
Права пацієнтів 
відповідно до Закону України  

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
 
Пацієнт має право на: 
- кваліфіковану медичну допомогу, включаючи вільний вибір лікаря, вибір 
методів лікування відповідно до його рекомендацій і закладу охорони 
здоров'я; 
- достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я; 
- оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів 
охорони здоров'я; 
- право відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди; 
- можливість проведення незалежної медичної експертизи відповідного типу у 
разі незгоди громадянина з висновком державної медичної експертизи, 
застосування до нього запобіжного заходу як до особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або 
вирішувалося питання про їх застосування, примусових заходів медичного 
характеру, примусового лікування, примусової госпіталізації та в інших 
випадках, коли діями працівників охорони здоров’я порушуються права 
громадянина України на охорону здоров’я; 
- право пацієнта, який перебуває на стаціонарному лікуванні в закладі охорони 
здоров’я, на допуск до нього інших медичних працівників, членів сім'ї, 
опікуна, піклувальника, нотаріуса та адвоката, а також священнослужителя 
для відправлення богослужіння та релігійного обряду; 
- право направлятися для лікування за кордон у разі необхідності надання того 
чи іншого виду медичної допомоги хворому та неможливості її надання в 
закладах охорони здоров'я України; 
- інформування про доступні медичні послуги із застосуванням телемедицини.  
 

Обов'язки пацієнтів  
відповідно до Закону України «Основи законодавства України  

про охорону здоров’я» 
 
Пацієнт зобов’язаний: 
- піклуватись про своє здоров’я та здоров'я дітей, не шкодити здоров’ю інших 
громадян; 
- у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні 
огляди і робити щеплення; 
- вживати передбачених Законом України «Про екстрену медичну допомогу», 
заходів для забезпечення надання екстреної медичної допомоги іншим особам, 
які знаходяться у невідкладному стані; 
-виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону 
здоров'я. 

 



Права пацієнтів  
відповіднодо Закону України «Про державні фінансові гарантії 

медичного обслуговування населення» 
 

Пацієнт має право на: 
- отримання необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів належної 
якості за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на 
реалізацію програми медичних гарантій, у надавачів медичних послуг; 
- безоплатне отримання інформації від Уповноваженого органу або надавачів 
медичних послуг про програму медичних гарантій та надавачів медичних 
послуг за цією програмою, які можуть надати необхідну пацієнту медичну 
послугу; 
- можливість вибору лікаря у порядку, встановленому законодавством; 
- надання лікарям, третім особам права доступу до персональних даних та 
іншої інформації, що міститься в електронній системі охорони здоров’я, у 
тому числі до інформації про стан свого здоров’я, діагноз, про відомості, 
одержані під час медичного обстеження, за умови дотримання такими особами 
вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 
- отримання від Уповноваженого органу інформації про осіб, які подавали 
запити щодо надання інформації, що міститься в електронній системі охорони 
здоров’я, про такого пацієнта; 
- оскарження рішень, дій чи бездіяльності надавачів медичних послуг або 
Уповноваженого органу та його територіальних органів в установленому 
законом порядку; 
- судовий захист своїх прав; 
- звернення до Ради громадського контролю щодо дій чи бездіяльності 
Уповноваженого органу; 
- інші права, передбачені законодавством.  
 
2. Пацієнт зобов'язаний: 
- надавати відповідному надавачу медичних послуг достовірну інформацію 
тадокументи, необхідні для отримання медичних послуг талікарських засобів; 
- проходити профілактичні медичні огляди в порядку, встановленому 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
політики у сфері охорони здоров’я; 
- виконувати медичні приписи лікаря та дотримуватися правил внутрішнього 
розпорядку надавача медичних послуг; 
- виконувати інші вимоги, передбачені законодавством про охорону здоров’я. 


