


В Україні щороку, починаючи з 2008 р., проводиться Всеукраїнський

тиждень права з нагоди річниці прийняття Загальної декларації прав

людини.

Головні завдання Тижня – показати важливість правової освіти

українців, виховувати в них повагу до закону та прав людини, залучити до

участі в цікавих правових заходах.



Після закінчення Другої світової війни Україна стала однією з держав-

фундаторів, створеної 1945 року Організації Об'єднаних Націй. Саме на цей

період припадає початок її участі у створенні нової системи прав людини,

побудованої на демократичних та гуманістичних цінностях та ідеалах.

Конкретні пропозиції української сторони знайшли своє відображення у

головному міжнародному документі у галузі прав людини — Загальній

декларації прав людини, прийнятій на третій сесії Генеральної Асамблеї ООН 10

грудня 1948 р., а також в цілому ряді інших документів, до яких належать:

➢ Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації 1965 р.

➢ Міжнародний пакт про громадянські та політичні права 1966 р., який був

ратифікований Україною 1973 р.

➢ Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р.

➢ Міжнародна конвенція про припинення злочину апартеїду та покарання за

нього 1973 р., як реакцію світової громадськості на дискримінацію корінного

населення Південно-Африканської Республіки.



Пандемія коронавірусної інфекції 

11.03.2020р. ВООЗ оголосила про пандемію коронавірусної інфекції

COVID-19 у світі. У боротьбі з коронавірусною пандемією, її поширенням та

проявами в кожній постраждалій країні світу, в тому числі Україні, передову

лінію оборони забезпечують медичні працівники, які платять високу ціну. Саме

вони відіграють вирішальну роль у порятунку країни від пандемії і є першою

ланкою ризику зараження і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19).

Обов'язком держави є не лише забезпечити медиків якісними засобами

захисту, а й створити необхідні соціальні гарантії прав медичних та інших

працівників, зайнятих у сфері захисту населення від інфекційних хвороб, та

членів їх сімей, які ризикують своїм здоров’ям заради безпеки мільйонів

українців. Верховна Рада України внесла зміни до статті 39 Закону України «Про

захист населення від інфекційних хвороб».



ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про захист

населення від інфекційних хвороб» щодо додаткових гарантій прав

медичних та інших працівників, зайнятих у сфері захисту населення від

інфекційних хвороб, та членів їх сімей

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 23, ст.166)

Верховна Рада України постановляє:

Законом встановлено, що «Держава забезпечує страхові виплати в таких розмірах медичним

працівникам державних і комунальних закладів охорони здоров'я:

1) у разі встановлення групи інвалідності протягом 1 (одного) календарного року, що настала

внаслідок захворювання короновірусною хворобою (COVID-19), за умови, що таке захворювання пов'язане з

виконанням професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження – залежно від встановленої

працівнику групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності, але не менше, ніж 300-кратному

розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року;

2) у разі смерті працівника – у 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого

законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Розмір та порядок здійснення страхових виплат, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї

статті, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 1 частини третьої цієї статті, страхова виплата

призначається і виплачується працівникові протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову

виплату.

У разі настання обставин, передбачених пунктом 2 частини третьої цієї статті, страхова виплата

призначається і виплачується разово та в рівних частинах членам сім’ї, батькам та утриманцям померлого

працівника протягом одного місяця з дня виникнення права на страхову виплату. Члени сім’ї та батьки

померлого працівника визначаються відповідно до Сімейного кодексу України.



У разі настання обставин, передбачених пунктом 2

частини третьої цієї статті, під час дії карантину або

обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням

коронавірусної хвороби (COVID-19), медичний працівник,

смерть якого настала внаслідок інфікування коронавірусною

хворобою (COVID-19), прирівнюється за своїм статусом до

військовослужбовця, який проходив військову службу, смерть

якого настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва,

захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової

служби.

Законом також встановлено, що «у разі залучення до боротьби з коронавірусною хворобою COVID –

19 державними і комунальними закладами охорони здоров’я студентів-медиків старших курсів (5 і 6 курс) та

інтернів, допущених до роботи відповідно до вимог статті 24 Кодексу законів про працю на таких студентів-

медиків та інтернів поширюється в повному обсязі дія частин другої – шостої цієї статті».

Дія цього Закону поширюється на всі випадки інфікування або смерті внаслідок інфікування

коронавірусною хворобою (COVID-19) медичних працівників державних і комунальних закладів охорони

здоров'я, державних наукових установ, які виконували професійні обов'язки в умовах підвищеного ризику

зараження коронавірусною хворобою (COVID-19), що мали місце з моменту встановлення Кабінетом Міністрів

України карантину відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб».

Члени сім’ї такого працівника, його батьки та утриманці користуються усіма правами та

гарантіями, передбаченими законодавством України для членів сім’ї, батьків та утриманців

військовослужбовців, які проходили військову службу та смерть яких настала внаслідок поранення, контузії,

каліцтва, захворювання, пов’язаних з виконанням обов’язків військової служби з урахуванням положень цього

Закону».

Відповідні зміни внесено до статті 39 Закону України «Про захист населення від інфекційних

хвороб».



Здійснення професійної практики медичними працівниками безпосередньо

пов’язане з реалізацією конституційного права людини і громадянина на охорону

здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування.

Медичні працівники перебувають на передовій лінії реагування на спалах

COVID-19 і піддаються ризикам, які становлять небезпеку їх здоров'ю та

загрожують зараженням. Небезпеки включають вплив збудника, тривалий робочий

час, психологічні страждання, втому, професійне вигорання, стигматизацію, фізичне

та психологічне насильство.

Ефективна організація праці медиків є одним з основних факторів, що

забезпечують охорону здоров’я населення і, як наслідок, зумовлюють соціальну

стабільність у суспільстві.
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