вою Кабінету міністрів України від
17.08.98 № 1303 "Про впорядкування
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного
лікування окремих груп населення."
Перелік платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти,
затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996
року № 1138 “Про затвердження
переліку платних послуг, які надаються
в державних закладах охорони здоров'я
та вищих медичних закладах освіти”.

Відповідальність за порушення
права на безоплатну медичну
допомогу
Незаконна вимога оплати за надання
медичної допомоги в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
або арештом на строк до шести місяців
(ст. 184 Кримінального кодексу України).
Незаконною слід визнавати вимогу
оплати за надання медичної допомоги,
яка має місце у випадку, коли така оплата: а) не передбачена в Україні загалом,
у даному закладі охорони здоров'я чи
для даної категорії осіб зокрема; б) вимагається у розмірах, що перевищують
офіційно встановлені; в) вимагається у
не передбаченій нормативно-правовими
актами формі.
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Що ж таке медична допомога?
Якими нормативно-правовими
актами передбачено її
безоплатне надання
населенню?
Медична допомога - це вид діяльності, який включає комплекс заходів,
спрямованих на оздоровлення та лікування пацієнтів у стані, що на момент
її надання загрожує життю, здоров'ю і
працездатності та здійснюється професійно підготовленими працівниками,
які мають на це право відповідно до
законодавства.
Ст. 49 Конституції України гарантує
усім громадянам, іноземцям та особам
без громадянства, які живуть на території України, безоплатну медичну допомогу. Найбільшу частину медичних
закладів на Україні складають державні та комунальні медичні заклади, існуюча мережа яких не може бути скорочена.
Право саме на безоплатну медичну
допомогу також передбачається ст. 8
Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров'я”.
Фінансування охорони здоров'я
здійснюється за рахунок Державного
бюджету України та місцевих бюджетів, фондів медичного страхування,
благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.

Всі заклади охорони здоров'я мають
право використовувати для підвищення
якісного рівня своєї роботи кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, а також з дозволу власника або уповноваженого ним органу встановлювати
плату за послуги у сфері охорони здоров'я.
11 липня 2002 року постановою Кабінету Міністрів України № 955 затверджено
Програму надання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги, якою визначається перелік видів медичної допомоги, яка надається населенню безоплатно, обсяги безоплатної медичної допомоги, нормативи фінансування
охорони здоров'я на 1 жителя, які
забезпечують
надання
гарантованих
обсягів медичної допомоги.

Які саме види медичної допомоги
надаються безоплатно?

Державними та комунальними закладами охорони здоров'я подається безоплатна
медична допомога таких видів:
швидка та невідкладна - на догоспітальному етапі станціями (відділеннями)
швидкої медичної допомоги, пунктами
невідкладної медичної допомоги у стані,
що загрожує життю людини; амбулаторно
-поліклінічна;

стаціонарна - у разі гострого захворювання та в невідкладних випадках, коли
потрібне інтенсивне лікування, цілодобовий медичний нагляд та госпіталізація, в
тому числі за епідемічними показаннями,
дітям, вагітним та породіллям, хворим за
направленнями медико-соціальних експертних комісій, лікарсько-консультативних
комісій;
невідкладна стоматологічна допомога
(у повному обсязі - дітям, інвалідам, пенсіонерам, студентам, вагітним, жінкам, які
мають дітей до 3 років);
долікарська медична допомога сільським жителям;
санаторно-курортна допомога інвалідам і хворим у спеціалізованих та дитячих
санаторіях;
утримання дітей у будинках дитини;
медико-соціальна експертиза втрати
працездатності.
Безоплатна медична допомога даних видів подається дозволеними до застосування в Україні методами діагностики та лікування (відповідні протоколи, стандарти),
включаючи лікарські засоби, кров та її
компоненти і препарати, апаратуру, лабораторні та інші дослідження з використанням наявної матеріально-технічної бази.
Надання медичної допомоги пільговим
верствам населення, які визначені чинним
законодавством, є пріоритетним. Категорії
населення, перелік захворювань, у разі амбулаторного лікування яких, лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються
на пільгових умовах, визначені Постано-

