
Верховна Рада України 

Комітет з питань охорони здоров’я 

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗАСІДАННЯ «КРУГЛОГО СТОЛУ» НА ТЕМУ: 

«Права медичних працівників на захист від протиправних посягань на 

їх життя та здоров’я» 

 

У Комітеті Верховної Ради України з питань охорони здоров’я відбулося 

засідання «круглого столу» на тему: «Права медичних працівників на 

захист від протиправних посягань на їх життя та здоров’я», в якому взяли 

участь народні депутати України - члени Комітету, представники 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Адміністрації 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони 

здоров’я України, Національної поліції України, обласних державних 

адміністрацій, професійних громадських об’єднань медичних працівників та 

правників, міжнародних організацій, а також фахівці, експерти і представники 

ЗМІ. 

Учасники засідання «круглого столу» заслухали доповіді, що 

стосувалися необхідності удосконалення правового регулювання безпеки 

медичних працівників під час надання медичної допомоги, судового захисту 

прав медичних працівників, питань необхідності правової захищеності 

професійної діяльності лікарів загальної практики - сімейних лікарів, 

особливостей діяльності фахівців, які надають паліативну і хоспісну допомогу 

населенню, ризиків, з якими стикаються співробітники приймальних відділень 

медичних закладів, а також необхідності забезпечення безпеки працівників 

служби екстреної медичної допомоги в Україні та міжнародного досвіду у цій 

сфері. 

Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України, протягом 2013-

2017 рр. зареєстровано 543 випадки нападів на працівників системи екстреної 

медичної допомоги, що мали наслідком 2 випадки інвалідизації та 3 – смерті. 

Частіше серед потерпілих опиняється середній медичний персонал, дещо 

рідше – лікарі й водії. На жаль, бригади екстреної (швидкої) медичної 

допомоги це не єдина група ризику. До фахівців, які досить часто стикаються 

з агресією та насильством із боку пацієнтів або їх оточення, відносяться 

психіатри, лікарі загальної практики – сімейні лікарі, співробітники 

приймальних відділень медичних закладів, спеціалісти з надання хоспісної та 

паліативної допомоги. 

Під час обговорення проблем безпечного надання медичної допомоги 

учасниками «круглого столу» наводились факти нападів агресивних пацієнтів 

(у стані алкогольного сп’яніння, під впливом наркотичних речовин, з 

психічними розладами, асоціальних осіб та ін.) на медиків, особливо часто – 
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на працівників бригад екстреної медичної допомоги та лікарів-психіатрів, які 

були зафіксовані у містах Борисполі, Ірпені, Нікополі, Дніпрі, Львові, Одесі, 

Котовську, Броварах та ін., та неодноразово ставали темами телевізійних 

сюжетів та резонансних публікацій у ЗМІ. Спікери звернули увагу і на різке 

збільшення кількості випадків, коли хворі нападають на медиків із вимогою 

надати наркотичні препарати. Зокрема, такі ситуації зареєстровані у Дніпрі, 

Підгородному (Дніпропетровська область), інших містах та селах. 

Учасники засідання «круглого столу» констатували, що: 

в Україні відсутня об’єктивна й актуальна статистична інформація щодо 

протиправних посягань на життя та здоров’я медичних працівників з боку 

хворих, а також їхніх родичів та друзів внаслідок відсутності звернень 

потерпілих медичних працівників до правоохоронних органів по кожному 

факту протиправних посягань; 

існує необхідність удосконалення національного законодавства в 

частині забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги під час 

виконання медичними працівниками службових обов’язків; 

нині закон захищає лише пацієнта, передбачаючи кримінальну 

відповідальність лікаря за ненадання медичної допомоги, і не визначає 

спеціальний правовий статус медичного працівника, який гарантував би 

медикам захист їх права на особисту безпеку під час виконання службових 

обов’язків та адекватну міру відповідальності для осіб, які вчинили 

протиправні посягання на життя та здоров’я медичних працівників; 

мають місце непоодинокі випадки несвоєчасного реагування поліції на 

виклики медичних працівників та відмови у забезпеченні належного 

супроводу медиків під час надання медичної допомоги пацієнту в 

неадекватному або в агресивному стані чи у разі загрозливої поведінки його 

оточення.  
Вищевказані проблеми негативно позначаються на якості та безпеці 

надання медичної допомоги пацієнтам, а також на моральному та фізичному 

стані медичного персоналу, що підтверджується даними нещодавно 

проведеного опитування. Так, 9 із 10 медичних працівників вважають, що 

погрози й насильство з боку пацієнта або його оточення змінюють їхнє 

ставлення до пацієнта та впливають на обсяг та/або якість надання медичної 

допомоги. 

Учасники засідання «круглого столу» висловили переконання, що 

надання медикам дозволу на використання зброї або спеціальних засобів є 

ризикованим кроком, адже, як свідчать результати аналізу міжнародного 

досвіду, силове протистояння завдає більше шкоди, ніж користі: наявність 

зброї, електрошокерів збільшує ймовірність отримання медиками тяжких 

травм. Вони зазначили: «Безкарність породжує вседозволеність. Тільки 

невідворотність покарання, усвідомлення того, що будь-яка незаконна дія 
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хворого або його родичів/друзів матиме негативні наслідки, є гарантією 

безпеки медиків».   

Учасники «круглого столу» одностайно підтримали проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги» (№ 6311), який 

спрямований на забезпечення безпеки надання медичної допомоги та яким 

передбачені: 

супровід працівником Національної поліції України медичного 

працівника (за його зверненням) під час надання медичної допомоги; 

адміністративна відповідальність за створення перешкод у наданні 

медичної допомоги;  

посилення кримінальної відповідальності за погрози або насильство 

(нанесення тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості), посягання на 

життя, захоплення в заручники, умисне знищення або пошкодження майна 

медичного працівника, фізичної особи - підприємця, який провадить 

господарську діяльність з медичної практики та працівника системи екстреної 

медичної допомоги, який входить до складу бригади екстреної (швидкої) 

медичної допомоги під час  надання медичної допомоги. 

Протидія протиправним посяганням на життя та здоров’я медиків 

потребує комплексних скоординованих дій Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України, правоохоронних 

органів, обласних державних адміністрацій, професійних громадських 

об’єднань медичних працівників та правників, міжнародних організацій, 

професійної спільноти, представників ЗМІ.  

За результатами засідання «круглого столу» учасники рекомендують: 

1. Верховній Раді України розглянути та підтримати проекти 

законів України: 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення безпечних умов надання медичної допомоги (реєстр. № 6311); 

про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини» 

(реєстр. № 6634). 

 

2. Кабінету Міністрів України: 

передбачити й забезпечити державне фінансування цілодобової охорони 

закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу в режимі 24/7; 

посилити систему матеріальних стимулів для медичних працівників, 

зокрема працівників бригад екстреної (швидкої) допомоги (підвищити 

посадові оклади, збільшити тривалість відпустки, передбачити пільгове 

пенсійне забезпечення), що дозволить зменшити ймовірність 

емоційного/професійного вигорання медиків і ризик кадрової кризи. 
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3. Міністерству охорони здоров’я України: 

забезпечити збір статистичної інформації, що дозволить здійснювати 

оцінку поширеності протиправних посягань на життя та здоров’я медиків; 

чітко визначити категорії викликів, які підлягатимуть супроводу 

представниками Національної поліції медичних працівників під час надання 

медичної допомоги; 

надати інформацію Комітету Верховної Ради України з питань охорони 

здоров’я щодо можливого припинення діяльності єдиної в державі 

психіатричної лікарні із суворим наглядом, де утримують особливо 

небезпечних злочинців (м. Дніпро); 

ініціювати заходи щодо заміни звичайного скла на спеціальне (стійке) у 

наглядових палатах психіатричних лікарень; 

організувати заходи спрямовані на забезпечення диспетчерських 

системи екстреної медичної допомоги спеціалізованими програмно-

апаратними комплексами та укомплектування бригад ЕМД мобільними 

терміналами з «тривожною кнопкою» для зв’язку з органами Національної 

поліції; 

включити до статистичної форми 22 «Звіт станції швидкої медичної 

допомоги за рік…» розділ із даними щодо травмування та отримання 

ушкоджень працівниками ЕМД в результаті агресивних дій третіх осіб; 

внести зміни до типового положення про центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф, передбачивши ними обов’язкову наявність 

у центрах ЕМД підрозділу з питань профілактики та реабілітації працівників 

ЕМД які постраждали від фізичного чи психологічного насильства. 

 

4. Міністерству внутрішніх справ України: 

для забезпечення оперативного реагування з боку правоохоронних 

органів створити окрему «гарячу лінію», на яку медичні працівники у випадку 

небезпеки зможуть зателефонувати без черги; 

забезпечити цілодобову охорону закладів охорони здоров’я державної та 

комунальної форми власності, що надають медичну допомогу в режимі 24/7. 

 

5. Міністерству охорони здоров’я України спільно з Міністерством 

внутрішніх справ України і Національною поліцією України затвердити 

наказ про взаємодію для забезпечення захисту медичних працівників від 

протиправних посягань на їх життя та здоров’я під час надання медичної 

допомоги. 

6. Міністерству охорони здоров’я України спільно з Національною 

академією медичних наук України та Міністерством освіти і науки 

України: 
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розробити навчальний курс для працівників правоохоронних органів 

щодо захисту медичних працівників від протиправних посягань на їх життя та 

здоров’я під час надання медичної допомоги й інтегрувати його у систему 

професійної підготовки; 

запровадити навчання методам психологічної протидії агресії 

(ефективного спілкування у складних ситуаціях) у рамках післядипломної 

підготовки (як лікарів, так і медичних сестер/фельдшерів/парамедиків), що 

дозволить швидко розпізнавати ознаки загрози і своєчасно її уникати. 

 

7. Керівникам закладів охорони здоров’я: 

вжити заходів з психологічної підтримки медичних працівників з метою 

запобігання насильства з боку третіх осіб. 

 

 

 


