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Часто буває, що людям, які живуть з наркозалежністю, від-
мовляють в отриманні медичної допомоги. Медпрацівники 
пояснюють своє небажання допомагати наркозалежним 
по-різному. Але причина здебільшого одна — неприязнь до 
наркозалежних, що суперечить закону.

Пам’ятайте, що всі питання, які стосуються охорони здо-
ров’я та надання медичної допомоги, прописані у спеціаль-
ному законі — це Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» (далі — Закон). Для того 
щоб захистити себе, слід знати закони. Особливо коли це 
стосується такого важливого питання, як здоров’я. Давай-
те поговоримо про головне і розберемо основні моменти.  

Право
на безоплатну

медичну допомогу

У Конституції України (стаття 49) написано, що ви маєте 
право на безоплатну медичну допомогу. Держава гарантує 
її надання в державних і комунальних закладах охорони 
здоров’я.

Пам’ятайте!
Фактично, якщо ви звертаєтеся

по отримання медичної допомоги
не в приватну клініку, то вона вам

повинна бути надана
безкоштовно.  
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Можливість вибору лікаря

Всі пацієнти, починаючи з 14 років, мають право на віль-
ний вибір лікаря. Щоб надавати медичну допомогу, лікар 
повинен мати спеціальність (сімейний лікар, хірург, окуліст, 
гінеколог тощо).

Пам’ятайте!
Якщо вам кажуть, що ви не маєте

права отримати медичну допомогу
в обраного вами лікаря та/або лікарні

тільки тому, що у вас відсутня реєстрація
(прописка) за місцем їх знаходження, —

це незаконно.

Право внутрішньо
переміщених осіб на надання
необхідної медичної допомоги

Стаття 9 Закону України «Про забезпечення прав і сво-
бод внутрішньо переміщених осіб» та наказ Міністер-
ства охорони здоров’я від 17.03.2022 № 496 передбачає 
право ВПО на надання необхідної допомоги та забезпечен-
ня їх лікарськими засобами. 

Так, під час дії воєнного стану ВПО має право на безоплат-
ну медичну допомогу в разі звернення до будь-якого за-
кладу охорони здоров’я, який має можливість забезпечити 
відповідне лікування. При цьому не обов’язково укладати 
нову декларацію з сімейним лікарем. Внутрішньо перемі-
щені особи, які живуть із ВІЛ, мають право на отримання 
антиретровірусної терапії за місцем фактичного перебу-
вання.
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Первинна та вторинна
медична допомога 

Медична допомога може бути декількох видів. Розглянемо 
два з них — первинну і вторинну.

Первинна медична допомога — це консультації, діагнос-
тика та лікування, які надаються сімейними лікарями або 
лікарями інших спеціальностей в разі, якщо немає необхід-
ності отримувати спеціалізовану допомогу/консультації.

Важливо!

 Згідно зі статтею 35-1 Закону, пацієнт має право 
вільно вибирати сімейного лікаря і підписувати 
з ним декларацію.

 Порядок вибору сімейного лікаря та підписання де-
кларації детально прописані в окремому нормативно-
му документі — «Порядок вибору лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу».

 Для підписання декларації вам потрібно надати свій 
паспорт (або інший документ, що підтверджує особу: 
військовий квиток, водійські права, довідку про звіль-
нення) та ідентифікаційний код. Збираючись підпи-
сувати декларацію, майте з собою мобільний телефон, 
туди повинен прийти реєстраційний номер.

 Пам’ятайте! Якщо вас не влаштовує ваш сімейний 
лікар, ви маєте право підписати декларацію з іншим 
лікарем, не обов’язково за місцем реєстрації. 

Вторинна медична допомога — це спеціалізована допо-
мога, яка надається в стаціонарі або амбулаторно лікаря-
ми різних спеціальностей.
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Важливо!

 Для отримання вторинної допомоги вам необхідно от-
римати направлення від свого сімейного лікаря.

 Без направлення ви можете звернутися тільки до 
акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра.

 Направлення не потрібне, якщо ви перебуваєте на об-
ліку в медичному закладі через хронічне захворюван-
ня (наприклад, до психіатра або фтизіатра).

 У вас є право попросити про заміну лікаря, якого 
вам призначили. Але при цьому ви повинні аргумен-
тувати своє рішення.

Отримання внутрішньо
переміщеними особами ЗПТ

в умовах воєнного стану

Під час збройної агресії на території України це питання ре-
гулюється наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 27.03.2012 № 200 «Порядок проведення замісної під-
тримувальної терапії осіб з психічними та поведінковими 
розладами внаслідок вживання опіоїдів» а також Постано-
вою КМУ №333 від 13.05.2013 «Про затвердження Порядку 
придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використан-
ня та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин 
і прекурсорів у закладах охорони здоров’я»

Ознайомитись можна тут:

   

          Наказ                                 Постанова



5

Якщо ви вимушено змінили місце свого проживання через 
військові дії, для продовження лікування слід звернути-
ся до одного із центрів ЗПТ і стати в ньому на облік. Для 
цього необхідно надати документ, який підтверджує особу, 
медичну документацію (виписка із медичної карти амбула-
торного (стаціонарного) хворого (форма 027/о)). В разі від-
сутності медичної документації медичні працівники прово-
дять ідентифікацію пацієнта одним із таких способів:

 звернення до лікаря за попереднім місцем проживан-
ня пацієнта для уточнення питань: отримання лікуван-
ня ЗПТ, видачі пацієнту препаратів для самостійного 
прийому, можливості отримати копію виписки із ме-
дичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого 
(форма 027/о);

 перевірка даних через центральну базу електронної 
системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) щодо отримання 
пацієнтом лікування (для проведення такої перевір-
ки пацієнт повинен мати доступ до номера телефону, 
який зареєстрований у ЕСОЗ);

 перевірка даних про попереднє лікування в базі даних 
Syrex (система управління базами даних, розроблена 
Альянсом громадського здоров’я, яка використовуєть-
ся для моніторингу та обліку інформації щодо охопле-
них клієнтів та послуг, наданих у рамках програм про-
філактики ВІЛ на рівні спільнот).

В умовах воєнного стану препарати ЗПТ можна отримати у 
закладі охорони здоров’я відповідно до призначення лікаря 
або за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах.
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Права пацієнта

Пам’ятайте! Якщо ваші права на отримання медичної до-
помоги порушуються, не зупиняйтеся. Ви маєте право на 
отримання послуг, які гарантує закон. Звертайтеся до ке-
рівництва медичного закладу, на гарячу лінію Міністерства 
охорони здоров’я, до юристів, які працюють з наркозалеж-
ними людьми (контакти в кінці цієї брошури).

Повний перелік прав пацієнта прописаний у статті 6 Закону.

Найважливіші права — це право на:

 кваліфіковану медичну допомогу і вільний вибір
 лікаря;

 правдиву і своєчасну інформацію про свій стан
 здоров’я;

 правовий захист від будь-яких незаконних форм 
дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я (напри-
клад, якщо вам відмовляють у медичній допомозі або 
по-хамському ставляться, тому що ви — наркозалеж-
ні);

 оскарження неправомірних рішень і дій лікарів:
 ви маєте повне право скаржитися в будь-які інстанції 

на медперсонал.

Запам’ятайте:
відмова надати медичну

допомогу через вашу наркозалежність —
це порушення закону

і дискримінація.
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Медична таємниця

Важливо!
Згідно із законом, вся інформація

про ваш стан здоров’я, звернення до лікаря,
діагноз, результати медичних аналізів
і обстежень — це медична таємниця

(стаття 39-1 Закону). Вона не може бути
розголошена, окрім випадків, прямо

передбачених законом
(стаття 40 Закону).

Це означає, що ні лікарі, ні інший медичний персонал не 
мають права говорити зі сторонніми про ваш діагноз або 
стан здоров’я. За неправомірне розголошення медичної ін-
формації передбачені різні види відповідальності.  

Висновки:

  Будь-яка відмова надати
медичну допомогу через наркозалежність —

це порушення закону.

  Будь-яке вимагання
грошей з боку лікарів або медсестер

у державній лікарні — не лише порушення
закону, але ще й кримінальний злочин.
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Додаток: буква закону 

Тут наведені цитати з найважливіших законодав-
чих документів, про які йшлося в тексті брошури.

Конституція України
Стаття 21.

Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності
та правах. Права і свободи людини є невідчужу-

ваними та непорушними.

Стаття 49.
Кожен має право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуван-
ням відповідних соціально-економічних, медико-санітар-
них і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для 
всіх громадян медичного обслуговування. У державних і 
комунальних закладах охорони здоров’я медична допомо-
га надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів 
не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові ліку-
вальних закладів усіх форм власності.

Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я»

Стаття 6.
Право на охорону здоров’я

Кожний громадянин України має право на охорону здо-
ров’я, що передбачає:

д) кваліфіковану медичну та реабілітаційну допомогу, 



9

включаючи вільний вибір лікаря та фахівця з реабіліта-
ції, вибір методів лікування та реабілітації відповідно 
до рекомендацій лікаря та фахівця з реабілітації, вибір 
закладу охорони здоров’я;

е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здо-
ров’я і здоров’я населення, включаючи існуючі і можли-
ві фактори ризику та їх ступінь;

и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дис-
кримінації, пов’язаних із станом здоров’я;

і) відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди;

ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, 
закладів та органів охорони здоров’я;

й) можливість проведення незалежної медичної експер-
тизи відповідного типу у разі незгоди громадянина з 
висновком державної медичної експертизи, застосуван-
ня до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно 
якої передбачається застосування примусових заходів 
медичного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, примусових заходів медичного характе-
ру, примусового лікування, примусової госпіталізації 
та в інших випадках, коли діями працівників охорони 
здоров’я порушуються права громадянина України на 
охорону здоров’я;

к) право пацієнта, який перебуває на стаціонарному ліку-
ванні в закладі охорони здоров’я, на допуск до нього 
інших медичних працівників, членів сім’ї, опікуна, пі-
клувальника, нотаріуса та адвоката, а також священно-
служителя для відправлення богослужіння та релігій-
ного обряду;
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Стаття 10.
Обов’язки громадян

у сфері охорони здоров’я

 Громадяни України зобов’язані:

а)  піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шко-
дити здоров’ю інших громадян;

б) у передбачених законодавством випадках проходити 
профілактичні медичні огляди і робити щеплення;

в) вживати передбачених Законом України «Про екстрену 
медичну допомогу» заходів для забезпечення надання 
екстреної медичної допомоги іншим особам, які знахо-
дяться у невідкладному стані;

г) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством 
про охорону здоров’я.

Стаття 33.
Забезпечення надання

медичної допомоги

Медична допомога надається відповідно до медичних по-
казань професійно підготовленими медичними працівни-
ками, які перебувають у трудових відносинах із закладами 
охорони здоров’я, що забезпечують надання медичної до-
помоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією, 
та фізичними особами — підприємцями, які зареєстровані 
та одержали відповідну ліцензію в установленому законом 
порядку і можуть перебувати з цими закладами у цивіль-
но-правових відносинах.

Медична допомога за видами поділяється на екстрену, 
первинну, спеціалізовану, паліативну.
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Медична допомога може надаватися:

 за місцем знаходження, проживання (перебування)
 пацієнта;

 в амбулаторних умовах;

 в умовах денного стаціонару;

 у стаціонарних умовах.

Стаття 34.
Лікуючий лікар

Лікуючий лікар обирається пацієнтом або призначається 
йому в установленому цими Основами порядку. Обов’язка-
ми лікуючого лікаря є своєчасне і кваліфіковане обстежен-
ня та лікування пацієнта. Пацієнт вправі вимагати заміни 
лікаря.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення па-
цієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або 
правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здо-
ров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і 
здоров’ю населення.

Лікар не несе відповідальності за здоров’я хворого в разі 
відмови останнього від медичних приписів або порушен-
ня пацієнтом встановленого для нього режиму.

Стаття 35-1.
Первинна медична допомога

Первинна медична допомога — це медична допомога, що 
передбачає надання консультації, проведення діагнос-
тики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) 
станів, здійснення профілактичних заходів; направлення 
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відповідно до медичних показань пацієнта, який не потре-
бує екстреної медичної допомоги, для надання йому спеці-
алізованої медичної допомоги; надання невідкладної ме-
дичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного 
здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, спеціалізо-
ваної медичної допомоги

Первинну медичну допомогу надають лікарі загальної 
практики — сімейні лікарі, лікарі інших спеціальностей, 
визначених центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері охоро-
ни здоров’я, та інші медичні працівники, які працюють під 
їх керівництвом.

Пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу, у порядку, встановленому централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони здоров’я.

Первинна медична допомога надається безоплатно в за-
кладах охорони здоров’я та фізичними особами — під-
приємцями, які одержали відповідну ліцензію в установ-
леному законом порядку, з якими головний розпорядник 
бюджетних коштів уклав договір про медичне обслугову-
вання населення.

Стаття 35-2.
Вторинна (спеціалізована)

медична допомога

Спеціалізована медична допомога — медична допомога, 
що надається в амбулаторних або стаціонарних умовах лі-
карями відповідної спеціалізації (крім лікарів загальної 
практики — сімейних лікарів) у плановому порядку або 
в екстрених випадках і передбачає надання консульта-
ції, проведення діагностики, лікування та профілактики 
хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних (під 
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час вагітності та пологів) станів, у тому числі із застосу-
ванням високотехнологічного обладнання та/або високо-
спеціалізованих медичних процедур високої складності; 
направлення пацієнта відповідно до медичних показань 
для надання спеціалізованої медичної допомоги з іншої 
спеціалізації.

Спеціалізована медична допомога надається безоплатно 
в закладах охорони здоров’я, що забезпечують надання та-
кої допомоги, з якими головний розпорядник бюджетних 
коштів уклав договір про медичне обслуговування насе-
лення (у межах, визначених договором).

Спеціалізована медична допомога надається відповідно до 
медичних показань за направленням лікуючого лікаря 
з надання первинної медичної допомоги або лікуючого 
лікаря закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання 
спеціалізованої медичної допомоги.

Без направлення спеціалізована медична допомога від-
повідно до медичних показань надається безоплатно за-
кладами охорони здоров’я, з якими укладено договори про 
медичне обслуговування населення, пацієнтам, які звер-
нулися до акушера-гінеколога, стоматолога, педіатра, 
та пацієнтам із хронічними захворюваннями, які пе-
ребувають на диспансерному обліку в цьому закладі охо-
рони здоров’я.

Стаття 38.
Вибір лікаря і закладу

охорони здоров’я
Кожний пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який 
звернувся за наданням йому медичної допомоги, має пра-
во на вільний вибір лікаря, якщо останній може запропо-
нувати свої послуги, та вибір методів лікування відповід-
но до його рекомендацій.
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Кожний пацієнт має право, коли це виправдано його ста-
ном, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони здо-
ров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість 
забезпечити відповідне лікування.

Стаття 39.
Обов’язок надання медичної інформації

Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання 
достовірної і повної інформації про стан свого здоров’я, у 
тому числі на ознайомлення з відповідними медичними 
документами, що стосуються його здоров’я.

Батьки (усиновлювачі), опікун, піклувальник мають пра-
во на отримання інформації про стан здоров’я дитини або 
підопічного.

Медичний працівник зобов’язаний надати пацієнтові в 
доступній формі інформацію про стан його здоров’я, мету 
проведення запропонованих досліджень і лікувальних за-
ходів, прогноз можливого розвитку захворювання, у тому 
числі наявність ризику для життя і здоров’я.

Стаття 40.
Лікарська таємниця

Медичні працівники та інші особи, яким у зв’язку з вико-
нанням професійних або службових обов’язків стало відо-
мо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх резуль-
тати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не 
мають права розголошувати ці відомості, крім передбаче-
них законодавчими актами випадків.

При використанні інформації, що становить лікарську та-
ємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній роботі, 
в тому числі у випадках її публікації у спеціальній літера-
турі, повинна бути забезпечена анонімність пацієнта.
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Допомога і підтримка

Для того щоб розібратися в ситуації, що склалася, і захи-
стити свої права, ми рекомендуємо звертатися по допомо-
гу до професіоналів, які мають досвід у подібних справах:

 До юристів Всеукраїнського об’єднання людей, які 
живуть з наркозалежністю — 063 361 35 70 (в робочі 
дні, з 9:00 до 18:00).

 До параюристок Всеукраїнського об’єднання нарко-
залежних жінок «ВОНА» (тільки для жінок) —

 097 071 47 28 (з 9:00 до 20:00).

 На Гарячу лінію з питань наркозалежності
 та ЗПТ  — 0 800 50 77 27.

 На Гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я —
 0 800 50 52 01.

 У разі порушення ваших прав на отримання лікуван-
ня ЗПТ ви можете звертатися на гарячу лінію Упов-
новаженого Верховної Ради України з прав людини, 
яка працює безоплатно понеділок-п’ятниця з 9:00 до 
20:00 та субота, неділя з 9:00 до 15:00; за номером 
телефону 0 800 50 17 20.
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Якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються, — звер-
ніться за допомогою проекту REAct! Це можна зробити в 
три етапи:

1. Відсканувати QR-код камерою телефона.

2. Описати випадок.

3. Діяти за інструкцією.

        Telegram                         Viber
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Текст:

Олена Курлат,
представник Всеукраїнської мережі жінок,

що живуть з наркозалежністю «ВОНА»

Оксана Гузь,
адвокатка, старша партнерка

Адвокатського об’єднання «Прове»

Мирослава Андрущенко,
менеджер програм з політики та адвокації,

МБФ «Альянс громадського здоров’я»

Висловлюємо подяку членам редколегії Альянсу 
та учасникам фокус-груп у Харкові, Полтаві й Одесі 
за важливі зауваження, коментарі та доповнення.

Верстка:
Ольга Миколайчук

Коректура:
Ольга Плевако

Видано за фінансової підтримки МБФ «Альянс громад-
ського здоров’я» в рамках реалізації програми «При-
скорення прогресу в зменшенні тягаря туберкульозу і 
ВІЛ-інфекції в Україні», яка реалізується за підтримки 
Глобального фонду.



18


