
Глава 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

 

  

§ 1. Загальні питання юридичного забезпечення психіатрії.

  

Психіатрія належить до тих напрямів медичної діяльності, які найбільш  актуальні з
позицій правового регулювання. Історія нашої країни є  переконливим доказом того, як
недостатня увага до проблем юридичного  забезпечення психіатричної медичної
допомоги в поєднанні з девальвацією  правового статусу людини здатне негативно
відобразитися як на самій  психіатрії, так і на тих, хто пов'язаний з наданням
психіатричної  медичної допомоги. У той же час прагнення України до 
соціально-економічних і політичних перетворень сприяло також посиленню  уваги до
забезпечення і захисту прав пацієнтів взагалі та у сфері  психіатрії зокрема. Проте
кризові явища в економіці, які супроводжували  ці перетворення, негативно позначилися
на певній частині населення, що  призвело до збільшення кількості відхилень у стані
психічного здоров'я  населення.

  

Взаємовідносини психіатрії і права пояснюються багатьма обставинами, основними з
яких є:

    
    1. Тривале використання методів психіатрії у немедичних, політичних  цілях. Як
приклад такого використання можна навести боротьбу з  інакодумством в СРСР, коли
особи, у яких громадянська позиція  відрізнялася від загальноприйнятої, могли бути
поміщені до психіатричних  установ з надуманими діагнозами не існуючих у них
захворювань.   
    2. Закритість психіатричних установ, що обумовлює значний ступінь  обмеження
свободи в осіб, що знаходяться у психіатричних стаціонарах.   
    3. Зміна особистих якостей людини у зв'язку з виникненням психічного 
захворювання. Такі люди нерідко втрачають можливість усвідомлювати себе в 
суспільстві, вільно ухвалювати адекватні рішення. Одна з найважливіших  обставин
полягає у тому, що психічно хворі люди нерідко самі не  усвідомлюють наявності у них
захворювання.   
    4. Необхідність адекватного соціально-правового захисту осіб, які  страждають
психічними захворюваннями. Істотна зміна соціального статусу  таких осіб обумовлює
необхідність проведення заходів, спрямованих на  максимально можливу їх адаптацію до
умов навколишнього світу.   
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В даний час нормативно-правову базу психіатрії України складають:

  

— Конституція України (ст. 49);

  

— Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листопада 1992 року;

  

— Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року;

  

— Закон України "Про психіатричну допомогу" від 22 лютого 2000 p.;

  

— Закон України "Про інформацію" від 2 жовтня 1992 p.;

  

— Рішення Конституційного Суду України у справі щодо офіційного  тлумачення статей 3,
23, 31,47, 48 Закону України "Про інформацію" та  ст. 12 Закону України "Про
прокуратуру" (справа К. Устименка) від ЗО  жовтня 1997 року) // Офіційний вісник
України. -1997.- №> 46.-С. 126.

  

— Наказ МОЗ України "Про затвердження Інструкції про проведення  обов'язкових
попередніх і періодичних психіатричних оглядів" від  01.02.2002 p.:

  

— Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення судово-психіатричної
експертизи" від 08.10.2001 p.;

  

— Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку про застосування  примусових
заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні  розлади і вчинили
суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні  із суворим наглядом" від 08.10.2001
p.;
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— Наказ МВС України і МОЗ України "Про затвердження Інструкції про  порядок
організації охорони приміщень і територій відділень  судово-психіатричної експертизи та
режиму тримання осіб, які перебувають  під вартою і направлені на судово-психіатричну
експертизу" від  04.11.1996 р.

  

З метою дотримання прав людини у сфері охорони психічного здоров'я  розроблено
фундаментальні принципи, які сформульовані у вигляді основних  прав Всесвітньою
федерацією психічного здоров'я і Гарвардським Центром  Співробітництва у сфері
законодавства про охорону здоров'я, що діє під  егідою ВООЗ. Права-принципи є
невідчужуваними, повинні включатись у  законодавство і дотримуватись на практиці в
усьому світі незалежно від  політичних систем, культурних традицій чи інших
особливостей окремих  держав. Серед них визначено:

  

1. Право на гуманне, таке, що спрямоване на повагу до гідності людини, поводження і
професійно організоване обслуговування;

  

2. Добровільність госпіталізації;

  

3. Право особи, яку госпіталізують, на всебічний і безпристрасний судовий розгляд
питання про госпіталізацію;

  

4. Умови утримання госпіталізованих, що не обмежують права таких осіб, зокрема їх
право на вільне спілкування;

  

5. Заборона дискримінації лише на основі поставленого особі діагнозу психічного
захворювання.

  

Принципи надання психіатричної допомоги. Психіатрична допомога  повинна надаватись
на підставі таких організаційно-правових принципів:
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    1. Законності, що полягає у вимозі дотримання положень нормативних  правових
актів при наданні психіатричної допомоги. Особливо це актуально  в повсякденній
діяльності медичних працівників психіатричних лікарень,  оскільки саме тоді самі хворі і їх
права найуразливіші і можуть бути  обмежені і применшені.   
    2. Гуманності, що проявляється двояко: з одного боку, це гуманність  щодо самих осіб,
які страждають на психічне захворювання, а з іншого -  захист здорових громадян від
суспільно небезпечних дій і посягань з боку  осіб, які страждають на психічне
захворювання.   
    3. Дотримання прав людини і громадянина. Розуміння цього принципу -  надання
психіатричної допомоги - полягає у прагненні максимально  зрівняти правовий статус
психічно хворої людини і статус хворого  соматичним захворюванням, захисті прав,
свобод і законних інтересів, які  страждають на психічні розлади. У контексті цього
принципу розглядаємо  презумпцію психічного здоров'я, тобто кожна особа вважається
такою, яка  не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде 
встановлено на підставах та у порядку, передбачених цим Законом та  іншими законами
України.   
    4. Доступності, що полягає у державних гарантіях безоплатного надання  медичної
допомоги особам, які страждають на психічні розлади, у  державних і комунальних
закладах охорони здоров'я та безоплатне або на  пільгових умовах забезпечення їх
лікарськими засобами і виробами  медичного призначення.   
    5. Необхідності і достатності заходів лікування з мінімальними  соціально-правовими
обмеженнями відповідно до сучасного рівня наукових  знань. Цей принцип полягає у
державних гарантіях фінансування  психіатричної допомоги в обсязі, необхідному для
забезпечення  гарантованого рівня та належної якості психіатричної допомоги, надання
у  державних та комунальних психіатричних закладах безоплатної  діагностичної,
консультативної, лікувальної, реабілітаційної допомоги в  амбулаторних і стаціонарних
умовах. Окрім цього, передбачається надання  психіатричної допомоги в найменш
обмежених умовах, що забезпечують  безпеку особи та інших осіб, при додержанні прав і
законних інтересів  особи, якій надається психіатрична допомога.   
    6. Добровільності, яка є базовим принципом надання цього виду допомоги,  ключовою
ознакою правового регулювання. У Законі України "Про  психіатричну допомогу" усі види
психіатричної допомоги (психіатричний  огляд, амбулаторна психіатрична допомога,
госпіталізація) надаються  лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою
особи; щодо  неповнолітнього віком до 15 років - на прохання або за згодою його  батьків
чи іншого законного представника; щодо особи, визнаної у  встановленому законом
порядку недієздатною, - на прохання або за згодою  її опікуна. Проголошення
добровільності звернення за психіатричною  допомогою можна назвати революційним
кроком вітчизняного законодавця. Це  - істотний заслін можливим спробам
недобровільної госпіталізації осіб  не за медичними показаннями, а, наприклад, за
політичними переконаннями  чи якимось іншими ознаками. Обмеженнями з принципу
добровільності,  тобто, коли будь-який вид психіатричної допомоги може бути наданий
без  усвідомленої згоди особи або без згоди її законного представника, є  такі:   
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— коли особа вчиняє чи виявляє реальний намір вчинити дії, що становлять
безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих;

  

— коли особа неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на
рівні, який забезпечує її життєдіяльність.

  

За наявності таких умов особа, яка страждає на психічний розлад, може  бути
госпіталізована до психіатричного закладу без її згоди або без  згоди її законного
представника до ухвали суду, якщо її обстеження або  лікування можливі тільки в
стаціонарних умовах, а психічний розлад є  тяжким (ст. 14, 16 Закону України "Про
психіатричну допомогу").

  

Позитивним наслідком правових.положень нормативної бази психіатрії є  те, що
законодавець поставив надійний заслін одному з ключових чинників  немедичного
використання психіатрії — діагностиці психічних розладів.  Діагноз психічного розладу
встановлюється відповідно до загальновизнаних  міжнародних стандартів діагностики та
Міжнародної статистичної  класифікації хвороб, травм і причин смерті, прийнятих МОЗ
України для  застосування в Україні. Діагноз психічного розладу не може базуватись на 
незгоді особи з існуючими в суспільстві політичними, моральними,  правовими,
релігійними, культурними цінностями або на будь-яких інших  підставах, безпосередньо
не пов'язаних із станом її психічного здоров'я.  Методи діагностики та лікування і
лікарські засоби, дозволені МОЗ  України, застосовуються лише з діагностичною та
лікувальною метою  відповідно до характеру психічних розладів і не можуть
призначатися для  покарання особи, яка страждає на психічний розлад, або в інтересах
інших  осіб. Але, окрім цього, необхідно зазначити, що відповідно до Закону  (ст. 27)
виключно компетенцією лікаря-психіатра або комісії  лікарів-психіатрів є встановлення
діагнозу психічного захворювання,  прийняття рішення про необхідність надання
психіатричної допомоги в  примусовому порядку або надання висновку для розгляду
питання,  пов'язаного з наданням психіатричної допомоги в примусовому порядку.

  

Розглядаючи організаційно-правові гарантії у галузі психіатрії,  необхідно зазначити, що
відповідно до законодавства, державою  гарантуються (ст. 5 вказаного Закону України):

  

— фінансування надання психіатричної допомоги в обсязі, необхідному  для
забезпечення гарантованого рівня та належної якості психіатричної  допомоги;
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— безоплатне надання медичної допомоги особам, які страждають на  психічні розлади,
у державних та комунальних закладах охорони здоров'я  та безоплатне або на пільгових
умовах забезпечення їх лікарськими  засобами і виробами медичного призначення в
порядку, встановленому  Кабінетом Міністрів України;

  

— грошову допомогу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів  України,
малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II  групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії  медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду, - на догляд  за ним у розмірі 10 відсотків прожиткового
мінімуму, встановленого  законом для працездатної особи;

  

— надання у державних та комунальних психіатричних закладах  безоплатної
діагностичної, консультативної, лікувальної, реабілітаційної  допомоги в амбулаторних і
стаціонарних умовах;

  

— здійснення всіх видів експертизи психічного стану особи;

  

— захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади;

  

— вирішення в установленому законом порядку питань опіки та піклування щодо осіб, які
страждають на психічні розлади;

  

— соціально-побутове влаштування інвалідів та осіб похилого віку, які страждають на
психічні розлади, а також догляд за ними;

  

— здобуття безоплатно відповідної освіти особами, які страждають на  психічні розлади,
у державних та комунальних навчальних закладах;
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— встановлення обов'язкових квот робочих місць на підприємствах, в  установах та
організаціях для працевлаштування інвалідів внаслідок  психічного розладу в
установленому законом порядку.

  

З метою забезпечення громадян різними видами психіатричної допомоги  та соціального
захисту осіб, які страждають на психічні розлади, органи  виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування відповідно до їх  повноважень:

  

— створюють мережу психіатричних закладів та організовують надання психіатричної
допомоги гарантованого рівня;

  

— забезпечують належні умови для надання психіатричної допомоги та  реалізації прав,
свобод і законних інтересів осіб, які страждають на  психічні розлади;

  

— організовують за спеціальними програмами безоплатне загальноосвітнє  та
професійно-технічне навчання осіб, які страждають на психічні  розлади;

  

— створюють лікувально-виробничі підприємства, цехи, дільниці тощо з  полегшеними
умовами праці для здійснення трудової реабілітації,  оволодіння новими професіями та
працевлаштування осіб, які страждають на  психічні розлади;

  

— організовують гуртожитки та інші місця проживання для осіб, які страждають на
психічні розлади і втратили соціальний зв'язок;

  

— поліпшують житлові умови осіб, які страждають на психічні розлади, в установленому
законодавством порядку;

  

— забезпечують виконання загальнодержавних та інших програм у сфері  надання
психіатричної допомоги та соціального захисту осіб, які  страждають на психічні
розлади;
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— здійснюють відповідно до законів інші заходи щодо соціального та правового захисту
осіб, які страждають на психічні розлади.

  

Законодавче забезпечення прав осіб, які страждають на психічний  розлад, детально
регламентовано у ст. 25 цього Закону. Ця норма чітко  визначає права осіб, яким
надається психіатрична допомога, а також права  осіб під час перебування у
психіатричному закладі. Рішення про  обмеження прав осіб, яким надається психіатрична
допомога, фіксуються у  медичній документації із зазначенням строку його дії та може
бути  оскаржено до суду.

  

  

  

  

§ 2. Види і порядок надання психіатричної допомоги

  

Сучасне законодавство виділяє декілька видів психіатричної допомоги,  кожний з яких
характеризується організаційно-правовими особливостями і  відмінностями у порядку
надання.

  

Необхідно розрізняти такі види психіатричної допомоги:

    
    1. Психіатричний огляд.  
    2. Амбулаторна психіатрична допомога.  
    3. Стаціонарна психіатрична допомога.  

  

Психіатричний огляд - це вид психіатричної допомоги, що проводиться з  метою
з'ясування: наявності чи відсутності в особи психічного розладу,  потреби в наданні їй
психіатричної допомоги, а також для вирішення  питання про вид такої допомоги та
порядок її надання.
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Лікар-психіатр перед проведенням психіатричного огляду зобов'язаний 
відрекомендуватись особі, яка підлягає огляду, або її законному  представнику як
лікар-психіатр, назвати своє прізвище, місце роботи та  викласти мету огляду. Дані
психіатричного огляду з висновком про стан  психічного здоров'я особи, а також причини
звернення до лікаря-психіатра  та медичні рекомендації фіксуються у медичній
документації.

  

Психіатричний огляд проводиться лікарем-психіатром на прохання або за  усвідомленою
згодою особи; щодо неповнолітнього віком до 15 років - на  прохання або за згодою його
батьків чи іншого законного представника;  щодо особи, визнаної у встановленому
законом порядку недієздатною, - на  прохання або за згодою її опікуна. У разі незгоди
одного із батьків чи  відсутності батьків або іншого законного представника
психіатричний  огляд неповнолітнього здійснюється за рішенням (згодою) органів опіки
та  піклування, яке може бути оскаржено до суду.

  

Необхідно пам'ятати, що лікар-психіатр зобов'язаний пояснити особі,  якій надається
психіатрична допомога, з урахуванням її психічного стану,  у доступній формі інформацію
про стан її психічного здоров'я, прогноз  можливого розвитку захворювання, про
застосування методів діагностики та  лікування, альтернативні методи лікування,
можливий ризик та побічні  ефекти, умови, порядок і тривалість надання психіатричної
допомоги, її  права та передбачені цим Законом можливі обмеження цих прав при
наданні  психіатричної допомоги. Право на одержання зазначеної інформації щодо 
неповнолітнього віком до 15 років та особи, визнаної у встановленому  законом порядку
недієздатною, мають їх законні представники.

  

Психіатричний огляд особи може бути проведено без її усвідомленої  згоди або без згоди
її законного представника v випадках, коли одержані  відомості дають достатні підстави
для обґрунтованого припущення про  наявність в особи тяжкого психічного розладу,
внаслідок чого вона:

  

— вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередню небезпеку
для неї чи оточуючих;

  

— неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на рівні, який
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забезпечує її життєдіяльність;

  

— завдасть значної шкоди своєму здоров'ю у зв'язку з погіршенням психічного стану у
разі ненадання їй психіатричної допомоги.

  

Рішення про проведення психіатричного огляду особи без її  усвідомленої згоди або без
згоди її законного представника приймається  лікарем-психіатром за заявою, яка містить
відомості, що дають достатні  підстави для такого огляду. Із заявою можуть звернутися
родичі особи,  яка підлягає психіатричному огляду, лікар, який має будь-яку медичну 
спеціальність, інші особи. Заява про психіатричний огляд особи без її  усвідомленої згоди
або без згоди її законного представника повинна бути  подана у письмовій формі та
містити відомості, що обґрунтовують  необхідність психіатричного огляду і вказують на
відмову особи чи її  законного представника від звернення до лікаря-психіатра.
Лікар-психіатр  має право робити запит щодо надання йому додаткових медичних та
інших  відомостей, необхідних для прийняття відповідного рішення.

  

У невідкладних випадках, коли за одержаними відомостями, що дають  достатні підстави
для обґрунтованого припущення про наявність у особи  тяжкого психічного розладу,
внаслідок чого вона:

    
    1. вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню
небезпеку для неї чи оточуючих,   
    2. неспроможна самостійно задовольняти свої основні життєві потреби на  рівні, який
забезпечує її життєдіяльність, заява про психіатричний огляд  особи може бути усною. У
цих випадках рішення про проведення  психіатричного огляду особи без її усвідомленої
згоди або без згоди її  законного представника приймається лікарем-психіатром
самостійно і  психіатричний огляд проводиться ним негайно.   

  

У випадках, коли відсутні дані, що свідчать про наявність підстав для  обґрунтованого
припущення про наявність у особи тяжкого психічного  розладу, заява повинна бути
подана у письмовій формі та містити  відомості, що обґрунтовують необхідність
проведення такого огляду. У  разі встановлення обґрунтованості заяви про
психіатричний огляд особи  без її усвідомленої згоди або без згоди її законного
представника  лікар-психіатр направляє до суду за місцем проживання цієї особи заяву 
про проведення психіатричного огляду особи в примусовому порядку. До  заяви
додається висновок лікаря-психіатра, який містить обґрунтування  про необхідність
проведення такого огляду, та інші матеріали.  Психіатричний огляд особи проводиться
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лікарем-психіатром у примусовому  порядку за рішенням суду.

  

Амбулаторна психіатрична допомога — це психіатрична допомога, що  включає в себе
обстеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та  в порядку, передбачених
Законом України "Про психіатричну допомогу" та  іншими законами, профілактику,
діагностику психічних розладів,  лікування, нагляд, догляд, медико-соціальну
реабілітацію осіб, які  страждають на психічні розлади, в амбулаторних умовах.

  

Амбулаторна психіатрична допомога, як і попередній вид допомоги,  надається
лікарем-психіатром на прохання або за усвідомленою згодою  особи; щодо
неповнолітнього віком до 15 років — на прохання або за  згодою його батьків чи іншого
законного представника; щодо особи,  визнаної у встановленому законом порядку
недієздатною, - на прохання або  за згодою її опікуна. У разі незгоди одного із батьків чи
відсутності  батьків або іншого законного представника амбулаторна психіатрична 
допомога неповнолітньому здійснюється за рішенням (згодою) органів опіки  та
піклування, яке може бути оскаржено до суду.

  

Варто зазначити, що амбулаторна психіатрична допомога може надаватися  також і без
усвідомленої згоди особи або без згоди її законного  представника у разі встановлення у
неї тяжкого психічного розладу,  внаслідок чого вона завдасть значної шкоди своєму
здоров'ю у зв'язку з  погіршенням психічного стану у разі ненадання їй психіатричної
допомоги.  Амбулаторна психіатрична допомога особі без її усвідомленої згоди або  без
згоди її законного представника надається лікарем-психіатром в  примусовому порядку
за рішенням суду за місцем проживання особи.

  

Особа, якій надається амбулаторна психіатрична допомога в примусовому  порядку,
повинна оглядатися лікарем-психіатром не рідше одного разу на  місяць, а комісією
лікарів-психіатрів — не рідше одного разу на 6  місяців для вирішення питання про
продовження чи припинення надання їй  такої допомоги.

  

У разі необхідності продовження надання особі амбулаторної  психіатричної допомоги в
примусовому порядку понад б місяців  лікар-психіатр повинен надіслати до суду за місцем
проживання особи  заяву про продовження надання особі амбулаторної психіатричної
допомоги в  примусовому порядку. В подальшому продовження надання особі 
амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому порядку проводиться  кожного разу
на строк, який не може перевищувати 6 місяців.
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У разі погіршення стану психічного здоров'я особи, якій надається  амбулаторна
психіатрична допомога в примусовому порядку, та ухилення від  виконання цією особою
або її законним представником рішення суду про  надання особі амбулаторної
психіатричної допомоги в примусовому порядку  психіатрична допомога може надаватися
стаціонарно.

  

Клопотання про припинення надання особі амбулаторної психіатричної  допомоги в
примусовому порядку може направлятися до суду особою, якій  надається ця допомога,
або її законним представником через 3 місяці з  часу ухвалення судом рішення про
надання або продовження надання особі  такої допомоги. Надання особі амбулаторної
психіатричної допомоги в  примусовому порядку припиняється за рішенням комісії
лікарів-психіатрів у  разі видужання особи або такої зміни стану її психічного здоров'я, що
 не потребує надання амбулаторної психіатричної допомоги в примусовому  порядку, або
за рішенням суду про відмову в продовженні надання особі  амбулаторної психіатричної
допомоги в примусовому порядку.

  

Стаціонарна психіатрична допомога — це психіатрична допомога, що  включає в себе
обстеження стану психічного здоров'я осіб на підставах та  в порядку, передбачених
Законом України "Про психіатричну допомогу" та  іншими законами, діагностику психічних
розладів, лікування, нагляд,  догляд, медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають
на психічні  розлади, і надається в стаціонарних умовах понад 24 години поспіль.

  

Поміщення особи в психіатричний стаціонар, як правило, здійснюється  добровільно - на
її прохання або за її усвідомленої згоди. Виключення з  принципу добровільності були
приведені раніше. Неповнолітній у віці до  15 років госпіталізується до психіатричного
закладу на прохання або за  згодою його батьків або іншого законного представника.
Особа, визнана у  встановленому законом порядку недієздатною, госпіталізується до 
психіатричного закладу на прохання або за згодою її опікуна. У разі  незгоди одного з
батьків або за відсутності батьків або іншого законного  представника госпіталізація
неповнолітнього до психіатричного закладу  проводиться за рішенням (згодою) органу
опіки і опікування, яке може  бути оскаржене в суд. Одержана згода на госпіталізацію
оформляється  записом у медичній документації за підписом особи або його законного 
представника і лікаря-психіатра.

  

Важливо зазначити, що законодавство визначає необхідність надання  психіатричної
допомоги в найменш обмежених умовах, що забезпечують  безпеку госпіталізованої
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особи та інших осіб, при дотриманні прав і  законних інтересів особи, якій надається така
допомога. Заходи фізичного  обмеження та (або) ізоляції особи, яка страждає на
психічний розлад,  при наданні їй психіатричної допомоги застосовуються за
призначенням та  під постійним контролем лікаря-психіатра чи іншого медичного
працівника,  на якого власником психіатричного закладу чи уповноваженим ним органом 
покладені обов'язки з надання психіатричної допомоги, і застосовуються  лише в тих
випадках, формах і на той час, коли всіма іншими законними  заходами неможливо
запобігти діям особи, що являють собою безпосередню  небезпеку для неї або інших осіб.
Про форми та час застосування заходів  фізичного обмеження та (або) ізоляції робиться
запис у медичній  документації.

  

Якщо неповнолітній віком до 15 років та особа, визнана у  встановленому законом
порядку недієздатною, госпіталізовані до  психіатричного закладу на прохання або за
згодою їх законних  представників, то вони підлягають обов'язковому протягом 48 годин
з часу  госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного  закладу для
прийняття рішення про необхідність подальшого перебування  цих осіб у психіатричному
закладі та надання їм стаціонарної  психіатричної допомоги. При подальшому
перебуванні в психіатричному  закладі ці особи підлягають огляду комісією
лікарів-психіатрів не рідше  одного разу на місяць для вирішення питання про
необхідність продовження  чи припинення надання їм стаціонарної психіатричної
допомоги. Якщо  будуть виявлені зловживання з боку законних представників 
неповнолітнього чи недієздатного, то власник психіатричного закладу або 
уповноважений ним орган повідомляє про це органи опіки та піклування за  місцем
проживання особи, яку було госпіталізовано.

  

Особа, яку було госпіталізовано до психіатричного закладу за рішенням  лікаря-психіатра
за підставах, які передбачають примусову  госпіталізацію, підлягає обов'язковому
протягом 24 годин з часу  госпіталізації огляду комісією лікарів-психіатрів психіатричного
закладу  для прийняття рішення про доцільність госпіталізації. У випадку, коли 
госпіталізація визнається недоцільною і особа не висловлює бажання  залишитися у
психіатричному закладі, ця особа підлягає негайній виписці.  У випадках, коли
госпіталізація особи до психіатричного закладу в  примусовому порядку визнається
доцільною, представник психіатричного  закладу, в якому перебуває особа, протягом 24
годин направляє до суду за  місцем знаходження психіатричного закладу заяву про
госпіталізацію  особи до психіатричного закладу в примусовому порядку на законодавчо 
визначених підставах. До винесення судом рішення лікування може  проводитися за
рішенням лікаря-психіатра (комісії лікарів-психіатрів).  Керівник психіатричного закладу
зобов'язаний негайно повідомити про  госпіталізацію особи до психіатричного закладу в
примусовому порядку  членів її сім'ї, інших родичів або її законного представника. У разі 
відсутності відомостей про наявність членів сім'ї, інших родичів або  законного
представника в особи, яку госпіталізовано, а також про їх  місце проживання
повідомляються органи внутрішніх справ за місцем  проживання цієї особи.
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Глава 14. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ

  

Професія лікаря взагалі є вельми напруженою працею, що обумовлює  важливість і
необхідність гарантій і пільг з боку держави.  Лікарі-психіатри, зважаючи на специфіку їх
праці, поза сумнівом,  потребують більш вираженої уваги з боку державних органів,
законодавців.  Правовий статус лікаря-психіатра визначено у ст. 27 Закону України "Про 
психіатричну допомогу". Важливими є такі положення зазначеної норми:

  

а) лікар-психіатр, комісія лікарів-психіатрів мають право відмовити у  наданні
психіатричної допомоги у разі відсутності підстав для її  надання. Відмова у наданні
психіатричної допомоги із зазначенням її  причин фіксується у медичній документації за
підписом особи чи її  законного представника та лікаря-психіатра або комісії 
лікарів-психіатрів;

  

б) лікар-психіатр, інші працівники, які беруть участь у наданні  психіатричної допомоги,
мають право на конфіденційність відомостей про  своє місце проживання, склад сім'ї,
номер домашнього телефону;

  

в) лікар-психіатр, інші працівники, які беруть участь у наданні  психіатричної допомоги, в
тому числі здійснюють догляд за особами, які  страждають на психічні розлади, мають
право на пільги, встановлені  законодавством України для осіб, зайнятих на важких
роботах та з  шкідливими і небезпечними умовами праці.

  

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

    
    1. Назвіть обставини, які пояснюють взаємозв'язок психіатрії і права. Які документи
становлять законодавче забезпечення психіатрїі?   
    2. Назвіть та охарактеризуйте принципи надання психіатричної допомоги.  
    3. У чому полягає добровільність звернення за наданням психіатричної допомоги?  
    4. Охарактеризуйте державні гарантії у галузі психіатрїі.  
    5. Проаналізуйте психіатричний огляд як один з видів психіатричної допомоги.  
    6. Дайте визначення та охарактеризуйте амбулаторну психіатричну допомогу.  
    7. У чому полягають організаційно-правові особливості стаціонарної психіатричної
допомоги?   
    8. Проаналізуйте правовий статус лікаря-психіатра.  
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