'єктивним такий підхід назвати не можна.
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Загалом, спираючись на запропоновану В.Н. Кудрявцевим схему,  необхідно
сформулювати найбільш типові стадії розвитку юридичного  конфлікту в сфері медичної
діяльності. Цими стадіями є:

    
    1. поява мотиву юридичного характеру в пацієнта, невдоволе- ного якістю наданої
йому медичної допомоги;   
    2. юридично значима дія однієї зі сторін (наприклад, подача пацієнтом позовної заяви
в суд);   
    3. розгляд конфлікту, який виник, відповідною юридичною інстанцією;  
    4. видання правозастосовного акту, що завершує конфлікт у сфері медичної
діяльності.   

  

Одна з важливих обставин, яку необхідно враховувати при аналізі  юридичних
конфліктів у галузі охорони здоров'я, - різне праворозуміння  суб'єктами конфлікту, що
призводить до різних суджень, висновків та дій.  Наприклад, незадоволений проведеним
лікуванням пацієнт стаціонару під  час чергового обходу висловив своє побажання
завідувачеві відділення про  проведення консиліуму фахівців щодо його стану здоров'я й
ефективності  лікування. Однак завідувач заявив, що повністю підтримує свого 
колегу-підлеглого (лікуючого лікаря зазначеного хворого) і не вважає за  необхідне
організовувати запрошення консиліуму інших медиків. Посилання  хворого на положення
нормативно-правової бази охорони здоров'я (ст. 287  Цивільного кодексу України
передбачає право пацієнта на допуск до нього  інших медичних працівників) були
завідувачем відкинуті через  відсутність, на його думку, статті закону, де був би
визначений  обов'язок медичного працівника організовувати проведення консиліуму. 
Хворому у зв'язку з його незгодою з методами лікування було  запропоновано від нього
офіційно відмовитися (письмово, як того вимагає  норма Основ законодавства України
про охорону здоров'я). Як бачимо, це  варіант назріваючого юридичного конфлікту через
різне праворозуміння  останнього з боку пацієнта й представника лікувальної установи. 
Завідувач відділення, неправильно усвідомлюючи кореспондуючий обов'язок  медиків з
реалізації прав пацієнтів, сприяв виникненню відкритого  протистояння з пацієнтом
стаціонару.

  

Реалії сьогодення приводять до багатогранних проявів юридичних  конфліктів у
медицині. Це обумовлено найчастіше полярним відношенням  суб'єктів конфлікту до норм
і правил поведінки в суспільстві, різним  розумінням ролі і значення правових механізмів
регулювання типових  ситуацій у сфері медичної діяльності. В останнє десятиліття
особливу  актуальність набули питання, пов'язані з порушеннями інформування 
пацієнтів, що слугує передумовою виникнення конфліктних ситуацій. З  огляду на
значення юридичних конфліктів, що виникають через  несприятливий результат у
медицині, необхідно створити алгоритм якісного  проведення кваліфікації такого
результату. Для цього потрібна погоджена  робота представників правової й медичної
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науки й практики.

  

На сьогодні можна говорити про великий ступінь взаємозумовленості між  юридичними
конфліктами в сфері медичної діяльності й захистом прав  пацієнтів. Конфлікти
породжують ініціювання системи захисту прав  пацієнта, у той же час необхідність
захисту прав пацієнта найчастіше  виникає на ґрунті юридичних конфліктів. З позицій
співвідношення з  юридичною конфліктологією необхідно розглядати права пацієнтів у
галузі  охорони здоров'я в групі особистих немайнових прав особи, які  забезпечують її
фізичне й психічне благополуччя.

  

Важливе значення при вивченні юридичних конфліктів у сфері медичної  діяльності має
поняття правового статусу пацієнта. Правовий статус  пацієнта — це сукупність
закріплених у законодавстві про охорону  здоров'я прав й обов'язків пацієнта. Відповідно
до загальноприйнятого  поділу правового статусу (загальний, спеціальний та
індивідуальний)  правовий статус пацієнта належить до спеціального статусу, оскільки 
відображає особливості становища окремих категорій громадян (що  звернулися за
медичною допомогою). Практика вирішення спірних  конфліктних ситуацій у сфері
медичної діяльності показує, що, незважаючи  на очевидну вагу знання основних прав й
обов'язків сторін при наданні  медичної допомоги, питання правового статусу пацієнта ще
не отримали  належного розвитку як у теорії, так і на практиці. Частково це пов'язано  з
менталітетом українського пацієнта, що звик покладатися на  професіоналізм лікаря при
одержанні медичної допомоги, однак, частина  проблем пов'язана й з низьким рівнем
правосвідомості й правової культури  як усього населення, так і суб'єктів медичних
правовідносин.

  

Надання медичної допомоги й медична послуга - це процеси, які  характеризуються
відсутністю заздалегідь прогнозованого результату,  тобто мова йде про надання самої
послуги, здійснення певних заходів,  спрямованих на лікування людини. Оскільки права й
законні інтереси  пацієнтів можуть постраждати як у випадках невідповідності
результату  лікування очікуванням пацієнта, так і при дефектах надання медичної 
допомоги, важливо вказати методи й способи захисту порушених прав  громадян, що
одержували медичну допомогу.

  

Нормативно-правову базу системи захисту прав пацієнтів становлять:

  

— Конституція України;
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— Цивільний кодекс України;

  

— Кримінальний кодекс України;

  

— Основи законодавства України про охорону здоров'я;

  

— Закон України "Про захист прав споживачів".

  

Положення цих юридичних документів, що стосуються захисту прав  пацієнтів, будуть
наведені й проаналізовані у процесі викладу способів  захисту прав пацієнтів. Тут же, у
ракурсі загальних питань, необхідно  зазначити, що у відповідності зі ст. З Конституції
України права й  свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є  головним
обов'язком держави. Відповідно до ст. 55 Основного Закону права  і свободи людини і
громадянина захищаються судом. Рішення й дії (або  бездіяльність) органів державної
влади, органів місцевого  самоврядування, службових і посадових осіб можуть бути
оскаржені в суді.  Після використання всіх національних засобів правового захисту
людина  має право звертатись за захистом своїх прав і свобод до відповідних 
міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних  організацій,
членом або учасником яких є Україна. Конституційно  гарантовано право будь-якими не
забороненими законом засобами захищати  свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань.

  

Захист прав пацієнта може здійснюватися в неюрисдикційній (самозахист  своїх прав і
законних інтересів) і юрисдикційній (у спеціальному,  адміністративному порядку або, за
загальним правилом, у судовому  порядку) формах. Найважливішого значення у
сучасному українському  суспільстві набувають питання цивільно-правового захисту прав
пацієнтів.  Разом з тим аспекти адміністративного, кримінального судочинства будуть 
деякою мірою розглянуті щодо питань юридичної відповідальності медичних  працівників.
Враховуючи норму Основного Закону держави про те, що  кожний вправі захищати свої
права й свободи всіма засобами, не  забороненими законом, з погляду доцільності
викладу основних способів  захисту прав пацієнтів їх можна поділити на досудові й
судові.
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Важливе у практичному аспекті питання - співвідношення понять  "споживач" й "пацієнт",
оскільки певна частина норма- тивно-правової  бази захисту прав пацієнта пов'язана з
терміном "споживач". На сьогодні є  всі підстави думати, що в сфері медичної діяльності,
при наданні  медичних послуг у рамках договорів (платні медичні послуги, добровільне 
медичне страхування) пацієнт є споживачем, а медична організація (лікар)  - виконавцем
послуги. Іншими словами, законодавство про захист прав  споживачів у значній мірі
регулює питання захисту прав пацієнтів.

  

Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають право на 
відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди та право на оскарження  неправомірних
рішень і дій працівників, закладів й органів охорони  здоров'я. Судовий захист права на
охорону здоров'я в Україні  гарантується і здійснюється у встановленому законодавством
порядку.

  

Законодавець в одному блоці вказав найрізноманітніші варіанти  звернення пацієнтів у
випадку порушення їхніх прав. Принципово,  орієнтуючись на ранішевисловлені
пропозиції про способи захисту, можна  виділити два рівні захисту прав пацієнтів:

  

— досудовий;

  

— судовий.

  

Кожний з них має свої відмінні риси, однак, тут необхідно зазначити,  що це можуть бути
як стадії того самого процесу, так і незалежні один  від одного заходи. Пацієнт сам
вправі визначати, яким способом і за  допомогою якого рівня захищати свої права,
порушені, на його думку, при  наданні медичної допомоги. Це може бути досудовий, а
потім судовий, або  одразу ж, за рахунок складання й подання позовної заяви, - судовий 
рівень захисту своїх прав. Іншими словами, обмежень у праві вибору  способів захисту
прав пацієнта немає.
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§ 2. Досудовий рівень захисту прав пацієнтів

  

З позицій навчальної дисципліни медичного права почати виклад  способів захисту прав
пацієнтів необхідно з функціонально більш простого  й доступного рівня - досудового.
Розглядаючи й характеризуючи досудовий  рівень захисту прав пацієнтів, зазначимо, що
він кращий з багатьох  причин як для самого пацієнта, так і для представників
лікувальної  установи, у якому хворому надавалась медична допомога. Визначальною 
ознакою досудового рівня розгляду спору щодо захисту прав пацієнтів є  добровільний
характер вирішення конфлікту, а саме - добровільне визнання  винною стороною
допущених нею порушень і відшкодування заподіяної  пацієнтові шкоди. Перевага саме
такого способу вирішення спірних  ситуацій у медицині пояснюється такими причинами:

  

— не вимагає наявності особливих умов, спеціальних пізнань й інших другорядних
обставин;

  

— сприяє швидкому досягненню результату;

  

— немає необхідності складання позовної заяви з викладом обставин конфлікту й своїх
вимог;

  

— немає необхідності самостійно або через представника відстоювати свої інтереси в
суді.

  

Це загальні характеристики, властиві практично всім досудо- вим  формам розв'язання
конфліктних ситуацій між пацієнтом і лікувальною  установою. У той же час для того,
щоб з'ясувати позитивні й негативні  риси, важливо з'ясувати, які ж конкретні способи є в
пацієнта для  захисту своїх прав. З позицій сучасного рівня розвитку медичного права 
основними варіантами досудового рівня захисту прав пацієнтів є:

 9 / 24



Глава 7. ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТІВ

  

1. Звернення до керівника лікувальної установи (усне й письмове).

  

2. Звернення до органу управління охорони здоров'я.

  

3. Допомога незалежних громадських організацій і професійних асоціацій.

  

4. Звернення до ліцензійно-акредитаційної комісії.

  

5. Скарга в органи прокуратури.

  

Найчастіше використовується такий досудовий спосіб розв'язання  конфліктних ситуацій
при наданні медичної допомоги як звертання до  керівника лікувальної установи, де
пацієнтові була надана медична  допомога. З огляду на особливості функціонування
установ системи охорони  здоров'я цього буває цілком достатньо для відновлення
справедливості.  За рахунок адміністративних методів впливу на персонал установи, не 
бажаючи "виносити сміття з хати", керівники лікувальних установ  найчастіше
намагаються залагодити конфлікт на місці. Найпоширеніший  спосіб реалізації такого
варіанта - повторне надання медичної допомоги  тим самим або іншим фахівцем.

  

Звернення до органу управління охорони здоров'я - досить ефективний  варіант
досудового рівня захисту прав пацієнтів. Незважаючи на тенденції  роздержавлення
медичної діяльності, вертикаль управління в сфері  охорони здоров'я в загальному
збережена. Структура органів державної й  муніципальної систем охорони здоров'я
передбачає підпорядкування  лікувально- профілактичних установ органу управління
охорони здоров'я  (міста, області). У зв'язку з цим не можна не сказати про можливість 
звернення із метою захисту прав пацієнта до подібних структур. Своєрідна  модель
"медичної вертикалі влади" була досить ефективна в радянський  час і не втратила свого
значення і сьогодні. З позицій методології  медичного права важливим фактором є
письмовий характер звернення  пацієнта в орган управління охорони здоров'я. Він більш
ефективний і  свідчить про офіційне звернення громадянина до певної посадової особи.
В  іншому випадку усні звернення пацієнтів нерідко залишаються без  належної уваги й
забирають у пацієнтів багато часу й сил. Так само й з  позицій керівника органа
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управління охорони здоров'я - доцільніше  розбирати питання, що не "на слуху", а містить
конкретні факти,  викладені в зверненні (скарзі, заяві тощо). Як приклад конкретних 
механізмів захисту прав пацієнтів у діяльності органів управління  охорони здоров'я
можна привести прийняття і розгляд скарг,  консультування й правопросвітництво
пацієнтів, виступ керівників системи  охорони здоров'я в ЗМІ й ін.1 Але важливо звернути
увагу саме на  об'єктивність, дієвість такого способу захисту. Враховуючи те, що 
членами комісії, яка проводить розслідування, є медики, у тому числі до  складу можуть
входити і співробітники (головний лікар, начмед, завідувач  профілюючої кафедри та
інші), то питання про об'єктивність вирішення  справи породжує певні і, на жаль,
обґрунтовані сумніви. Звичайно, роль  комісії дуже складна, оскільки, з одного боку,
медики виявлятимуть  професійну солідарність, захищатимуть "честь мундира", а з
іншого -  повинні бути "справедливими суддями" у власній справі, оцінюючи  професійні
здібності та морально-етичні якості колег. Тому, гадаємо,  було б доречно та своєчасно
створити неупереджений і незалежний орган  для вирішення конфліктів, що виникають
при наданні медичної допомоги між  суб'єктами медичних правовідносин.

  

На нашу думку, таким органом міг би бути етико-правовий комітет  (етико-правоварада).
При МОЗ України діяв би Етико- правовий комітет  (Етико-правова рада), а при обласних
управліннях охорони здоров'я  створювались і функціонували місцеві етико- правові
комітети  (етико-правові ради). Незалежність, неупередженість, об'єктивність  діяльності
комітету (ради) гарантувалась би висококваліфікованими  професіоналами, як
науковцями, так і практиками сфери охорони здоров'я,  юриспруденції, соціологами,
психологами, представниками духовенства  тощо. Такі органи мають діяти на підставі
Положення про них, що могло б  називатись Положення про Етико-правовий комітет
(раду) при МОЗ України  та його органи на місцях, яке б затверджувалось Постановою
Кабінету  Міністрів України (розробляти Положення повинно МОЗ України, але для 
більшої прозорості, об'єктивності, ефективності та незалежності  діяльності комітетів
воно повинно затверджуватись вищим органом  виконавчої влади - Кабінетом Міністрів
України).

  

Комісії чи комітети, які мають певні схожі риси із запропонованим,  створені і за
кордоном, зокрема у Російській Федерації, у Франції.  Вважаємо, що зважаючи на
необхідність таких комітетів, питання про їх  створення - це проблема найближчого
майбутнього, що повинна, звичайно,  вирішитись на їх користь, з належною правовою
базою, для ефективної та  результативної діяльності.

  

Незалежні гормадські організації й професійні медичні асоціації  здатні забезпечити
реалізацію права пацієнта на захист. Досягається це  за рахунок того, що ці структури не
входять до складу державної або  муніципальної систем охорони здоров'я, внаслідок
чого вони незалежні у  своїх діях від медичних організацій. Законодавчою базою
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діяльності  громадських організацій щодо захисту прав пацієнтів є положення ст. 20 
Закону України "Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992p., де  зазначено, що вони
мають право представляти і захищати свої законні  інтереси та законні інтереси своїх
членів (учасників) у державних та  громадських органах. Крім того, відповідно ст. 25
Закону України "Про  захист прав споживачів" об'єднання споживачів має право
представляти і  захищати інтереси споживачів в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування, надавати юридичну і консультаційну допомогу  споживачам,
захищати у суді права споживачів, які не є членами  громадських організацій споживачів
(об'єднань споживачів), інформувати  громадськість про права споживачів тощо.

  

Відповідно до ст. 6 Основ законодавства України про охорону здоров'я  громадяни мають
право об'єднуватись у громадські організації з метою  сприяння охороні здоров'я, брати
участь в обговоренні проектів  законодавчих актів і внесенні пропозицій щодо
формування державної  політики в галузі охорони здоров'я. Стаття 24 Основ передбачає
участь  громадськості в охороні здоров'я. Зокрема, закріплено обов'язок органів  та
закладів охорони здоров'я сприяти реалізації права громадян на участь  в управлінні
охорони здоров'я і проведенні громадської експертизи з цих  питань.

  

При органах та закладах охорони здоров'я встановлено можливість  створювати
громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть  їх діяльності та
забезпечуватимуть інформованість населення і  громадський контроль у галузі охорони
здоров'я. Окрім цього, зазначено,  що для визначення змісту та шляхів виконання
державних цільових та  місцевих програм охорони здоров'я, здійснення відповідних
конкретних  заходів, вирішення кадрових, наукових та інших проблем організації 
державної діяльності в цій галузі можуть брати участь фахові громадські  організації
працівників охорони здоров'я та інші об'єднання громадян, в  тому числі міжнародні.
Серед професійних прав медичних працівників у ст.  77 Основ закріплено право на
створення наукових медичних товариств,  професійних спілок та інших громадських
організацій.

  

Виходячи із представлених напрямів діяльності, такого виду асоціації  можуть впливати
на стан справ у сфері захисту прав пацієнтів. Потрібно  знати про можливості
виключення лікувальної установи або лікаря із  членів професійної асоціації. У
правозахисних організаціях, до того ж,  пацієнт має право одержати кваліфіковану
консультацію юриста з медичних  питань щодо методів досягнення позитивного
результату щодо захисту своїх  порушених прав. На сьогодні в Україні діють суспільні
об'єднання, одним  з істотних напрямів діяльності яких є захист прав пацієнтів. Як
приклад  можна навести Всеукраїнську раду по захисту прав і безпеки пацієнтів, 
Українську медико-правову асоціацію, Спілку громадських організацій  Всеукраїнська
асоціація захисту прав пацієнтів "Здоров'я нації", ЛОБФ  "Медицина і право" тощо.
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Ліцензійно-акредитаційні комісії (ЛАК) як один з досудових засобів  захисту права
людини, незадоволеної якістю наданого їй лікування,  важливі у зв'язку з тим, що
лікувальні установи для здійснення тієї або  іншої медичної діяльності повинні бути
акредитовані й мати ліцензії на  обраний вид діяльності. Так, відповідно до Порядку
державної акредитації  закладу охорони здоров'я, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів  України від 15 липня 1997р., акредитація - це офіційне визнання статусу 
закладу охорони здоров'я, наявності в ньому умов для надання певного  рівня
медико-санітарної допомоги, підтвердження його відповідності  встановленим критеріям
та гарантіям високої якості професійної  діяльності. Акредитації підлягають всі медичні
заклади незалежно від  форм власності. Відповідно до ст. 2 Закону України "Про
ліцензування  певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. визначено,  що
ліцензуванню підлягають всі суб'єкти господарювання, які мають намір  здійснювати
медичну практику. Здійснення медичної практики без отримання  ліцензії забороняється;
особи, які здійснюють медичну практику без  ліцензії, притягуються до адміністративної,
кримінальної  відповідальності. За результатами розгляду заяви про видачу ліцензії 
Ліцензійна комісія МОЗ України приймає одне з трьох рішень, а саме:

    
    1. Видачу ліцензії на здійснення медичної практики.  
    2. Залишення заяви без розгляду, якщо:  

  

— заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

  

— документи оформлені з порушенням встановлених вимог.

    
    1. Про відмову у видачі ліцензії на здійснення медичної практики, якщо є:  

  

— недостовірність даних у документах, поданих заявником, для отримання ліцензії;

  

— невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним  умовам
провадження господарської діяльності з медичної практики.

  

У разі порушення ліцензійних умов ліцензія суб'єкта господарювання може бути
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анульована, зокрема за таких підстав:

  

— акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

  

— неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов,  встановлених для
певного виду господарської діяльності та інші.

  

Відповідно до ст. 16 Основ законодавства України про охорону здоров'я  Кабінет
Міністрів України та уповноважені ним органи, а також в межах  своїх повноважень
огани місцевого самоврядування мають право припинити  діяльність будь-якого закладу
охорони здоров'я у разі порушення ним  законодавства про охорону здоров'я,
невиконання державних вимог щодо  якості медичної допомоги та іншої діяльності в
галузі охорони здоров'я  або вчинення дій, що суперечать його статуту.

  

У разі, якщо буде доведено факт порушення у лікувально-  діагностичному процесі,
незважаючи на незначну вітчизняну практику,  ймовірність позбавлення ЛПУ ліцензії
досить висока, що, відповідно,  означає необхідність задоволення вимог пацієнта. Такий
спосіб  розв'язання юридичного конфлікту, в основі якого лежать питання  забезпечення
прав пацієнтів, досить реалістичний, оскільки лікувальний  заклад, що втратив ліцензію,
не лише не має можливості працювати по  визначеним медичним напрямам, але й
отримує багато інших, пов'язаних з  ліцензуванням й акредитацією, проблем.

  

 

  

Система органів прокуратури

  

Роль прокуратури у захисті прав пацієнтів можна визначити внаслідок  аналізу Закону
України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. У ст. 6  серед принципів визначено
захист у межах своєї компетенції прав і  свобод громадян на засадах їх рівності перед
законом, незалежно від  національного чи соціального походження, мови, освіти,
ставлення до  релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших 
ознак. Окрім цього, прокуратура зобов'язана вживати заходів щодо  усунення порушень
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закону, від кого б вони не виходили, поновлення  порушених прав і притягнення у
встановленому законом порядку до  відповідальності осіб, які допустили ці порушення.
Ключовою є стаття, що  безпосередньо пов'язана із розглядом звернень громадян. У ст.
12  ("Розгляд заяв і скарг") закріплено, що прокурор розглядає заяви і  скарги про
порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг,  розгляд яких віднесено до
компетенції суду. Прокурор здійснює нагляд за  додержанням вимог законодавства щодо
порядку розгляду скарг всіма  органами, підприємствами, установами, організаціями та
посадовими  особами. Прокурор проводить особистий прийом громадян, а прийняте 
прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору або до  суду. Після
прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України  провадження по таких
скаргах в органах прокуратури припиняється. Згідно  ст. 19 аналізованого Закону органи
прокуратури здійснюють нагляд за  додержанням законів про недоторканність особи,
соціально-економічні,  політичні, особисті права і свободи громадян, захист їх честі й 
гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав.

  

Таким чином, слід зазначити можливість застосування декількох  способів захисту прав
пацієнта на досудовому рівні. Який з них  застосовується найчастіше - це питання
дискусійне, однак, як бачимо,  починати необхідно зі звертання до представників тієї
установи, у якій  пацієнт одержував медичну допомогу. Незважаючи на ряд позитивних
сторін,  досудовий рівень захисту прав пацієнтів не позбавлений певних  недоліків. До
основних із них належать:

    
    1. Переважання відомчих інтересів у сфері медичної діяльності.  
    2. Відсутність практики й досвіду роботи в медико-правовому відношенні  значної
кількості громадських правозахисних об'єднань і професійних  асоціацій.   
    3. Нерозвиненість системи незалежної експертизи якості медичногої допомоги.  
    4. Менталітет більшості пацієнтів, що виявляється в небажанні  користуватися іншими
(а не тільки звертанням до керівника ЛПУ) способами  досудового захисту своїх прав.
 
    5. Низький рівень правової культури й правосвідомості в частини керівників ЛПУ й
органів управління охорони здоров'я.   

  

У випадку неефективності досудового способу захисту прав пацієнтів  передбачена
можливість використання варіанта судового способу. Як було  зазначено раніше, вказані
рівні не обов'язково йдуть один за одним.  Пацієнт вправі почати шукати захисту своїх
прав шляхом звернення до  судових органів.
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§ 3. Судовий спосіб захисту прав пацієнтів

  

Судовий захист прав пацієнта є варіантом відновлення  порушених прав і законних
інтересів за допомогою звернення до судових  органів. Суд є органом державної влади,
що наділений владними  повноваженнями. Судова система - це найбільш адекватний і
дієвий засіб  захисту прав пацієнта при незадоволенні якістю надання медичної 
допомоги.

  

Основними способами судового захисту прав пацієнтів є:

  

а) звернення пацієнта із адміністративним позовом на неправомірні дії органів влади, їх
посадових і службових осіб;

  

б) звернення пацієнта із позовною заявою у порядку цивільного судочинства.

  

Відповідно до ст.ст. 55, 56 Конституції України кожному гарантується  право на
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності оргнів державної  влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.  Окрім цього, конституційною
гарантією є і право на відшкодування  матеріальної і моральної шкоди, завданої
незаконними рішеннями, діями чи  бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого  самоврядування, посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх 
повноважень.

  

Це право деталізовано у нормі ст. 140 Кодексу адміністративного  судочинства України.
Особа, яка вважає, що порушено її права, свободи чи  законні інтереси у сфері
публічно-правових відносин, має право  звернутись з адміністративним позовом до суду.

  

При вирішенні справи по суті суд може задовольнити адміністративний  позов повністю
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або частково чи відмовити в його задоволенні повністю чи  частково.

  

За результатами розгляду адміністративного позову суд може прийняти постанову про
(ст. 162):

    
    1. визнання протиправним рішення суб'єкта владних повноважень чи  окремих його
положень, дій чи бездіяльності, а також скасування або  визнання нечинним рішення чи
окремих його положень; про поворот  виконання цього рішення чи окремих його
положень із зазначенням способу  його здійснення;   
    2. зобов'язання відповідача вчинити певні дії;  
    3. зобов'язання відповідача утриматися від вчинення певних дій;  
    4. стягнення з відповідача коштів;  
    5. тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об'єднання
громадян;   
    6. примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян;  
    7. примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України;  
    8. визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних
повноважень.   

  

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і  захист прав,
свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у  сфері публічно-правових
відносин від порушень з боку суб'єктів владних  повноважень.

  

У той же час позовна заява в суд є вимогою пацієнта про відновлення  порушених при
наданні медичної допомоги прав, відшкодування моральної і  матеріальної шкоди,
спричиненої неналежним наданням медичної допомоги.  Порядок подачі позовної заяви
регулюється положеннями Цивільного  процесуального кодексу України.

  

До основних принципів подачі позовної заяви при захисті прав пацієнта належать:

  

— пред'явлення позову до закладу, де були порушені права, свободи або  законні
інтереси пацієнта, а не до певного медичного працівника,  винного (на думку пацієнта) у
вчиненні таких дій;
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— позов може подати як сам пацієнт, так і його законний представник;

  

— необхідно зібрати докази порушення прав пацієнта в цій установі;

  

— вимоги до ЛПП (лікаря приватної практики) повинні бути  обґрунтованими, тобто мати
посилання на конкретні порушені права  пацієнта, які закріплені в нормативно-правових
актах.

  

З позицій медичного права необхідно знати й правильно застосовувати  правила подачі
позовної заяви в суд при захисті прав пацієнтів. Гадаємо,  що саме незнання основних
правил подання позовних заяв нерідко стає  перешкодою для звернення до суду
пацієнтів, не задоволених якістю  лікування.

  

Позовна заява, яка подається пацієнтами при порушенні прав і законних  інтересів при
наданні медичної допомоги в суд у письмовій формі,  повинна містити:

    
    1. найменування суду, до якого подається заява;  
    2. ім'я (найменування) позивача і відповідача, а також ім'я  представника позивача,
якщо позовна заява подається представником, їх  місце проживання або
місцезнаходження, поштовий індекс, номер засобів  зв'язку, якщо такий відомий;   
    3. зміст позовних вимог;  
    4. ціну позову щодо вимог майнового характеру;  
    5. виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги;  
    6. зазначення доказів, що підтверджують кожну обставину, наявність підстав для
звільнення від доказування;   
    7. перелік документів, що додаються до заяви.  

  

Позовна заява підписується позивачем або його представником із зазначенням дати її
подання.

  

До позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату  судового збору та
оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення  розгляду справи. У разі
пред'явлення позову особами, які діють на захист  прав, свобод та інтересів іншої особи,
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в заяві повинні бути зазначені  підстави такого звернення. Якщо позовна заява
подається представником  позивача, до позовної заяви додається довіреність чи інший
документ, що  підтверджує його повноваження. Позовна заява, подана після
забезпечення  доказів або позову, повинна містити, крім зазначеного у частині другій  цієї
статті, відомості про забезпечення доказів або позову.

  

Позивач повинен додати до позовної заяви її копії та копії всіх  документів, що додаються
до неї, відповідно до кількості відповідачів і  третіх осіб. Правила щодо подання копій
документів не поширюються на  позови, що виникають з трудових правовідносин, а
також про відшкодування  шкоди, завданої внаслідок злочину чи каліцтвом, іншим
ушкодженням  здоров'я або смертю фізичної особи, незаконними рішеннями, діями чи 
бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або  суду (ст.ст. 119,
120 ЦПК України).

  

Суддя відкриває провадження у цивільній справі не інакше як на  підставі заяви, поданої
та оформленої в порядку, встановленому ЦПК  України. Питання про відкриття
провадження у справі або про відмову у  відкритті провадження у справі суддя вирішує
не пізніше десяти днів з  дня надходження заяви до суду або закінчення строку,
встановленого для  усунення недоліків. Про відкриття провадження у справі чи відмову у 
відкритті провадження у справі суддя постановляє ухвалу.

  

Відповідно до ст. 29 ЦПК України здатність особисто здійснювати  цивільні процесуальні
права та виконувати свої обов'язки в суді  (цивільна процесуальна дієздатність) мають
фізичні особи, які досягли  повноліття, а також юридичні особи.

  

Неповнолітні особи віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а  також особи,
цивільна дієздатність яких обмежена, можуть особисто  здійснювати цивільні
процесуальні права та виконувати свої обов'язки в  суді у справах, що виникають з
відносин, у яких вони особисто беруть  участь, якщо інше не встановлено законом.
Наприклад, згоду на медичне  втручання стосовно осіб, що не досягли 15-річного віку,
дають їхні  законні представники, по досягненні цього віку - самі неповнолітні (ст.  43
Основ законодавства України про охорону здоров'я). Суд може залучити  до участі в
таких справах законного представника неповнолітньої особи  або особи, цивільна
дієздатність якої обмежена.

  

Важливим фактом у справі судового способу захисту прав пацієнтів є  збір і подання
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доказів. Доказами у справі, пов'язаній із наданням  медичної допомоги, є будь-які
фактичні дані, на підставі яких суд  встановлює наявність або відсутність обставин, що
обґрунтовують вимоги і  заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для
вирішення  справи. Суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, 
встановленого законом. Кожна сторона (і пацієнт, і лікувальна установа)  зобов'язана
довести ті обставини, на які вона посилається як на  підставу своїх вимог і заперечень.
Доказуванню підлягають обставини, які  мають значення для ухвалення рішення у справі
і щодо яких у сторін та  інших осіб, які беруть участь у справі, виникає спір. Доказування
не  може ґрунтуватися на припущеннях (ст.ст. 57-60 ЦПК України).

  

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на  всебічному,
повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні  наявних у справі доказів. Жоден
доказ не має для суду наперед  встановленого значення. Суд оцінює належність,
допустимість,  достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний 
зв'язок доказів у їх сукупності. Результати оцінки доказів суд  відображає в рішенні, в
якому наводяться мотиви їх прийняття чи відмови у  прийнятті (ст. 212 ЦПК України).
Важливість останнього визначається  досить частим дослідженням медичної
документації в ході судових  розглядів. Саме з медичних документів є можливість
одержати відомості,  що відображають процес лікування пацієнта, порядок призначення
тих або  інших процедур, ліків, стан здоров'я й скарги пацієнта на різних етапах 
лікування.

  

У випадках, коли в процесі розгляду справ виникають питання, що  вимагають
спеціальних знань у галузі медицини, суд вправі призначити  експертизу. Проведення
експертизи може бути доручено судово-експертній  установі, конкретному експертові
або декільком експертам. Як  представники пацієнта, так і представники ЛПУ мають
право:

  

— просити суд призначити проведення експертизи в певній судово-експертній установі
або доручити її певному експерту;

  

— заявляти відвід експертові;

  

— формулювати питання для експерта;
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— давати пояснення експерту;

  

— знайомитись з ухвалою суду про призначення експертизи та з питаннями, що
сформульовані в ній;

  

— знайомитись з висновком експерта;

  

— просити призначити повторну, додаткову, комісійну або комплексну експертизу.

  

Якщо встановлення обставин у справі вимагає одночасного проведення  досліджень із
використанням різних галузей знання або з використанням  різних наукових напрямів у
межах однієї галузі знань, призначається  комплексна експертиза, проведення якої
доручається не менш як двом  експертам. Якщо за результатами проведених досліджень
думки експертів  збігаються, вони підписують єдиний висновок. Експерт, не згодний з 
висновком іншого експерта (експертів), дає окремий висновок з усіх  питань або з питань,
які викликали розбіжності. Коли ж для встановлення  обставин справи необхідне
залучення двох або більше експертів в одній  галузі знань, призначається комісійна
експертиза.

  

Важливою обставиною є те, що позивачі - по позовах про відшкодування  шкоди,
заподіяного каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю  годувальника -
звільняються від сплати державного мита (п. З ст. 22  чинного Закону України "Про
захист прав споживачів", п. 4 ст. 4 чинного  Декрету Кабінету Міністрів України " Про
державне мито "). А також не  підлягають оплаті при зверненні до суду і покладаються
на сторони після  розгляду справи судом витрати на інформаційно-технічне
забезпечення у  справах про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим
ушкодженням  здоров'я або смертю фізичної особи (п. З ч. З ст. 81 Цивільного 
процесуального кодексу України). Судовий захист за допомогою подачі  позовної заяви в
умовах нинішнього функціонування вітчизняних судів, при  недостатньому фінансуванні,
завантаженості й інших труднощах свідчить  про часом досить тривалий тимчасовий
проміжок між подачею позовної заяви  й винесенням рішення.

  

Загалом на сьогодні в Україні створені умови для реалізації  пацієнтами як права на
медичну допомогу, так і права на оскарження дій  медичних працівників при виникненні
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юридичного конфлікту, пов'язаного з  наданням медичної допомоги. Кожний зі способів
досудового захисту прав і  звернення до суду мають свої переваги й недоліки, однак
варто  підкреслити, що при виникненні юридичних конфліктів у сфері медичної 
діяльності в українського пацієнта сьогодні є досить широкий вибір  цивілізованих
способів і засобів відновлення порушених прав при наданні  медичної допомоги.

  

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

    
    1. Дайте визначення та назвіть специфічні ознаки, що відрізняють появу юридичних
конфліктів у сфері медичної діяльності.   
    2. Наведіть класифікацію й назвіть найбільш типові стадії, розвитку юридичного
конфлікту в сфері медичної діяльності.   
    3. Які документи становлять нормативно-правову базу системи захисту прав
пацієнтів?   
    4. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні варіанти досудового рівня захисту прав
пацієнтів.   
    5. Проаналізуйте роль і значення незалежних громадських організацій і  професійних
медичних асоціацій у структурі захисту прав пацієнтів.   
    6. Визначите роль і значення ліцензійно-акредитайіцних комісій (ЛАК) та органів
прокуратури в справі захисту прав пацієнтів.   
    7. Назвіть основні недоліки досудового рівня захисту прав пацієнтів.  
    8. Охарактеризуйте адміністративний позов як засіб судового захисту прав пацієнта.  
    9. Що можна віднести до основних принципів подання позовної заяви при  захисті
прав пацієнта? Назвіть вимоги до оформлення позовної заяви.   
    10. Дайте загальну характеристику судового способу захисту прав пацієнтів.  
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