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Цей зіт був написаний міжнародним фондом “Права людини в
психічному здоров’ї" - FGIP у співпраці з Секретаріатом
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Проект
фінансується голландським Експертним фондом Антона Констандсе.
Ця оцінка стала можливою завдяки його великодушним пожертвам,
за що ми йому дуже зобов’язані.
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I. Резюме
Протягом першого дня своєї роботи експертна група могла вільно розмовляти як з персоналом, так і з підопічними. Протягом другого, проте,
членам групи часто заважали спілкуватися з підопічними, а розмовляти
в приватному порядку було просто неможливо. Тим не менше, протягом
цього дводенного візиту фахівці змогли отримати повну картину повсякденного життя в закладі.
Оцінка виявила велику кількість порушень прав людини. Життя підопічних обмежується багатьма способами, внаслідок чого там існує майже
"тоталітарне суспільство", в якому керівництво установи має повну
владу над свободою та життям підопічних. Протягом останніх 21 року
лише двом підопічним вдалося залишити заклад живим - інші залишалися в ньому до кінця свого життя.
Спосіб, у який здійснюється керування закладом, і спосіб, у який здійснюється догляд за підопічними, зокрема встановлені щодо їхнього повсякденного життя обмеження, є порушенням Конвенції Організації
Об'єднаних Націй про права осіб з інвалідністю (КПОІ), що її Україна
підписала та ратифікувала. Схоже, що значна частина підопічних перебуває в ув'язненні не з медичними причин, а спробам тих, хто наважується кинути виклик системі і виїхати звідти, перешкоджають з допомогою репресивних методів, до яких вдається директор установи.
З огляду на викладене вище, група експертів рекомендує кардинальні
зміни в організації догляду за підопічними та керуванні роботою установи. Безумовно, доконечна трансформація з утворенням сучасної
служби за місцем проживання займе деякий час, проте щоб значно підвищити якість життя підопічних є безліч заходів, які можна реалізувати
невідкладно. Зайнятість вдень, можливість безперешкодно спілкуватися із зовнішнім світом та залишити заклад для участі у соціальній діяльності - це речі, витрати на які зводяться лише до зміни ставлення. Слід
здійснити фундаментальний перехід - від зосередженості на факторах
інвалідизації до зосередження уваги на здібностях. Те, чи такі зміни
можна досягти без зміни керівництва, викликає сумніви.
Крім того, експертна група рекомендує провести незалежне розслідування щодо способів управління фінансами підопічних та їх використання. Те, як це робиться тепер, не зрозуміло, що викликає багато запитань. Ніхто з мешканців, з якими ми говорили, не мав жодного уявлення про розмір своїх пенсій або суму грошей, що вони мали на своїх
рахунках.
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Система опіки та піклування є недосконалою та потребує реформування, а надто коли опікуном такої великої кількості своїх мешканців є
установа, що дає керівникам закладу ще більшу владу над своїми клієнтами.
Як зазначається в звіті, “у випадку Святошинського психоневрологічного інтернату, велике лихо вже в тому, що така нелюдська і велика установа функціонує в столиці держави, яка прагне стати невід'ємною частиною Європи, прямо перед очима міжнародної спільноти”.
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II. Загальні результати спостережень
II.a. Вступ
У “10 днях у божевільні”1, - розповіді самовидиці, авторка Неллі Блай
описує своє перебування в лікарні “Бельв’ю” на Блеквеллівському острові: “Після численних запитань - таких самих геть непотрібних, як і
беззмістовних - лікар зрештою полишив мене і звернувся до медичної
сестри. “Безперечно недоумкувата, - сказав він. - На мене, безнадійний
випадок!” Американська журналістка Блай, психічно цілком здорова,
зуміла стати пацієнткою психіатричної лікарні, прагнучи підготувати репортаж про умови в ній. “Дім для божевільних на Блеквеллівському
острові - це справжня безвихідь для людини, - зазначає вона. - Потрапити туди легко, та потім звідти вийти неможливо.” Написала вона це
1887 року.
У січні 2018 року психічно здорова жінка в установі соціальної опіки
(офіційно йменованій Святошинським психоневрологічним інтернатом)
розповідає в присутності лікаря про свій відчай і безпорадність через
перебування в цьому закладі. Лікар, з виглядом безперечного авторитету, відкидає її скарги, кажучи нам не зважати на неї, адже вона через
свою хворобу - патологічна брехуха. Врешті, вона з десяти років має
позитивні симптоми шизофренії.
Багато води спливло з 1887 року, але між американською божевільнею
і українським будинком соціального захисту є разюча схожість. По
один бік тут безправні пацієнти (чи ж ті, кого покладають за пацієнтів),
яких вважають вже не людьми, а зведеними до стану неправоздатних,
зламаних апаратів, що годі полагодити, кинутих на призволяще істот, а
по другий - трошки більш повноважні медичні працівники, що спостерігають за підопічними і порядкують ними зі своєї зруйнованої башти біомедичної моделі.
Психоневрологічного інтернату Києва відбувався в період з 25 по 26
січня 2018 року під егідою секретаріату Уповноваженого з прав людини
Верховної Ради України, що дало нам забезпечило нам безперешкодний доступ до установи. До складу делегації входило 6 іноземних експертів, 5 представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради,
два місцевих колеги з Глобальної Ініціативи в Психіатрії та двоє перекладачів.

1 Bly, N. (2017) Ten Days in A Mad-House. Nouveau Classics, San Bernadino, USA
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Протягом першого дня нашого візиту ми змогли піти туди, де хотіли, і
розмовляти з будь-яким пацієнтом наодинці, без представників медичного персоналу. На другий день в цій атмосфері сталися помітні зміни:
У нас склалося враження що директор і його працівники “перегрупувалися” і вирішили йти в наступ. Членів нашої делегації раз у раз заганяли
в глухий кут, перешкоджали їм у їхній роботі, розмови з підопічними
блокувалися або відбувалися під жорстким наглядом і вся атмосфера
стала більш неприємною і агресивною. Певним чином це допомогло нам
отримати ліпше і, можливо, більш реалістичне уявлення про буденне
життя в цій установі.
II.b. Системні аспекти
Згідно з даними Міністерства соціальної політики в Україні, кількість
установ для людей похилого віку і пацієнтів з інвалідністю, порівняно з
2013 роком, зменшилася в зв'язку зі збройним конфліктом, внаслідок
якого 34 такі установи опинилися на окупованих територіях Криму та
Донбасу.
Станом на 2016 рік чисельність установ соціальної опіки і піклування
була такою:
• Інтернати для громадян похилого віку та інвалідів - 66.
• Геріатричні пансіонати та будинки для ветеранів війни і праці - 27
• Центри адаптації для бездомних осіб та звільнених з місць позбавлення волі - 3
• Психоневрологічні інтернати - 145.
• Інтернати для дітей сиріт - 49.
Більшість цих закладів призначена для чоловіків і жінок окремо.
Офіційна позиція полягає в тому що установи соціального захисту
населення й стаціонарними соціально медичними закладами,
призначеними для постійного проживання громадян із
психоневрологічних розладами, які потребують медичної допомоги,
симтоматичної терапії і соціально-побутового обслуговування.
Головними завданнями установи є забезпечити належні умови
проживання для осіб з психічними розладами, які потребують
сторонньої допомоги, а також сприяти їх соціальній інтеграції.
Мається на увазі, що клієнтів установ соціального захисту населення
забезпечують усім необхідним відповідно до встановлених норм:
• приміщенням для проживання, одягом, взуттям, постільною білизною, засобами особистої гігієни, столовим посудом;
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• щонайменше чотириразовим харчуванням, у тому числі дієтичним,
з урахуванням віку та стану здоров’я у межах натуральних норм
харчування (проміжки часу між прийманням їжі не повинні перевищувати чотирьох годин, останнє приймання їжі здійснюється за
дві години до сну);
• медичною допомогою, включно з консультаціями, стаціонарним
лікуванням та медико-профілактичними заходами;
• слуховими апаратами, окулярами, протезами, товарами ортопедичного призначення, зубними протезами, спеціальними засобами
транспорту (за винятком моторизованих) і ліками, відповідно до
медичного діагнозу;
• усіма комунально-побутовими послугами (опалення, освітлення,
радіотрасляція, водопостачання і водовідведення тощо);
• організацією трудотерапії, культурно-масових, спортивних заходів
з урахуванням вікових особливостей і стану здоров’я підопічних
установи;
• умовами, що сприяють адаптації психічно хворих громадян до нового середовища.
II.c. Інституційні аспекти
Святошинський психоневрологічний інтернат - найбільша установа соціального захисту такого роду в Україні, розрахована на 710 підопічних.
25 січня 2018 року в закладі перебувало 689 підопічних, найстаршому з
яких було 92 роки (за словами директора, найстаршому з підопічних,
що коли-небудь перебував у них, було 108 років). Середня кількість підопічних коливається від 685 до 705. До інтернату приймають пацієнтів
віком від 18 років.
Мета діяльності закладу полягає в тому, щоб забезпечити пацієнтів “доглядом”, а не - саме так, як говорить директор - лікувати їх чи виліковувати. Лікування забезпечують виключно професійні працівники що діють в юрисдикції Міністерства охорони здоров'я. За потреби провадити
лікування підопічних можуть направляти до лікарні загального або психіатричного профілю. Партнером в області психічного здоров'я установи виступає психіатрична лікарня ім. Павлова в місті Київ.
Департамент соціального захисту населення міста Київ на підставі судового рішення визначає, враховуючи історію хвороби пацієнта, до якого закладу його слід помістити і куди буде спрямовано “споживача послуг”. У Київській області загалом діє 9 закладів соціального захисту
населення: для неповнолітніх (хлопчиків і дівчаток), чоловіків, жінок і
для людей похилого віку.
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Адміністрація інтернату зобов’язана не менше ніж один раз на рік організовувати огляд усії підопічних. У тому разі, якщо буде встановлено
значне покращення стану здоров'я підопічного, він за рішенням суду
може залишити заклад. Щоправда, за двадцять років такого майже не
було. За весь цей час опікунам вдалося домогтися задоволення клопотання про звільнення пацієнта лише в двох випадках.
Із 689 підопічних, які наразі перебувають в установі, 624 особи офіційно
визнані недієздатними; близько 200 із них перебувають під опікою директора або ж адміністрації установи, опікунами решти 424 є їхні ж родичі.
У Святошинському психоневрологічному інтернаті приблизно 12
відділень і підопічні розподілені по них відповідно до їхніх діагнозів і
стану здоров’я.
Цей психоневрологічний інтернат розташований у місті, до нього легко
дістатися громадським транспортом. Заклад оточений високим парканом та стіною, до нього можна потрапити через металеві ворота, що їх
контролює з перепускного пункту охоронник, який не дозволяє нікому
заходити всередину без дозволу директора. Так само і пацієнтам не
дозволяють виходити за межі території закладу.
Один із членів делегації, яка здійснювала оцінювальний візит, ранок
першого дня провів у розмові з директором інституту - Євгеном Олександровичем Тинком. Ясна річ, неочікуваний візит великої делегації
його заскочив і директор не зразу зміг призвичаїтися. Проте він поступово цілком себе опанував і продемонстрував свій достатньо цинічний
підхід - як до підопічних, так і до роботи, яку провадить його установа.
Під час цієї розмови він підтвердив, що “після того, як сюди потрапиш,
можна й ніколи не вийти”, додавши, що за той час, поки він у ній працює (понад двадцять років), виписатися з закладу вдалося лише двом підопічним. Цинізм його виявився й у тоді, коли він підтвердив, що “передбачуваного або надійного механізму убезпечити особу від свавільного примусового поміщення в установу немає”.
У ході розмови пан Тинок не заперечував, що набридливого сусіду чи
просто небажаного родича можна позбутися, помістивши в установу, та
додав, що людині, власне, можуть навіть поставити діагноз “шизофренія”, аби легалізувати таку ізоляцію.
Під час зустрічі директор не один раз демонстрував своє скептичне
ставлення до прав людини. Так, пан Тинок погодився, що закони і підзаконні акти України, поширюються на кожного, включно з підопічними,
і кожен може вимагати дотримання своїх прав.
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Однак, як тільки така особа отримує опікуна, частина її прав переходять
цьому опікунові, а якщо хтось з цим не погоджуються, він може подати
до суду. З цієї ж причини, як стверджував пан Тинок, в установі немає
потреби в якихось писаних правилах або нормах для захисту тих прав,
які вже захищені українським законодавством. З цієї ж самої причини,
на його думку, установі не потрібні чіткі правил внутрішнього розпорядку; натомість рішення, які тут ухвалюються, виходять з загальновизнаних неписаних правил чи звичаїв пристойності і моралі, тому-то необхідним є лише графік, що встановлює розпорядок дня. Ба більше, пан
Тинок уважає, що немає потреби створювати механізм для скарг підопічних, бо ж і підопічні можуть робити, все що вони забажають у свої
відділеннях і навіть поза ними, коли хочуть вийти надвір прогулятися.
Пан Тинок, додав, що хоч в установі є майстерні для рукодіяння, більшість підопічних ними не користується. “Наша система, - зробив висновок пан Тинок, - перетворює людей на ледарів.

10

III. Умови проживання
Святошинський психоневрологічний інтернат поділено на два блоки, які
інколи називають “новою” і “старою” будівлею. Кожен блок має свою
“медичну частину”, на базі яких забезпечується медична допомога і
медсестринський догляд. Тут також перебувають пацієнти, які, за
станом свого фізичного чи психічного здоров'я, потребують ізоляції.
III.a. Структура психоневрологічного інтернату
III.a.1. «Старий» корпус
Старий корпус наче слугує домівкою для клієнтів, які потребують
більшої підтримки у самообслуговуванні. Його також називають
призначеним для прикутих до ліжка пацієнтів, хоча на момент нашого
відвідування лише невеликий відсоток тих, що там перебували, не
могли ходити; більшість цілком добре пересувалися самі. У старій
будівлі три поверхи й 4 відділення. Назагал у корпусі 300 місць для
прикутих до ліжка пацієнтів або тих, що страждає від серйозніших
форм інвалідизації (як психічної, неврологічної і фізичної). Ми
нарахували 293 жінки у чотирьох відділеннях.
У деяких відділеннях було ледь витримати запах сечі і екскрементів.
Деякі постелі були вологі від сечі. Нам доводилося раз-у-раз виходити
для того, щоб ковтнути свіжого повітря. підопічним дозволяють
приймати душ або ванну раз на 5 днів. Єдиною формою зайнятості у
кожному відділенні був перегляд телевізора, розташованого у невеликій
кімнаті, де могли розміститися сидячи не так багато пацієнтів. Яку
програму дивитися, вирішує персонал: підопічним вибору не
залишається. Багато пацієнтів плакало, деякі верещали. Одна пацієнтка
була прив'язаною до ліжка через те, що виявляла схильність до
самокаліцтва персонал нам радісно повідомив, що на Новий рік усі
пацієнти отримали цукерки.
Стіни в більшості кімнат були покриті пліснявою для пацієнтів у візках
передбачено лише один вхід. Ніхто з підопічних у своїй кімнаті
закритися не може. Жодної приватності немає. оскільки в більшості
кімнат були лежачі підопічні або такі, що погано ходять, у кімнатах
стоять один або кілька переносних (хімічних) туалетів, проте якихось
фіранок або пересувних перегородок для приватності при цьому иам
немає.
У більшості кімнат бракує поличок або шафок, внаслідок чого підопічні
тримають свої особисті речі (принаймні ті, які в них є) у пластикових
сумках поряд із ліжками. Особисті речі має мало хто з підопічних.
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За словами чергового лікаря, підопічні у палаті страждали від деменції,
інсульту і шизофренії. Наймолодшій з них - 26 років. Її характеризували
як безпомічну і таку, що цілком залежить від сторонньої допомоги.
Завіс у кімнатах не було. В одній із палат проживало кілька помітно
молодших жінок з не такими великими проблемами мобільності;
головна їхня проблема, як казали, - це нетримання сечі. Ми запитали,
чому в таких молодих людей нетримання, і працівники пояснили нам,
що це або є наслідком шизофренії (сумнівний, на нас, зв'язок), або,
мабуть, тому, що вони, такі завжди - перебуваючи в установі з
дитинства, так і не навчилися контролювати сечовиведення. Їм видають
підгузки і водять у туалет. Часом у палатах стоїть галас: підопічні
кричать одне на одного, а працівники на них не дуже реагують.
Ми побачили велику їдальню розраховану на підопічних двох відділень.
Ми запитали, чи отримують підопічні спеціальну дієту, і нам повідомили,
що про тих, хто її потребує, піклуються індивідуально. У їдальні на
підлозі вочевидь було забагато комах.
За словами лікаря, підопічним хотілося б забезпечити більше
культурно-освітніх і розважальних заходів. У секції організуються
концерти, однак немає приміщення для трудової терапії. Щодо зв'язку
із зовнішнім світом, то працівники повідомили нам про наявність
телефону в медичній частині, яким можуть скористатися і підопічні.
III.a.2. «Новий» корпус
У новому корпусіі умови в різних блоках неоднакові. 5-й, 6-й, 8-й і 9-й
блоки розраховані, здається, на найбільш самостійних клієнтів. У
кімнатах п'ятого і шостого блоків були столи, полиці і шафки, і в деяких
підопічних там зберігалися їхні особисті речі.
Ми побували в трьох палатах на третьому поверсі. В них як нам сказали
перебувають пацієнти з найсерйознішими психічними розладами. “Самі
побачите, що ми маємо на увазі,” - сказали нам працівники, коли ми
заходили до відділення. Двері до всіх палат були замкнуті. У 9-й палаті
стояв галас, а коли ми зайшли, нас одразу оточили цікаві підопічні.
Одягнені вони всі були в однотипні тонкі плаття з квітковим узором,
виробництво і постачання яких є централізованим.
У більшості кімнат по три ліжка, одна шафа і стіл, хоча в деяких шаф не
було. На вікнах - тюлеві завіси. У відділенні було тепло. Є невеликий
холл з телевізором і дерев'яними лавами. Кількість санітарних вузлів
достатня. У туалетних кабінок немає дверей та, як нам сказали, це є
звичним для загальних туалетних кімнат у школах і лікарнях України.
Ми не помітили у підопічних зовнішніх ознак застосування надмірного
медикаментозного лікування або побічних ефектів від їх уживання.
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У кімнатах немає одежних шаф, не бачити особистих речей або якихось
картин на стінах. На стінах, утім, розвішані килими. У туалетних
кімнатах на гачках висять рушники - по одному для кожної жінки.
III.b. Персонал і поводження
III.b.1. Кадрове забезпечення
У кожному відділенні установи працює дві санітарки (яких також
називають молодшими медичними сестрами, хоча вони й не мають
професійної освіти) та одна чергова медична сестра; усі жінки.
Санітарки працюють 24-годинні зміни, а медична сестра - 12-годинну.
медичні сестри приносять медикаменти до відділення, а під час обходів
перевіряють санітарний стан підопічних, їхню шкіру, перевіряють нігті,
оглядають горло і оцінюють, чи збуджені вони, чи ні. Представники
персоналу повідомили, що згідно з нормами у них має бути 40 медичних
сестер, але насправді їх було тільки 12. На п'ятьох підопічних має бути 1
санітар, та насправді їх було по одному на тридцятеро. У нічну зміну на
секцію є одна медична сестра.
Для забезпечення підвищення кваліфікації раз на місяць організуються
наради з окремими заняттями для кожного класу працівників. Теми для
вивчення включають надання першої допомоги і випадки загострення
хвороби.2 Працівники не проходять навчання і не забезпечуються інформацією в письмовому вигляді щодо прав осіб з інвалідністю за станом психічного здоров’я. Вони не знайомі з міжнародними стандартами
в області прав людини, включаючи Конвенцією ООН про права людей з
інвалідністю (КПОІ).
III.b.2. Медичне обслуговування
В установі є 3 психіатри, 1 терапевт, 1 стоматолог, 1 гінеколог, а ще
хірург на чверть ставки.
Психоневрологічні інтернати не мають ліцензії Державної служби
України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на закупівлю,
зберігання, перевезення, знищення і утилізацію наркотичних та
психотропних речовин і їхніх прекурсорів. Хоч і справді дехто з
підопічних у старому корпусі, судячи з вигляду, потребував більшої
підтримки і догляду, ніж багато підопічних у новому, інколи їхнє
2 Часом працівники підвищують кваліфікацію власними коштом.Проте, що платоспроможність персоналу досить
обмежена, таку змогу має не кожен. Внаслідок цього, чимало лікарів і медсестер не йдуть на переатестацію або
не підвищують свій кваліфікаційний клас.
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розміщення здавалося довільним. Окремо лікарі в одному й другому
корпусах по-різному розказували про те, як практикується
використання ліків у їхніх секціях. У новому корпусі одна з лікарок, що
недавно працює, Не сказала що підопічним приписують старі
нейролептики, а вона хотіла б перевести пацієнтів на новіші атипічні
медикаменти. В той самий час лікар зі старого корпусу сказав, що
багато підопічних в ньому вже отримують нові нейролептичні
препарати. Якихось рецептурних документів, що допомогли б
перевірити справедливість обох тверджень, ми не бачили.
Як нам сказали, раз на тиждень до установи приїздить зовнішній
консультант-психіатр (з київської лікарні ім. Павлова) і він може
виписувати ліки. Психіатр установи не має права нічого виписувати і
може лише виконувати призначення запрошених психіатрів. Працівники
установи можуть лише спостерігати, що виписують спеціалісти з лікарні
ім. Павлова, а психіатрові установи закон не надає права міняти ці
призначення.
Контроль за використання медичних препаратів здійснює старша
медична сестра як ми зауважили, що деякі з ліків у шафі, певно,
принесли опікуни або родичі, бо на них було ручеою написано імена
підопічних. Ми так само побачили запаси більш старих медичних
препаратів, таких як аміназин або галоперидол. Як нам сказали, 20
підопічних регулярно отримують внутрішньом'язові ін'єкції препаратів.
Ми запитали, чи вони дають на це свою згоду, і нам сказали, що
пацієнти мають право відмовитися.
III.c. Побут в установі
III.c.1. Фізичне середовище
Як у новому так і в Старому корпусі в кімнатах пересічно від трьох до 5
ліжок температура в кімнатах залежить від того, з якого боку будинку
вони розташовані. Як нам повідомили, розміри житлових/спальних
приміщень відповідають національним стандартам. У жодній із кімнат, а
також і в санітарних вузлах, не передбачені заходи для забезпечення
приватності.
В деяких кімнатах було доволі прохолодно (приблизно 15-17 ℃). Під
час наших відвідин ми зауважили, що дехто з підопічних жінок лежали,
кутаючись від холоду лише в одну ковдру. Вони не мали светрів - лише
плаття. Коли ж ми просили принести їм щось тепліше, працівники приносили ще одне бавовняне плаття, але ніяких светрів. Дехто з підопічних лежав, вбравшися в легеньке пальтечко.
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Ми так само завважили, що зимових пальт було значно менше, ніж підопічних (усі однакові, з позначками). Їх було вочевидь менше, ніж усіх
тих жінок, що проживають у цьому корпусі. Навіть зимового взуття
було не досить. Безпечно тому зробити висновок, що не всі підопічні
взимку виходять на вулицю.
Усе постільне приладдя і білизна позначені іменем підопічної / кімнатою.
III.c.2. Харчування
У старому корпусі одні підопічні приймають їжу в своїх кімнатах, інші
використовують їдальну кімнату, розташовану між двома відділеннями.
У новому корпусі є їдальня на 300 підопічних (у 3 зміни). Перша зміна
снідає о сьомій ранку. Після обіду підопічні розходяться на обов'язковий “час для відпочинку”, протягом якого підопічні повинні лежати в
ліжку - і або спати, або просто нічого не робити.
Вільного доступу до питної води немає. У деяких підопічних є особисті
півлітрові пластикові пляшки, які, за їхніми словами, є їхньою власністю
і використовуються для того, щоб набирати воду з-під крана. У новому
корпусі вода є тільки в одній кімнаті (для персоналу) і кожен має ходити
туди по воду. Під час першої половини наших відвідин чашок ніде видно
не було. Згодом працівники показали нам, як забезпечено доступ до
води в загальних місцях з використанням особистих чашок.
Тарілки (чашки) у кімнатах зберігалися тільки в найбільш активних підопічних. У новому корпусі холодильників у блоках немає. Проте вони
стоять у кімнаті для персоналу і можуть використовуватися з його дозволу (підопічні мусять просити, щоб покласти їжу в холодильник або
взяти її з нього).
III.c.3. Зайнятість протягом світлої пори дня
У закладі жодним чином не забезпечено гостинного, затишного, сприятливого середовища, яке б спонукало підопічних до активної участі і
взаємодії. Жодних умов для того щоб жити особистим життям і спілкуватися з друзями немає. Навпаки, вони повністю ізольовані від громади, замкнені в установі, яка розглядає їх у кращому разі як пацієнтів, а
не особистості з їхніми вміннями, бажаннями і правами людини.
У кожному відділенні лише водна зона для перегляду телебачення.
Вона невелика, а в деяких відділеннях в ній поставлено лише 4 чи 5 лавок для сидіння. Які програми переглядати вирішує персоналу пацієнти
не мають жодного вибору. Інших місць загального користування для
суспільної діяльності немає. Немає якихось засобів для того, щоб зай
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матися якоюсь спільною справою. Зате передбачена обов'язкова тиха
година з другої до четвертої дня коли всі підопічні мають розійтися по
своїх кімнатах і там спати або просто залишатися.
У Старому корпусі ніяких регулярно організованих заходів взагалі немає. Хоча в інтернаті працює чотири реабілітолога, ніхто з них до старого корпусу не ходить. Як сказав один з працівників: “Їм туди немає сенсу ходити, бо там немає підопічних, які могли б чим-небудь займатися.”
У секції реабілітаційної терапії в новому корпусі є три майстерні і працівники нам сказали, що їх використовують протягом усього дня, однак
коли ми там були, то одного разу побачили трьох підопічних, а другого тільки одну. Пояснили це тим, що дві наставниці саме були в відпустці.
(Підопічні сказали те ж саме і навіть назвали ім'я наставниць, які були у
відпустці, тож, мабуть, це так було насправді). Вирішує, хто може йти до
реабілітаційної секції, лікар. Працівники розповіли нам, що влітку є додаткові заходи, які проводять надворі.
Ми також побували у великій залі з кіноекраном. Керівник медичної
частини пояснила, що тут відбуваються колективні заходи і раз на
тиждень демонструють кіно. Одного разу там навіть проводили конкурс
краси (скільки, цікаво, років тому?). На сцені стояло настроєне піаніно.
У залі також стояв залізний сейф, який, як нам сказали,
використовують як урну для голосування: за словами керівника
медичної частини, ті, хто дієздатний, беруть участь у
загальнодержавних виборах.
Ми не знайшли доказів існування комплексних індивідуальних планів
реабілітації або догляду за підопічними. Цілі реабілітації, розвитку навичок або освітні цілі геть нехтуються. Так само нічого не свідчило про залучення підопічних і про їхню участь у розробці таких планів.
III.c.5. Фінанси
75% суми пенсії по інвалідності йдуть на покриття витрат установи:
платня персоналу, організація харчування, ремонт будівель, вартість
(медичного) догляду. Решта 25% надходять у розпорядження підопічних
або, в разі встановлення їх недієздатності, опікунові за законом. Якщо
опікуном виступає установа або її директор, то кошти депонуються на
особистому банківському рахунку підопічного і опікунська рада контролює використання цих коштів. Коли хтось із підопічних бажає використати гроші, вони або хтось із працівників від їхнього імені мають написати заяву на використання коштів пенсії, зазначити в ній причини і відповідну суму. Якщо опікуном підопічних є директор установи, то він оцінює доцільність бажаної покупки. Після цього, за згодою директора,
заява спрямовуються на розгляд опікунської ради.
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Однак опікунська рада не є незалежною. До її складу входять представники персоналу, представник адміністрації установи, а також адміністратори інших установ, а головує у цій раді заступник голови відповідної районної адміністрації, що відповідає за соціальну опіку і піклування. Директор незадоволено відзначає, що жоден із таких членів
ради не має уявлення про “пацієнтів” - як він називає підопічних.
Внаслідок цього у підопічних немає кишенькових грошей, навіть і невеликої суми, як власне і можливості їх витратити, бо на території немає ні
крамниці, ні кіоску. Інколи родичі, приходячи провідати підопічного,
приносить сигарети чи цукерки, інколи сигаретою поділиться хтось із
працівників. Утім, куріння не заохочується і, як сказав директор під час
розмови з одним із членів нашої делегації, “куріння вбиває майже так
само, як і стрибок із вікна: хтось хоче нікотину, комусь кортить вискочити з вікна... У кожного є свої бажання, але це не означає, що їх слід
усі задовольняти”.
III.d. Права людини
Команда експертів стала скоро зрозуміло, що права людини підопічних
дуже обмежуються. Інтернат є закритою установою, стіни якої мало хто
з підопічних залишає, а ще їх умисне лякають світом назовні (розповідаючи про те, що “там наркомани, які тебе можуть зґвалтувати чи розбестити” тощо), тож за її межі вони якщо виходять, то вкрай рідко. Деяким підопічним дозволяється брати відпустку, для чого за ними має
приїхати їхній опікун. Під час наших відвідин в такій відпустці перебувало шестеро підопічних.
Всередині установи пересування підопічних так само суворо обмежене.
Двері до відділень замикаються, а виходити надвір на прогулянку підопічним дозволяється протягом однієї години на день. У закладі немає
окремого приміщення для задоволення релігійних потреб. За словами
працівників, раз на місяць до установи приходить священнослужитель і
править богослужіння у загальному залі. Курити підопічним дозволено в
коридорі за межами зачиненого відділення (або в туалетах). Проте,
оскільки підопічним не дозволяється мати запальничок чи сірників, щоб
закурити сигарету, підпалити її має хтось із працівників.
Зайве говорити, що права підопічних на участь у політичному і суспільному житті і на свободу об'єднання геть нехтуються. Ми не могли позбутися дуже смутного відчуття, що спостерігаємо ніщо інше, як
своєрідний концентраційний табір, позбавлений терапевтичних або реабілітаційних цінностей.
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III.d.1. Спілкування із зовнішниім світом
У старому корпусі ми зауважили лише один мобільний телефон. Його
дали жінці, у якої в той день були іменини і тому їй дозволили комусь
зателефонувати. Інакше користуватися мобільним там не дозволялося.
У новому корпусі кілька підопічних мали власні мобільні телефони.
Одна з підопічних, з якою ми говорили, виявилися 23-річною дівчиною,
що перебувала в установі вже два роки і колись використовувала мобільний телефон для підтримання зв'язку з зовнішнім світом, аби домогтися відновлення своєї правоздатності і можливості залишити установу. Через це мобільний телефон у неї забрали і багато місяців тримали без можливості зв'язку з зовнішнім світом, а тепер лікували медикаментозно. Коли ми повідомили директорові, що могли б подарувати
дівчині мобільний телефон, щоб вона могла підтримувати зв'язок з зовнішнім світом, він не заперечував. Однак коли згодом адвокат підопічної
таки приніс телефон, директор відмовився дозволити його передати підопічній. Іншу ж підопічну, яка спілкувалася з нами під час візиту і після
та мала доступ до мобільного телефону, було покарано шляхом від'єднання електричної розетки в її кімнаті, що ускладнило їй процес заряджання акумулятора її телефона. Хоч би хто дав таке розпорядження хтось із персоналу чи директор, але в нього відчувається присмак садизму.
Підопічних можна відвідувати, але в старому корпусі немає якогось
конкретного місця для таких відвідин, а натомість у коридорах за межами замкнених відділень стоїть кілька столів і стільців. Години відвідування зазначені в правилах: середа, субота і неділя, з 10 до 17. У новому корпусі кімната для відвідувачів є. У ній - кілька столів і окремий туалет. Є й журнал для запису відвідувачів. Працівники говорили, що кімната для відвідувачів щодня використовується на 50%. Проте в самому
журналі нам було годі побачити таку кількість зареєстрованих відвідувачів.
III.d.2. Використання ізоляторів
Під час зустрічі з одним із членів нашої делегації директор стверджував,
що заклад, коли йдеться про випадки агресивної чи буйної поведінки,
немає правових засобів для стримування чи обмеження таких підопічних. Іншими словами, в разі виникнення неконтрольованої ситуації працівники викликають для консультації спеціалістів з психіатричної лікарні
або тимчасово переводять туди підопічного. Проте, твердив він також,
що працівники мають підготовку для того, щоб дати ради в випадках
агресії.

18

В установі таки є ізолятор на дві кімнати, з окремими санвузлами, загальною місткістю 6 ліжок. Під час нашого візиту там в окремих кімнатах перебувало дві особи. Одна жінка, за словами лікаря, дуже збуджена агресивна. Зайти в її кімнату нам не дозволили. В іншій на ліжку
сиділа жінка, легко вдягнута, попри те, що в кімнаті було доволі холодно і прочинена кватирка.
У дверях цих кімнат засклених тахоль не передбачено, тому працівниця,
що чергує ззовні, не могла бачити, що підопічна робить усередині, а це
не є безпечно. Медсестра, яка дозирала в ізоляторі, мала на обличчі
захисну маску. У кімнатах не було фіранок і, здавалося, там нема чого
робити. Ми побачили агресивну і збуджену жінку, яка, як сказали, перебуває в ізоляторі після спроби вибрати око іншій пацієнтці під впливом її маячної думки, ніби вона хірург-офтальмолог. Їй були направляли
в лікарню ім. Павлова, та там госпіталізувати відмовилися. Працівники
посилалися на якесь рішення Конституційного суду, згідно з яким використання ізолятора не забороняється. У цієї підопічної є опікун - її мати.
Її намагалися повернути назад до відділення, та спроби виявилися невдалими.
У кабінеті медсестри ми побачили матеріали про жінку, що перебувала
в ізоляторі, в яких містилися юридичні документи та кілька рукописних
сторінок. У лікарні ім. Павлова вона побувала у 2014 і 2015 роках, а в
2016 - навіть двічі (я підозрюю що саме тому її там пізніше відмовилися
госпіталізувати повторно). їй було призначені внутрішньом’язові ін’єкції
галоперидолу двічі на день.
Окремого журналу для реєстрації використання ізолятора (підстави,
період, частота спостереження) не було.
III.d.3. Механізм розгляду скарг
Ми не відшукали жодних доказів системного використання прийомів
деескалації і жодних доказів співпраці з підопічними. Захисних механізмів для запобігання катуванням, жорстокому, нелюдському або такому,
що принижує людську гідність, поводженню, а також інших форм жорстокого поводження і зловживань, немає.
Під час наших відвідин однієї з підопічних руки були зав'язані ззаду за
спиною. Представник персоналу сказав, що про це попросила вона
сама і її опікун, бо інакше вона сама себе може скалічити.
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У підопічних немає доступу до законного представництва. Бракує інформації щодо правил і прав. Коли ми запитували про існування порядку розгляду скарг, працівники персоналу повідомили нам, що подавати
скарги від імені підопічних можуть їхні опікуни.
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IV. ВИСНОВКИ
IV.a. Індивідуальний рівень
IV.a.1. Використання пенсійних коштів
Більшість підопічних мають опікуна (в особі директора або когось із родичів). Це значить, що вони суворо обмежені в своїх правах. Навіть ті
підопічні, кого не визнано неправоздатними, не мають права щось вирішувати.
Можливість вийти за межі психоневрологічного інтернату отримувало
дуже мало людей. Інші - навіть ті, хто є правоздатним, цього права не
мають.
Більшість пацієнтів не отримують самі своїх пенсій (грошей) і не мають
уявлення про їхній розмір або про суму, яка накопичилася на їхньому
“рахунку”. Коли опікуном є родич, саме він її отримує, часто не розкриваючи інформації про її розмір, а потім він може вирішувати, чи приносити гроші своєму підопічному. Гроші інших підопічних, опікуном яких
виступає психоневрологічний інтернат і його директор, надходять на
банківський рахунок, яким розпоряджається установа. Доступу до цих
коштів у них майже немає, кошти можуть використовуватися лише за
згоди опікунської ради - наприклад, для купівлі необхідних ліків (якщо їх
приписав лікар). До якихось інших їхніх особистих побажань прислуховуються нечасто.
Підопічним слід мати право витрачати їхні пенсійні кошти так, як вони
хотітимуть, за винятком лише тих випадків, коли вони на це не здатні тоді опікун має бути їхнім порадником. Опікун чи опікунська рада, яка
дбає про ці кошти, Має бути повністю незалежною. це означає що працівники закладу або Департаменту соціального захисту населення бути
її членами не можуть.
IV.a.2. Ухвалення рішень з урахуванням інформації
Порядку і гарантій, що запобігали б утриманню і лікуванню без вільної
усвідомлної згоди, немає. Усі рішення ухвалюють лікарі.
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Взаємодія персоналу з підопічними великою мірою патерналістська
заснована на ієрархію повноважень і характеризується обмеженим
визнанням здатності підопічних самим ухвалювати рішення і робити
власний вибір. Говорячи про підопічних, працівники персоналу повсякчас послуговуються принизливим посиланнями, як-от: “бредовая”,
“сложный случай” або “глубоко дефективные”. Один із лікарів попросив
підопічну підійти ближче для того, щоб продемонструвати, з якими
складними і важкими пацієнтами їй доводиться мати справу в відділенні.
Жодна з підопічних здається не мала будь-якої інформації про її діагноз
лікування особисте становище і розмір пенсії. У їхніх медичних документах не було жодних свідчень про їхню власну думку чи якісь їхні коментарі.
Немає жодних порядків чи правил передбачених для здійснення конкретних процедур чи заходів втручання (що підтвердив і директор у
його розмові з членами делегації, сказавши що він не вбачає необхідності в наявності таких правил).
Реєстраційний журналів існує лише один книга в якій записується всі
події що сталися протягом зміни. Окремого журналу для реєстрації
надзвичайних подій, конфліктів тощо немає. Права підопічних порушуються на кожному рівні, але жодних відповідних правил чи норм знайдено не було.
IV.b. Інституційний рівень
Самого початку директор психоневрологічного інтернату був вочевидь
збентежений нашими відвідинами. Однак це збентеження тривало недовго..Доволі скоро він почав виявляти ворожість і несхильність до
співпраці. На підсумковій зустрічі він просто заявив, що йому потрібні
додаткові ресурси і більше працівників, не пояснюючи, яку користь це
принесе його клієнтам. Він, ясна річ - людина без жодної візії і мало переймається добробутом своїх клієнтів; для нього головне - спокій на
робочому місці. У нас склалося враження, що головний лікар - людина
порядна, але в нього немає великого впливу на те, які порядки заведено в установі.
Можливо, внаслідок нестачі персоналу отупіння і інертність підопічних
просто жахливі. Хоча ми побачили кілька майстерень у головному корпусі, але дійсність є такою, що ледве хто-небудь із підопічних бере
участь у цій діяльності. Ба більше, деякі з нових видів діяльності, які ми
зауважили, були більшою мірою схожі на виробничу - наприклад, виготовлення камуфляжних сіток, без будь-якої винагороди підопічних за
виконану ними роботу.
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Ми відзначили великі прогалини правового характеру. Назвемо лише
найбільш разючі:
• Немає реєстрації пригод. Жодні надзвичайні випадки - такі, наприклад, як загострення стану підопічних, конфлікти, травми
тощо, спеціально не реєструються. Уся інформація заноситься до
загального журналу, який персонал однієї зміни передає іншій. Не
ведеться журнал про застосування засобів обмеження/фіксації
або ізоляції.
• Немає жодних правил чи норм щодо власних коштів підопічних. Є
список правоздатних підопічних, які погоджуються передати кошти своїм соціальним працівникам і після цього можуть попросити
соціального працівника щось для них придбати. У списку осіб, які
передавали власні кошти на зберігання адміністрації, значиться
близько 17-19 осіб. Усі квитанції зберігаються, ведеться облік відповідних витрат. Проблема полягає в тому, що після придбання
товару соціальний працівник передає його персоналові відділення,
а далі немає якоїсь формальної процедури, що регулювала б, у
який спосіб і кому ці товари передаються (якщо взагалі передаються).
• У реєстрі, здається, зазначено не так багато підопічних. За усними
свідченнями, однак, усі підопічні першого відділення передали свої
кошти адміністрації. Неясно, скільки взагалі таких грошей (готівки)
зберігає адміністрація, а правил ведення такого роду фінансової
звітності взагалі немає.
• Адміністрація не дотримується вимог законодавства, на підставі
якого підопічних спрямовують і приймають у психоневрологічному
інтернаті, зокрема розміщення в відділеннях психоневрологічного
інтернату, що відповідають їхній здатності до самообслуговування
і стану здоров'я.
• У психоневрологічному інтернаті також не виконують законних
вимог щодо підписання індивідуальної угоди з підопічними (або їхніми опікунами), у якій описувалося б, які послуги надаються підопічним та умови їх лікування і догляду за ними.
• Передбачений законом перегляд статусу неправоздатності і призначення опіки не здійснюється. Також відсутній контроль щодо
опікунів - навіть у тих випадках, коли може йтися про можливі
зловживання і порушення прав та інтересів осіб, що перебувають у
їхній опіці.
• Правил і норм щодо конкретних процедур у психоневрологічному
інтернаті немає явище загальні статути психоневрологічного інтернату у письмовому вигляді підопічні не можуть ознайомитися зі
своїми правами і такими правилами.
• Не існує механізму розгляду скарг у випадках порушення прав і
немає змоги оскаржити рішення, що їх ухвалює адміністрація.
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• Не існує чітких правил, які встановлювали б критерії, на підставі
яких адміністрація ухвалює рішення щодо використання власних
коштів підопічних. Також немає норм, що визначали б долю власних коштів підопічних, визнаних неправоздатними, після їхньої
смерті.
IV.c. Системний рівень
У Доповіді (2017 р.) Спеціального доповідача ООН з питання права кожного на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я 3
достатньо добре узагальнено недоліки системи психоневрологічних інтернатів. Відзначені больові точки системи психічного здоров'я і зроблено висновок про те, що вся історія послуг психічного здоров'я позначена безкінечною низкою порушень прав, що вчинялися в ім'я (редукціоністської біомедичної) психіатрії. Ця застаріла модель багато з базових концепції якої не підтверджується даними наукових досліджень
“сприяла відчуженню, нехтуванню, примусові і нарузі щодо осіб з інтелектуальними, когнітивними і психосоціальнимі відхиленнями, осіб, які
страждають на аутизм, і осіб, які не відповідають загальноприйнятим
культурним, соціальним і політичним нормам” (2017 р.)4 .
У доповіді також відзначається що “повноваження щодо ухвалення
рішень, що стосуються психічного здоров'я, зосереджені в руках
біомедичних «розпорядників» і що їхня неподільна монополія не дає
можливості утверджуватися сучасним гуманістичним послугам у сфері
охорони психічного здоров'я. Оцей ґрунтовний дисбаланс
повноважень, який часто опирається на закони, що вимагають від
працівників психіатрії застосовувати примус, посилює патерналістські
підходи і спричиняє до широкого порушення прав людини споживачів
послуг, послаблюючи їхнє право самим щось вирішувати стосовно до
власного здоров’я і життя.
Було б дуже просто звинуватити в усьому, що стосується цих
бентежних недоліків лише медичних працівників. Вони й самі довгі роки
не могли не сприймати офіційно вживаної риторики - без можливості її
обговорювати чи критикувати - щодо “істинної” природи людського
страждання. Тобто безкінечно повторюваних мантр про те, що джерела
божевілля можна відшукати в якихось субстратах людського тіла, які
зрештою і є причиною ненормального існування, що його контролювати
мають спеціалісти. Неспростовна ця істина слугує виправданням дій від
3 Рада з прав людини ООН. (2017) Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of
the highest attainable standard of physical and mental health. United Nations, New York, USA

4 Там само, ii
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усього ізольованих спеціалістів- медиків і їхніх помічників непідготовлених медичних сестер і палатних, яким нічого не відомо про
сучасний рівень знань в області послуг психічного здоров'я і бракує
критично важливих навичок. До певної міри, вони так само потрапили у
безвихідь і для того, щоб упоратися з щоденним стресом, шукають
порятунку в статусі, який їм забезпечує біомедична модель з її
відповідною термінологією.
Ця риторика призводить не лише до того, що в уразливому становищі
опиняються як професіонали, так і споживачі послуг - до речі, у цьому
контексті цей термін хибний, бо ж наводить на думку, буцім споживач
має змогу вибирати з великого числа можливостей. Її наслідком часто є
процес самостигматизації, який відбувається, коли підопічні
психоневрологічних інтернатів глибоко засвоюють ставлення до них з
боку суспільства і діагностичні підходи медиків. Тоді підопічні
починають потерпати від таких негативних наслідків, як посилення
причини їхнього захворювання вже через саму шкоду, якої завдає їм
цей внутрішньо сприйнятий досвід. Персонал, що з песимізом
розглядає можливості і здібності підопічних, підживлює
самостигматизацію, яка послаблює самооцінку і надію на те, що
особисті цілі досяжні.
Дехто з підопічних відмовляється капітулювати перед цим процесу
наклеювання негативних ярликів і продовжує виражати свою
індивідуальність. На жаль, ці ознаки бунтівного, але ясного розуму
сприймаються як симптоми первинної патології, тимчасом як насправді
так звані симптоми є не вираженням проблеми, а реакцією на проблеми
і труднощі. Симптоми не є знаком божевілля, але стратегією подолання,
безперервною динамічною перебудовою дійсності з метою виживання.
Пацієнти, які борються за збереження свого “я”, опиняються у ситуації,
оберненій до горезвісної Пастки №22, описаній в однойменному романі
Джозефа Геллера. Головний герой Геллерової книги - пілот
винищувача Йоссаріан, марно прагне уникнути участі в бойових діях,
прикидаючись божевільним, але його командири тлумачать це бажання
втекти від війни як ознаку безперечно здорового глузду.
Система, в цьому випадку - держава, має створити чи вдосконалити
законодавство щодо психоневрологічних установ, і “розкрити” цю
гнітючу систему позбавлення свободи людей, що не вчинили жодного
злочину чи гріха.
Працівники установи, знається, сприймають нинішню систему як щось
само собою зрозуміле. Вони ж бо переконані, що підопічних випускати
не можна, бо ті не мають куди податися, вийшовши за межі установи, і
не зуміють про себе подбати.
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Чого потребує система, то це цілої низки закладів, які б пропонували
свою допомогу підопічним і вели їх поступово до повного відновлення
їхніх зв'язків із суспільством.
Слід згадати, що в 2015 році Україна була об'єктом вивчення з боку
Комітету Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Комітет
оприлюднив Заключні зауваження до 1-ї Періодичної доповіді України
про виконання 2 жовтня 2015 року. У них він зокрема відзначив
занепокоєння з приводу питань, пов’язаних з інституціоналізацією
людей, а надто осіб з розумовими і психосоціальними порушеннями.
Комітет також відзначив існування потреби у забезпеченні підтримки
сім'ям з метою дати дітям з інвалідністю гарантоване право на
виховання у сімейному середовищі (детальнішу інформацію див. У
Додатку 2).
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V. РЕКОМЕНДАЦІЇ ВІДПОВІДНИМ ОРГАНАМ ВЛАДИ.
У грудні 2016 року фундація “Права людини в області психічному
здоров'я - FGIP” провела оцінку стану в чотирьох психоневрологічних
інтернатах України - двох на Сході і двох - на Заході держави.
Підсумковий звіт за наслідками цієї оцінки було опубліковано в березні
2017 року. У тому звіті першою і найголовнішою рекомендацією,
адресованою українським органам влади, є рекомендація ухвалити
принципове рішення і відмовитися від системи інституційної соціальної
опіки. На погляд групи, що здійснювала оцінку, а багато її членів брали
участь і в теперішній оцінці стану справ у Святошинському
психоневрологічному інтернаті, давно назрів час фундаментальних змін
і забезпечення вразливих громадян України системою догляду і послуг,
яка б гарантувала повагу до їхньої людської гідності, індивідуальності і
посилює їхню спроможність жити самостійно і брати участь у житті
громади, до якої вони належать.
У березневому (2017 р.) звіті також зазначалося, що відмова від
системи інституційної соціальної опіки має на увазі існування
перехідного періоду (доволі тривалого), протягом якого буде слід
сформувати розмаїту мережу логічно пов’язаних, орієнтованих на
особистість послуг за місцем проживання. Протягом цього періоду дві
системи співіснуватимуть паралельно. З огляду на те, що деякі з
клієнтів психоневрологічних інтернатів інституціоналізовані до такої
міри, що ресоціалізувати їх, мабуть, вже неможливо, життя в установах
буде треба значно покращити і повернути до нього індивідуальність.
І коли заходить про Святошинський психоневрологічний інтернат,
становище в ньому не унікальне. Під час нашого оцінного візиту ми
зустрілися там із багатьма жінками, котрих там взагалі бути не мало, і
які легко могли б жити у відкритому суспільстві. Навіть працівники
(включаючи пана директора) визнавали, що деякі діагнозів насправді
вигадано з єдиною метою - проштампувати рішення про госпіталізацію.
Утім, тих підопічних, які хотіли б залишити установу, від такого кроку
відмовляють, інколи вдаючись до ще більшого обмеження їхньої
можливості комунікувати з довколишнім світом, а інколи - і до
покарання, а інших відучують навіть думати про висловлення такого
бажання, розповідаючи вигадані історії про “наркоманів, розтлителів і
ґвалтівників”, які чатують на них на свободі.
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Чимало працівників перетворилося на таких само
інституціоналізованих, як і підопічні, і вже не спроможні змінити свій
підхід до роботи. Проте в нас склалося таке враження, що своєю
репресивною атмосферою установа великою мірою завдячує своєму
директорові. Першим і головним кроком тому було б його усунення з
посади і заміна якимсь молодим, новим, краще навченим директором,
свідомим того, що його завдання полягає не в триманні людей під
замком до кінця їхнього життя, а в тому, щоб спробувати зробити все,
що йому під силу для того, щоб повернути підопічних до суспільства
або принаймні допомогти їм жити повним змістовним життям в
установі. На думку членів оцінної групи, нинішній директор в жодному
разі не мав би там бути залишений.
Хтось із теперішніх працівників не зуміє змінити свій підхід до роботи.
Однак, запросивши недавно навчених, молодших за віком
професіоналів, можна багато досягти і старі “інституціоналізовані”
працівники могли б функціонувати цілком успішно при новому
керівництві, що має нове бачення.
Наведені нижче рекомендації - практичні і легко здійсненні, і, на нашу
думку, немає логічних підстав, з яких їх не можна було б утілити в
життя. Ми зважаємо на поточну економічну і політичну ситуацію в
Україні. Проте є в світі країни набагато бідніші за Україну або такі, що
опинилися в скрутному політичному становищі, та, попри це,
забезпечують набагато кращий догляд за вразливими групами своїх
громадян. Політичне і економічне становище ніколи не може бути
підставою для того, щоб не повернути громадянам України їхню
людську гідність. У випадку Святошинського психоневрологічного
інтернату, велике лихо вже в тому, що така нелюдська і велика
установа функціонує в столиці держави, яка прагне стати невід'ємною
частиною Європи, прямо перед очима міжнародної спільноти. У
європейській столиці такій установі не місце.
V.a.

Індивідуальний рівень
• Забезпечити якомога ширший вибір: Підопічним слід
забезпечувати можливість планувати організовувати і
незалежно вести свою діяльність (життя) в психоневрологічних
інтернатах відповідно до їхніх інтересів і потреб. Для цього
треба ґрунтовним чином змінити функціонування
психоневрологічних інтернатів, відмовитися від тотального
контролю і строгого регулювання життя клієнтів протягом дня.
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• Передбачити змістовні види діяльності:
Замість того, щоб проводити дні в порожнечі, підопічним слід
бути якомога більш активними - наприклад, шляхом створення
для них наскільки можливо нормального розпорядку дня з
можливістю виконання побутових обов'язків тощо. Це має на
увазі формування заново життєво важливі вміння і навички, що
принаймні для деяких пацієнтів стане частиною їх підготовки до
реінтеграції з суспільством.
• Оцінка потреб підопічних:
На наш погляд, медичні документи всіх підопічних має
проаналізувати мультидисциплінарна бригада професіоналів
психічного здоров'я. У нас є серйозні сумніви щодо окремих
діагнозів і таке відчуття, що аналіз їхніх історії хвороби міг би
стати у великій пригоді при розробці індивідуальних планів
лікування і забезпечення зайнятості. Ми не здивувалися б, якби
при такому перегляді багато діагнозів “шизофренія” перевірки
не витримали.
• Гарантувати приватність у всіх аспектах життя:
Кожна особа має право на приватність - або для задоволення
особистих потреб (напр., статевих) або просто тому, що особі
слід дати змогу побути на самоті, коли їй цього захочеться.
Санітарні вузли слід так само адаптувати для забезпечення
більшої приватності: наразі ці об'єкти проектуються з бажанням
забезпечити тотальний контроль, що є руйнівним з
терапевтичного погляду і являє собою серйозну загрозу для
людської гідності клієнтів.
• Забезпечити право користуватися інтернетом і засобами
зв'язку без обмежень:
не існує якихось логічних підстави з яких підопічним можна
заборонити користуватися інтернетом і мобільними
телефонами.Слід вважати неприйнятним те, що доступ до
мобільного телефону використовується як засіб покарання або
заохочення. Спілкування з зовнішнім світом є абсолютним
необхідним елементом інтеграції і інклюзії.
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• Здійснити індивідуальну оцінку осіб з метою визначення
їхньої спроможності самостійно залишати установу:
Обмеження в цьому випадку встановлюються, виходячи з
припущення “А що як?” і додатково підкріплюються вигаданими
історіями про загрози, що чигають ззовні. Чимало з підопічних
цілком здатні виходити до громади самостійно або з чиєюсь
допомогою і стимулювати такі вчинки означає підвищувати
якість їхнього життя, поліпшувати умови роботи персоналу, а
також сприяти усуненню стигматизації: суспільство, яке не
стикається з особами з психічною інвалідністю або хронічними
психічними захворюваннями, не звикне сприймати їх у своєму
середовищі, через що насамперед і виникає стигма.
• Сприяти навчанню з метою відновлення самостійності:
Абсолютно необхідно забезпечити клієнтів програмою
реабілітації і ресоціалізації. Взявши за основу результати
індивідуальної оцінки кожного клієнта, належить розробити
індивідуальну програму реабілітації - чи з метою підготовки
пацієнта до повернення в суспільство, чи підвищення до
максимально можливого рівня ступеня самостійності такої
особи в самій установі або під наглядом її спеціалістів.
• Регулярна оцінка здатності до розвитку навичок:
Належить розробити механізм, що забезпечував би
відстеження прогресу кожного клієнта і за нагоди розширення
програми навчання з метою вдосконалити такі навички або їх
розширити.
• Здійснити перегляд справ усіх недієздатних або обмежено
дієздатних клієнтів з метою започаткувати процес відновлення
їхніх основоположних прав.
V.b. Груповий рівень
•

Створити ради клієнтів (самоуправління) і систему персональних
омбудсманів: Клієнтів слід залучити до управління установою. Для
сприяння цій роботі треба створити раду підопічних як
представницький орган підопічних, який веде переговори з
керівництвом установи. Персональної же омбудсман в установі має
бути за посередника між підопічним, що хоче га щось поскаржитися,
і керівництвом установи та за визначенням бути на боці підопічного,
виступаючи як його речник. Для цього можна скористатися з
прикладу шведської системи персональних омбудсманів.5

5 Див.: http://po-skane.org/in-foreign-languages/
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•

•

•

Покласти край існуванню групових правил і норм: Слід перестати
поводитися з підопічними як з групою, а почати в них бачити
індивідуумів з індивідуальними потребами і бажаннями, виявляючи
при цьому цілковиту повагу до людської гідності особи.
Індивідуалізація служби має бути визначальною. Підопічні також
мусять знати свої права, текст яких має бути доступним в різних
місцях будівлі, а зміст - пояснюваний тим, хто не вміє читати або
потребує допомоги.
Скасувати систему тотального контролю: хоч би якими добрими
намірами хто керується, та протекторальне ставлення є
деструктивним і часто-густо принизливим до підопічних. Ставитися
до підопічних треба як до рівних собі людей, що мають такі самі рівні
права. З опікунчим ставленням треба боротися усіма засобами і на
всіх рівнях.
Перестати ставитися до дорослих підопічних по-батьківськи
поблажливо: Аналогічно зазначеному вище, слід в ґрунті речей
відмовитися від того, щоб ставитися до дорослих підопічних, як до
дітей, що не можуть самі щось вирішувати і не вміють виступати від
власного імені. Як часто доводилось нам чути від працівників слова:
“Не слухайте його, він психічно хворий, йому не можна вірити”?
Особа з психічним захворюванням також знає, чого вона хоче, може
висловити свої погляди і, хоча це висловлювання формулюється
незграбно, в основі висловлених підопічним скарг чи побажань
завжди лежить справжність

V.c. Системний рівень
• Регулярна оцінка опікунів і піклувальників:
Система опікунства засадничо є деструктивною і патерналістською,
а також виявляє схильність до зловживань. На першому етапі руху
до скасування системи опікунства, як того вимагає Конвенція ООН
про права осіб з інвалідністю, слід здійснити перегляд усіх
опікунських справ і відтак зробити його регулярним. Водночас слід
подбати про запровадження системи підтримуваного ухвалення
рішень. Святошинський психоневрологічний інтернат можна було б
обрати місцем для пілотного впровадження особистісноорієнтованого підходу до розширення можливостей підопічних і
надання їм при ухваленні ними рішень, до задоволення їхніх бажань і
індивідуального вибору, а також для зміцнення поваги до них з боку
всіх інших. Щоправда, надто сумнівно, щоб це вдалося зробити за
нинішнього керівництва установи.
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•

Удосконалити систему підготовки медичних сестер:
Система підготовки середнього медичного персоналу в Україні
недостатня, а надто тоді, коли йдеться про забезпечення догляду за
особами з психічними захворюваннями чи психічною інвалідністю.
Підготовка медичних сестер (психіатричного профілю) має бути
виведена на європейський рівень, а в своїй повсякденній роботі
медсестри мають користуватися рівним з іншими у складі
мультидисциплінарної бригади голос, отримавши власні професійні
обов'язки і змогу ухвалювати рішення самостійно. У підготовці слід
зробити особливий наголос на реабілітації і забезпеченні
спрямованого на відновлення здоров'я догляду. На професійному
рівні слід також покласти край патерналізмові, бо ж він
перешкоджає нормальному функціонуванню персоналу і являє
собою порушення норм професійної гідності працівників.

•

Осучаснити і стимулювати підготовку інших спеціалістів: Ясно
відчувається нестача добре підготовлених професіоналів. Деякі
спеціалісти - реабілітологи ерготерапевти, соціальні працівники - у
системі фактично відсутні. Усім професійним працівникам
Святошинського психоневрологічного інтернату належить
забезпечити підготовку з питань психіатричної реабілітації з метою
підтримки процесу одужання. Їх так само слід залучити до навчання
щодо прав людини і положень Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю і Конвенції про заборону катування та інших видів
жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську
гідність, поводження чи покарання. Родичів членів сімей тих, хто
проживають у психоневрологічному інтернаті, також слід залучити
до навчання, оскільки їм бракує достатніх знань щодо прав їхніх
родичів і того, як їх можна утверджувати, захищати і боронити.

•

Розробити систему послуг за місцем проживання, спроможну
задовольняти індивідуальні потреби:
Було б важливо розробити план, що передбачає “закриття дверей”
Святошинського психоневрологічного інтернату та одночасно
розробку системи послуг за місцем проживання. В них треба
зробити акцент на можливість перебування осіб у відкритих громаді
і передбачення індивідуалізованих послуг підтримки самостійного
проживання в екстремальних випадках слід було передбачити
можливості для підтриманого проживання (див. наступний пункт).
Святошинський ПНІ міг би стати прикладом того, як реалізувати
такий перехід. Важливо запланувати достатньо часу для реалізації
цього процесу з належною дбайливістю і без зайвого поспіху, аби
уникнути ускладнень чи помилок, що могли б негативно відбитися на
репутації програми або й узагалі поставити її під загрозу.
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•

Розробити схему доступного житла для осіб, які можуть жити
самостійно:
Слід розробити низку житлових середовищ - від індивідуального
житла з програмами мобільного догляду, призначеними надавати
допомогу відповідній особі в разі потреби, до захищеного житлового
середовища, в якому підопічні живуть наскільки це можна
самостійно у невеликих групах (бажано змішаних - чоловіки і жінки).

•

Створити механізм підтримки сімей:
У більшості випадків, за винятком тих, коли саме сім'я спричинилася
до інституціоналізації (напр., когось із батьків або подружжя віддали
в установу, аби не “створювали проблем”), сім'я є критично
важливим ресурсом підтримки особи з психічним захворюванням
або психічною інвалідністю. Турбота про члена сім'ї вимагає певних
навичок, які, втім, легко защепити; при цьому має бути змогу взяти
короткочасну відпустку, коли навантаження на сім'ю стає
завеликим. На такий випадок можна було б розробити систему
взаємовиручки / тимчасової госпіталізації для відпочинку
піклувальників, яка б дозволяла родичеві взяти невелику відпустку,
будучи впевненим, що хтось інший потурбується тим часом про
їхнього родича.
Крім того членів сім'ї слід було б заохотити приєднуватися до
сімейних рад, з якими проводилися б регулярні консультації з
питань перебування у закладах, таким чином зміцнюючи засоби
зовнішнього контролю, залученість сім'ї у вирішення питань
добробуту їхніх родичів та зв'язків між клієнтами та їхніми сім'ями.

•

Віддавати належне відмінностям: “
Уніфікація” - це добромисне насильство над індивідуальністю. Усі
люди різні, з різними потребами, бажаннями і особливостями. І
треба робити все, щоб ці відмінності не зникали, таким чином
забезпечуючи бажаний рівень життя.
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VI. СВЯТОШИНСЬКИЙ НПІ І КПОІ
Моніторинговий візит до Святошинського психоневрологічного
інтернату виявив не тільки тривалу та надзвичайно шкідливу практику,
але й серйозні порушення прав людини підопічних.
Оскільки Україна ратифікувала Конвенцію ООН про права осіб з
інвалідністю (КПОІ), вона має відповідати її вимогам щодо прав людей з
інвалідністю. Основні статті КПОІ, які порушуються або безпосередньо
в Святошинському ПНІ, або в зв’язку з системними порушеннями, що
наявні в системі соціальної оіпки і піклування, це зокрема статті 5, 12,
14, 15, 16, 19, 25, 26 та ст. 28..
Стаття 5
Ст. 5 КПОІ щодо рівності та недискримінації вимагає, щоб усі особи
визнавалися рівними перед законом і за ним та мали право на рівний
захист закону й рівне користування ним без будь-якої дискримінації.
Громадяни, які перебувають у ПНІ, піддаються дискримінації на підставі
їхньої інвалідності та позбавлені рівного та ефективного правового
захисту від дискримінації. Пацієнтів, яких направляють у будинки
соціальної допомоги, вже зазнають дискримінації, бо таке направлення
є дискримінаційним за своїм характером. Ми чули про лічені випадки,
коли пацієнтам вдається домогтися перегляду підстав, з яких їм треба
проживати в закладі.
Стаття 12
Рівність перед законом (стаття 12) вимагає, щоб особи з інвалідністю
мали мають правоздатність нарівні з іншими в усіх аспектах життя і
доступ до підтримки, якої вони можуть потребувати під час реалізації
своєї правоздатності. Необхідно запровадити гарантії того, щоб заходи,
пов'язані з реалізацією правоздатності, орієнтувалися на повагу до
прав, волі та переваг особи, були вільні від конфлікту інтересів і
недоречного впливу, були співрозмірними обставинам цієї особи й
пристосовані до них, застосовувалися протягом якомога меншого
строку й регулярно перевірялися компетентним, незалежним та
безстороннім органом чи судовою інстанцією.
Система опіки та піклування в своїй суті суперечить вимогам статті 12
КПОІ. Що стосується осіб, які визнаються недієздатними на законних
підставах, то вони втрачають ці права і не можуть реалізувати свою
правоздатність навіть щодо базових побутових рішень. Усі рішення
приймаються іншими без жодної поваги до людини і її уподобань. Ба
більше, щодо Святошинського ПНІ, то оскільки його адміністрація є
опікуном в випадку великого числа його підопічних, це призводить до
конфлікту інтересів, а також надмірного впливу на рішення в усіх
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аспектах їхнього життя. Системи для регулярного перегляду потреб
клієнтів немає, оскільки таку процедуру перегляду можуть ініціювати
лише опікуни або контролюючі установи.
Уподобання споживачі послуг не є пріоритетом у прийнятті рішень
щодо того, які методи лікування до них застосовують або чим би вони
хотіли займатися.
Стаття 14
Принцип свободи та особистої недоторканності (стаття 14) вимагає,
щоб особи з інвалідністюне позбавлялися волі незаконно чи довільно й
щоб будь-яке позбавлення волі відповідало законові, а наявність інвалідності в жодному випадку не ставала підставою для позбавлення
волі.
Жити в ПНІ, не маючи можливості його залишити є позбавленням волі.
Через свою інвалідність особи спрямовуються в установу лише за
участю свого опікуна, в більшості випадків проти власної волі.
Жодних процедур не існує для того, щоб люди могли оскаржити своє
лікування чи тримання в установі. Не передбачено ніякого законного
представництва, адміністрація фактично не дозволяє жителям зустрічатися та спілкуватися з їхніми юридичними порадниками (якщо вони в
них є). Немає і жодних доказів того, що якась правова підтримка пропонується з-поза меж установи..
Стаття 15
Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання: Ніхто не повинен піддаватися катуванням або жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують
його гідність, поводженню або покаранню. Зокрема, жодна особа не
повинна без власної вільної згоди піддаватися медичним чи науковим
дослідам.
З практики закладу видно, що споживачі послуг можуть піддаватися
ізоляції або заходам стримування в приміщенні ізолятора. Не запропоновано менш суворої альтернативи, яка б застосовувалася після консультації з відповідним споживачем для з’ясування тригерів та чинників, які, як він вважає, допомогли б послабити кризовий стан, а також
визначення бажаних способів втручання при виникненні кризи. Немає ні
чіткої процедури реєстрації випадків застосування режиму ізоляції, ні
змоги оскаржити її.
Таке «поводження» або «догляд» спричиняють приниження чи жорстоке поводження, а тому є явним порушенням ст. 15.
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Стаття 16
Ст. 16 вказує на доконечність запровадження усіх належних законодавчих, адміністративних, соціальних, просвітних та інших заходів для
захисту осіб з інвалідністю як удома, так і поза ним від усіх форм експлуатації, насилля та наруги. Держави-учасниці зобов’язуються забезпечити, щоб усі установи та програми, призначені для надання послуг
особам з інвалідністю, підлягали дієвому контролю з боку незалежних
органів.
Належить мати дуже чіткі механізми контролю за установами, з можливістю особі одержати правову підтримку в разі насильства та наруги.
Відсутність же таких механізмів означає невідповідність вимогам ст. 16
Стаття 19
Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19)
визнає рівне право всіх осіб з інвалідністю жити у звичайних місцях
проживання, коли варіанти вибору є рівними з іншими людьми, і
обов’язок держави вживати ефективних і належних заходів для того,
щоб сприяти повній реалізації особами з інвалідністю цього права та
повному включенню й залученню їх до місцевої спільноти, в тому числі
шляхом забезпечення того, що: особи з інвалідністю мали можливість
вибирати нарівні з іншими людьми своє місце проживання й те, де й з
ким проживати, і не були зобов'язані проживати в якихось визначених
житлових умовах; особи з інвалідністю мали доступ до різного роду
послуг, що надаються вдома, за місцем проживання, та інших
допоміжних послуг на базі місцевої спільноти, зокрема персональної
допомоги, необхідної для підтримки життя в місцевій спільноті й
уключення до неї, та з метою недопущення ізоляції або сегрегації від
місцевої спільноти;
Поміщення до такої установи, як Святошинський ПНІ, є порушенням ст.
19, оскільки послуг за місцем проживання, доступних людям для
задоволення їхніх потреб у підтримці, немає. Також у них немає вибору,
де і з ким вони живуть, вони зобов'язані жити в певному закладі
соціальної опіки з усіма тамтешніми режимами, правилами та умовами.
Підопічні в ПНІ повністю ізольовані та не мають змоги бути
інтегрованими до суспільства. Послуги в ПНІ не відповідають
індивідуальним потребам підопічних та не спрямовані на те, щоб
підтримувати їхнє життя поза межами установи.
Стаття 25
Здоров'я (стаття 25) зазначає, що особам з інвалідністю має бути
забезпечений той самий набір, якість і рівень безплатних або недорогих
послуг і програм з охорони здоров'я, що й іншим особам, зокрема у
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сфері сексуального та репродуктивного здоров'я та за державними
програмами охорони здоров'я, що пропонуються населенню. Також
мають надаватися послуги, які необхідні особам з інвалідністю
безпосередньо з причини їхньої інвалідності, зокрема послуги з ранньої
діагностики, а в підхожих випадках – корекції, та послуги, покликані
звести до мінімуму та запобігти подальшому виникненню інвалідності.
Послуги у сфері охорони здоров’я мають надаватися якомога ближче
до місць безпосереднього проживання цих людей.
Спеціалісти з охорони здоров'я мусять надавати особам з інвалідністю
послуги такої самої якості, що й іншим особам, зокрема на підставі
вільної та поінформованої згоди через, серед іншого, підвищення
обізнаності стосовно прав людини, достоїнства, самостійності й потреб
осіб з інвалідністю за рахунок навчання.
Під оглядом вимог ст. 25 Святошинський ПІН не надає послуги охорони
здоров'я адекватного рівня. Не надавав він і конкретних послуг, що
надаються спеціально в зв'язку з типом інвалідності, ні корекції, ні
послуг безпосередньо з причини інвалідності. Від пацієнтів не
вимагається інформованої згоди. Медичні працівники не достатньо
обізнані і не здатні підвищити рівень поінформованості своїх пацієнтів
щодо їхні прав людини, гідності та самостійності.
Стаття 26
Абілітація та реабілітація (ст.26) передбачає, що держави вживають,
зокрема за підтримки з боку інших осіб з інвалідністю, ефективних і
належних заходів для того, щоб надати особам з інвалідністю
можливість для досягнення й збереження максимальної
незалежності, повних фізичних, розумових, соціальних та
професійних здібностей і повного включення й залучення до всіх
аспектів життя; організують, зміцнюють та розширюють комплексні
абілітаційні та реабілітаційні послуги й програми, особливо у сфері
охорони здоров’я, зайнятості, освіти й соціального обслуговування,
таким чином, щоб ці послуги та програми розпочиналися реалізуватися
якомога раніше й ґрунтувалися на багатопрофільній оцінці потреб і
сильних сторін індивіда.
У Святошинському будинку соціальної допомоги впадало в око те, що
жодних реабілітаційних послуг (крім медичних), які максимізують
незалежність та фізичні, психічні, соціальні та професійні здібності, при
повному включенні та участі пацієнтів, немає. Пацієнти були повністю
позбавлені таких можливостей, а їх індивідуальні потреби геть
знехтувані. Професійно-освітних програм пацієнтам не пропонують.
Навички пацієнтів (навіть ті, які вони мали перед своїм приходом до
інтернату), поки вони живуть в закладі, зникають.
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Стаття 28
Принцип достатнього життєвого рівня та соціального захисту (ст. 28)
визнає право осіб з інвалідністю на достатній життєвий рівень для них
самих та їхніх сімей, що включає достатнє харчування, одяг та житло, і
на безперервне поліпшення умов життя, та встановлює обов’язок
держави вживати належних заходів для забезпечення та заохочення
реалізації цього права без дискримінації за ознакою інвалідності.
Умови в Святошинському ПІН, коли йдеться про харчування,
забезпечення одягом та житлом, були далеко не задовільними і, таким
чином, порушують ст. 28
.
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Додаток 1
Особисті розповіді
Клієнтка 1 — 40-літня жінка, яка протягом 10 років живе в
психоневрологічному інтернаті. Живе вона в невеликій, чистій кімнаті,
разом із іншою підопічною, яку вона сама собі не вибирала. Вона
справляє враження людини вицвілої і втомленої. Вона нам розказує, що
її привезли в ПНІ через перепади настрою та втрату пам'яті. Вона зараз
страждає від інфекцій і скаржиться на погане здоров'я. Довгі дні її
життя тут геть порожні і весь підпорядковані тому ж самому нудному
розпорядкові. Ранній підйом, прибирання, харчування, обов'язковий
відпочинок – ніби вони якісь маленькі діти, і два рази на тиждень —
година прогулянки у дворі огородженої території інтернату. У неї
навряд є можливість залишити установу. Усім пацієнтам повідомляють,
що зовнішній світ надзвичайно небезпечний, кишить гвалтівниками та
наркоманами, які полюють на їхню честь і гроші, тому за закритими
дверима вони залишаються для їхньої ж власної безпеки. Багато хто з
пацієнтів, здається, засвоїли цей страх як власний і тому воліють
залишатися всередині. Клієнтка 1 не може уникнути цього жорсткого
колективного режиму, прояви індивідуальності не дозволені,
можливості займатися якимось своїми гобі – грати на піаніно чи
поспівати – немає. Вона переконана, що, якби вона мала змогу, то
могла б знайти роботу – наприклад, у швацькій майстерні. Якість життя
часто визначається дрібницями. Вона любить читати, але її окуляри
розбиті, і хоча вона попросила персонал закладу замінити їх, та поки
безрезультатно. Антена її маленького телевізора зламана, але ніхто її не
може полагодити. Вона прагне відчувати більше уваги та люб’язності
від персоналу. Якщо підопічні не дотримуються правил та норм, їм
інколи обіцяють застосувати гамівну сорочку або прив'язати до ліжка.
За словами психіатрів, застосовувати такі засоби їм заборонено.
Клієнтка 2 – віком десь 35 років. Вона обмежена в своїй здатності
самовираження, ймовірно, через інтелектуальний розлад. Її поміщення
до інтернату організувала її тітка, але єдине її бажання – повернутися
додому. Як і всі інші мешканці, Соня повинна дотримуватися
встановлено в відділенні жорсткого режиму.
Клієнтка 3 перебуває в ПНІ з 2011 року, хоча у неї відсутні медичних
показання. Їй 38 років, а сюди її привела її мати. У неї була своя
квартира, яка зараз, мабуть, опинилася в руках її родичів. В інтернаті
вона працює як швачка в середньому двадцять годин на тиждень. За
свою працю грошей вона не отримує. Її опікуном є одна з її сестер і
вона розпоряджається її соціальною виплатою. Вона не знає, скільки
грошей вона має право отримувати. Скаржиться на їжу – на те, що
несмачна і доволі одноманітна.
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Клієнтка 4 — 40 років. Вона перейшла сюди з дитячого будинку, коли
їй минув 18-й рік. Вона справляє враження людини зі нормальним
здібностями, якій доводиться проводити цілі дні з
колегами-«пацієнтами», багато з яких мають інтелектуальні порушення.
Її телефон зламався і його не міняють.
Клієнтка 5 — 32 роки. Щоб не втратити розуму, вона якомога більше
тримається далі від інших підопічних і від персоналу. Усі тут живуть як
на острові, кожна жінка сама. «Припускаю, — каже вона – що
переважна більшість людей, які тут живуть, самотні.» Їй призначено ліки
(примітка редактора: виписано рецепт на препарату для епілепсії, хоча
лікар стверджує, що вона страждає на шизофренію), але вона поняття
не має, чому. Вона страждає від побічних ефектів – таких як почуття
слабкості, сонливість, а іноді стає збудженою. Контакти з персоналом
описує як взаємне бажання уникати особистого спілкування, усі
ховаються в собі, що дозволяє персоналу іншу особу об’єктивувати.
Клієнтка 6 — освічена жінка 42 років. Вона навчалася у виші, а в ПНІ
потрапила з психіатричної лікарні. Госпіталізована була в результаті
того, що через свого чоловіка, схильного до насильства, вона паочала
пити. Почувається дуже самотньою і за час перебування в ПНІ
поступово почала миритися з власним становищем і занурюється в
стан навченої безпорадності. Лікар сказав їй, що вона страждає на
якусь форму форми «депресивної шизофренії», але не пояснив, що це
таке. За словами клієнта, 6 людей в інтернаті легко погоджуються зі
своїм діагнозом, не ставлячи запитань, а ні лікарі, ні медсестри не
проводять психоосвіти у жодній формі. Вона відчуває побічні ефекти від
ліків. Приписи протягом багатьох років ледве коли переглядаються.
Вона не бачить майбутнього, але, якщо є шанс, то, гадає, змогла б із
підтримкою жити поза інтернатом.
Клієнтка 7 — 57 років. Їй у закладі подобається. До ПНІ її перевели
після смерті матері, через психіатричну лікарню ім. Павлова, і вона не
пам'ятає, як давно це сталося. У батьків шлюб був поганий. Її вітчим був
злий чоловік, який бив її маму, а її саму намагався згвалтувати. Вона
скаржиться на молодших медичних сестер: вони сердиті, часто її
дорікають, через що вона ображається, бо ж насправді намагається
працювати ретельно і робити все, що може. Її опікуном є її тітка, але
вона не знає, на який розмір виплат має право. Часто у неї немає
грошей, щоб купити сигарети.
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Клієнтка 8 — 46 років. Вона живе в ПНІ чотири роки, а перш лікувалася
в психіатричній лікарні ім. Павлова. До її госпіталізації призвели
конфлікти в сім'ї, просто «підставили». Родичі в ній не зацікавлені і,
оскільки саме вони є її опікунами, вона застрягла в ПНІ, адже без
їхнього дозволу вона звідси виїхати не може. Тривожна історія, яку ми
чули не тільки від неї, полягає в тому, що, мабуть, можна «організувати»
психіатричний психіатричний діагноз, на підставі якого хтось може
потрапити під опіку зацікавлених осіб і бути замкнутим у
психоневролонічному інтернаті, не маючи законної можливості
оскаржити такий розвиток подій. Вона справляла депресивне враження
не стільки через її захворювання, скільки через наслідки самої
госпіталізації.
Клієнтка 9 розповіла, що її сюди помістили з фінансових міркувань
п'ять років тому. Вона сказала, що грошей не має і не знає, що
робиться з її пенсією.
Клієнтка 10 сказала, що мала б бути в дослідницькій організації, але
коли її родичі виїхали за кордон, її відправили сюди. Жінки в цій палаті
виглядали років на сорок, одна показала мені фото свого сина.
Підопічні отримують 4-разове харчування і можуть курити на
загальному балконі. У цієї жінки грошей не було. Вона мала опікуна і
сказала, що не знає, що відбувається з її грошима. До них пускають
відвідувачам, є тут і телефон, яким вони можуть користуватися в будьякий час. Свого мобліьного не мав ніхто. Ця жінка сказала, що часом
санітари «їх зв'язують»

41

Додаток 2
Рекомендації Комітету КПОІ
Комітет Ковенції ООН про прав осіб з інвалідністю здійснив огляд стану
справ з виконанням Конвенції в Україні 2015 року. За наслідками свого
аналізу 2 жовтня 2015 року Комітет зробив Заключні зауваження щодо
Першої періодичної доповіді України. Далі наводимо витяг з деяких
найважливіших зауважень.
Щодо рівності перед законом (ст. 12)
26. Комітет занепокоєний тим, що люди, яких було позбавлено правоздатності за рішенням суду, втрачають всі свої права, у тому числі право
оскаржити свій статус в суді, і, що законодавство держави-учасниці не
передбачає для таких людей механізму підтриманого прийняття рішень.
27. Комітет закликає державу-учасницю замінити своє законодавство
про опіку та піклування механізмами підтримуваного прийняття рішень
та ліквідувати будь-яке позбавлення правоздатності, як повне, так і
часткове, стосовно всіх людей з інвалідністю. Крім того, Комітет рекомендує державі-учасниці повністю гармонізувати свої положення із
статтею 12 Конвенції, як це передбачено в Загальному коментарі № 1
(2014 р.) Комітету та визнати повну правоздатність усіх людей з усіма
типами інвалідності.
Щодо свободи від катувань або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує людську гідність, поводження чи покарання,
експлуатації, насилля та наруги (ст. 15 та 16)
32. Комітет занепокоєний різноманітними формами зловживань, у тому
числі тими, які можуть становити жорстоке, нелюдське або принижуюче гідність поводження з людьми з інвалідністю, зокрема щодо хлопчиків та дівчаток в умовах інституціоналізації.
33. Комітет рекомендує державі-учасниці оцінити вплив та ефективність
її навчальних програм щодо попередження та абсолютної заборони катувань та жорстокого поводження відповідно до заключних зауважень
Комітету проти катувань (CAT/C/UKR/CO/6-PARA 18 (e)). Ці навчальні
програми повинні включати, в чіткій формі, запобігання жорстокому,
нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню з людьми
з інвалідністю.
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Щодо самостійного способу життя й залучення до місцевої спільноти (ст. 19)
36. Комітет із занепокоєнням відзначає, що держава-учасниця продовжує практикувати інституціоналізацію людей з інвалідністю та надає
дуже обмежену підтримку, особливо особам з розумовими та психосоціальними порушеннями, для їх самостійного життя у відповідних громадах.
37. Комітет наполягає на тому, щоб держава-учасниця вжила заходів
для деінституціоналізації та виділила достатні ресурси на розвиток
служб підтримки в місцевих громадах, які дозволили б усім людям з інвалідністю вільно обирати, з ким, де та в яких житлових умовах вони
житимуть.
Щодо поваги до дому та сім’ї (ст. 23)
42. Комітет занепокоєний повідомленнями про тиск на сім’ї з боку державних службовців та спеціалістів, які наполягають на розміщенні їхніх
дітей з інвалідністю в інтернатах та відмовляють людям з інвалідністю у
праві на сімейне життя.
43. Комітет рекомендує державі-учасниці вжити заходів для забезпечення необхідної підтримки сім’ям з дітьми з інвалідністю, щоб гарантувати право дітей з інвалідністю зростати в сімейному оточенні та право
мати сімейне життя.
Щодо здоров’я (ст. 25)
46. Комітет занепокоєний повідомленнями про те, що люди з інвалідністю стикаються з труднощами доступу до медичної допомоги, зокрема доступу до лікарських засобів та послуг з реабілітації, і що люди з
інвалідністю в сільській місцевості мають обмежений доступ до медичних установ. Крім того, Комітет занепокоєний тим, що жінки та дівчата з
інвалідністю мають обмежений доступ до інформації про статеве та репродуктивне здоров’я і планування сім’ї.
47. Комітет наполягає на тому, щоб держава-учасниця забезпечила
усім людям з інвалідністю доступ до своєчасних і якісних медичних послуг, як в сільській місцевості, так і в містах, включаючи надання доступу до лікарських засобів та послуг з реабілітації та надання інформації
та послуг стосовно статевого та репродуктивного здоров’я і планування
сім’ї, особливо для жінок і дівчат з інвалідністю.
Щодо абілітації та реабілітації (ст. 26)

43

48. Комітет занепокоєний відсутністю в державі-учасниці послуг та програм з абілітації та реабілітації, заснованих на правах людей з інвалідністю, з метою сприяння їх фізичному, психічному та соціальному розвитку.
49. Комітет наполягає на тому, щоб держава-учасниця створила доступні комплексні послуги та програми абілітації та реабілітації, такі як
раннє втручання, забезпечивши комплексну, міждисциплінарну та індивідуальну підтримку особам з інвалідністю та їхнім сім’ям.
Щодо достатнього життєвого рівня та соціального захисту (ст. 28)
52. Відзначаючи труднощі, з якими зіштовхується держава-учасниця
внаслідок конфлікту, що триває, Комітет, тим не менш, занепокоєний
тим, що пенсії по інвалідності є надзвичайно низькими і не достатніми
для задоволення основних потреб людини, в тому числі харчування,
медичних та соціальних потреб.
53. Комітет закликає державу-учасницю переглянути свої бюджетні
асигнування та підвищити розмір пенсії по інвалідності для того, щоб
забезпечити людям з інвалідністю достатній життєвий рівень. Комітет
також рекомендує державі-учасниці подбати про те, щоб ресурси для
людей з інвалідністю не зазнавали негативного впливу інфляції, скорочень бюджету або будь-яких форм кризи.
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