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ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ ПОСЛУГ СИСТЕМИ ЗДОРОВ'Я 

· Право вибору; 

· Право на згоду або відмову; 

· Право на належне медичне обслуговування; 

· Право на захист персональних даних та приватного життя; 

· Право на конфіденційність персональних даних; 

· Право на інформацію; 

· Право на духовну та релігійну допомогу; 

· Право на скаргу та подання скарги; 

· Право на асоціацію(органiзацiя); 

· Право неповнолітніх та недієздатних осіб на законних 

представників; 

· Право на супровiд. 

 

 

· Користувач має право обирати медичні послуги та 

представникiв  медичних послуг, відповідно до наявних ресурсів 

та правил організації медичних послуг. 
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·Згода чи відмова від надання медичної допомоги повинні бути 

вільно і чітко заявлені. Користувач може в будь-який час під час 

надання медичної допомоги відкликати свою згоду на неї. 

 

· Користувач має право отримати, негайно або протягом певного 

періоду часу, який вважається клінічно прийнятним, необхідну 

медичну допомогу. 

· Користувач має право на надання максимально адекватної та 

технічно правильної медичної допомоги. 

· Охорона здоров’я повинна надаватися гуманно та з повагою до 

користувача. 

· На прийомi в медичних установах без попереднього запису, а 

також у клінічних умовах однакової тяжкості та складності 

,пріоритет має надаватися користувачам з інвалідністю або 

непрацездатністю, що дорівнює або перевищує 60%. 

 

· Користувач є власником прав на захист персональних даних та 

збереження приватного життя. 

· Обробка даних про стан здоров’я повинна відповідати вимогам 

згiдно з законодавством та бути адекватною, актуальною та не 

надмірною. 
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· Користувач має право доступу до зібраних персональних даних 

і може вимагати виправлення недостовірної інформації та 

включення інформації, яка повністю або частково пропущена, 

відповідно до умов Закону. 

 

· Користувач має право на таємницю своїх персональних даних. 

·Медичні працівники зобов’язані зберігати таємницю щодо 

фактів, про які їм стало відомо під час виконання своїх функцій, 

якщо інше не передбачено законом або рішенням суду, що 

вимагає їх розголошення. 

 

· Користувач має право бути проінформованим представником 

медичних послуг про свою ситуацію, можливі альтернативи 

лікування та ймовірні зміни свого стану. 

· Інформація має передаватися доступним, об’єктивним, повним 

і зрозумілим способом. 

 

· Користувач має право на релігійну допомогу, незалежно від 

релігії, яку він сповідує. 

·Законно визнаним церквам або релігійним громадам 

гарантуються умови, що дозволяють безкоштовне здійснення 

духовної та релігійної допомоги користувачам, госпіталізованим 
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до медичних закладів SNS, які цього просять, відповідно до 

умов Закону. 

 

· Користувач має право на скаргу та подачу скарги в закладах 

охорони здоров’я, відповідно до законодавства, а також 

отримати відшкодування завданих збитків. 

· Скаргу та скарги можна подати в книзі скарг, в онлайн-формі, 

наданій ERS, листом, факсом або електронною поштою, і 

відповіді на них є обов’язковими відповідно до умов 

законодавства. 

· Медичні послуги, постачальники  медичних товарів чи послуг 

та медичні оператори зобов’язані мати книгу скарг, яку може 

заповнити будь-хто, хто цього вимагає. 

 

·Користувачі мають право створювати організації, які 

представляють їх та захищають їх інтереси, а саме у формі 

об’єднань зміцнення та захисту здоров’я або груп друзів із 

закладів охорони здоров’я.. 

 

· Законні представники неповнолітніх та недієздатних осіб 

можуть реалізувати свої права, а саме право відмовитися від 

допомоги, відповідно до конституційних принципів. 
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· Служби екстреної допомоги SNS. 

· У разі госпіталізованості до лікувального закладу вагітної жінки 

на всіх етапах пологів. 

· Коли йдеться про дітей, які надійшли до закладу охорони 

здоров’я, та про людей з обмеженими можливостями, 

· люди, які перебувають у стані залежності та люди з 

невиліковною хворобою в запущеній стадії та на завершальному 

етапі життя 

 

1- Повинен поважати права інших користувачів і медичних 

працівників, з якими ви взаємодієте. 

2- Повинен дотримуватись правил організації та діяльності 

закладів охорони здоров'я. 

3-  Повинен співпрацювати з медичними працівниками щодо всіх 

аспектів вашої ситуації. 

4- Повинен сплатити витрати, пов’язані з наданням медичної 

допомоги, якщо це можливо. 

 


