Лікарі за Права Людини

Неупереджене надання
медичної допомоги
Огляд

Коли збройні сили бомбардують лікарні, атакують машини швидкої
допомоги та націлюються на медичних працівників, наслідки для
хворих і поранених, а також громади у цілому – є трагічними.
Лікарі за Права Людини (PHR) пропагують повагу та захист медичних
працівників, що надають неупереджену допомогу, та принцип
невтручання у надання медичних послуг під час збройних конфліктів
та громадянських заворушень.
Коли безкоштовне та неупереджене надання медичної допомоги
знаходиться під загрозою, PHR документують навмисні напади на
систему охорони здоров’я та її персонал, щоб інформувати про заходи
спрямовані на притягнення порушників до відповідальності.

Визначення

Медична неупередженість вимагає:
1. Захист медичного персоналу, пацієнтів, медичних об'єктів і
транспорту від нападу або втручання;
2. Безперешкодний доступ до медичної допомоги та лікування;
3. Гуманне ставлення до всіх цивільних осіб;
4. Недискримінаційне ставлення до всіх хворих і поранених.

Обов'язки та
зобов'язання

Медична неупередженість базується на міжнародному праві та
медичній етиці.

Міжнародне
гуманітарне
право

Міжнародне гуманітарне право застосовується під час збройного
конфлікту. Принцип поваги та захисту медичних працівників, які
надають медичну допомогу, включений у всі Женевські Конвенції та
додаткові протоколи до них, а також у звичаєве міжнародне право.
Елементи поваги та захисту медичної неупередженості були визнані
Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як обов’язкове до
виконання звичаєве міжнародне гуманітарне право.

Міжнародне
право з прав
людини

Міжнародне право з прав людини застосовується під час конфлікту та
в мирний час. Основні міжнародні інструменти захисту прав людини,
такі як Міжнародний Пакт про Громадянські та Політичні Права
(МПГПП), Міжнародний Пакт про Економічні, Соціальні та
Культурні Права (МПЕСКП), Конвенція про Права Осіб з Інвалідністю
(КПОІ), та Конвенція Проти Катувань (КПК), забезпечують основу, на
якій ґрунтуються норми медичної неупередженості.

Неупереджене надання
медичної допомоги

Лікарі за Права Людини

phr.org

1

Етична відповідальність лікаря під час
війни залишається такою ж, як і в мирний час.
Обов'язки та
зобов'язання
Продовження

Міжнародне
право з прав
людини
продовження

МПГПП, наприклад, забороняє свавільні арешти та затримання, та
визначає обмежений перелік ситуацій, в яких відхилення від цього
принципу дозволено. Самовільний арешт та затримання медичного
персоналу є порушенням цього міжнародного договору.
МПЕСКП кодифікує право на здоров’я та прямо закликає уряди
забезпечити доступ до медичної допомоги усім, хто цього потребує без
будь-якої дискримінації. Такі дії як навмисне блокування медичної
допомоги або свавільний арешт лікарів призводять до порушення цих
договорів, які є обов'язковими для виконання їх сторонами. КПОІ
накладає на уряди обов'язок вжити всіх необхідних заходів для
забезпечення захисту та безпеки людей з інвалідністю у загрозливих
ситуаціях, включаючи збройні конфлікти, надзвичайні гуманітарні
ситуації та стихійні лиха. Крім того, КПК забороняє урядам вдаватися до
катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого що принижує
гідність поводження. Ця заборона поширюється на всіх потенційних
жертв включаючи людей, які потребують медичної допомоги.
У 2016 році Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію №2286, яка рішуче
засуджує напади та погрози щодо поранених і хворих, медичний та
гуманітарний персонал, що надає медичні послуги, їх транспортні засоби
та обладнання, а також лікарні та інші медичні заклади в конфліктних
ситуаціях. Рада Безпеки вимагає від всіх сторін збройного конфлікту
повне виконання своїх зобов'язань передбачених міжнародним правом.

Держави

Уряди зобов’язані захищати неупередженість медичних працівників
та можливіть лікування хворих та поранених без дискримінації.

Етика

Лікарі несуть етичну відповідальність за попередження захворювань і
догляд за пораненими та хворими незалежно від політичних переконань,
раси, етнічності чи релігії. Ці етичні зобов’язання сягають тисячолітьньої
давнини і закріплені в різних культурних і релігійних традиціях. Закони
війни захищають хворих і поранених під час збройних конфліктів, та
зобов'язують медичних працівників надавати їм неупереджену та етичну
допомогу.
Етична відповідальність медичних працівників за надання допомоги
без дискримінації під час війни залишається такою ж, як у мирний час.
Напади на медичних працівників можуть перешкодити їм у наданні
неупередженої допомоги. Міжнародний Кодекс з Медичної Етики
Всесвітньої Медичної Асоціації та Посібник з Медичної Етики
визначають обов’язки медичного персоналу. Ці обов’язки включають
надання невідкладної допомоги та дотримання принципів
недискримінації.
Уряди не повинні заважати виконанню обов'язків медичними
працівниками і не повинні песлідувати чи карати тих, хто намагається
дотримуватися цих міжнародно визнаних принципів.
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Уряди зобов'язані охороняти неупередженість
лікарів та здатність допомоги хворим і лікувати
без будь-якої дискримінації.
Звіти PHR про
порушення медичної
неупередженості

Протягом понад 35 років PHR документували втручання в
медичну неупередженість у всьому світі

Переслідування
медичних
працівників
В М’янмі

PHR задокументували операцію спрямовану на арешти, катуваня та
вбивства медичних працівників військовими М'янми після спроби
захоплення влади під час державного перевороту в лютому 2021 року.

Залякані та у
небезпеці:
COVID-19
медпрацівники у
всьому світі

У всьому світі, сміливі працівники охорони здоров'я, які борються з
COVID-19, зіткнулися з ризиком для свого здоров’я та насильством,
погрозами та помстою за висловлення занепокоєння щодо власної
безпеки при виконанні їхніх професійних обов’язків з надання
допомоги. PHR були у рахунку перших, хто закликав до захисту
працівників охорони здоров’я, які потрапили під загрозу.

Насильство
поліції США щодо
медиківдобровольців

PHR задокументували насильство з боку поліції щодо медичних
працівників-добровольців, які доглядали за пораненими під час
протестів Black Lives Matter у Портленді, штат Орегон та Бронкс, НьюЙорк в 2020 році.

Медична
допомога під
прицілами в
Сирії

PHR задокументували понад 600 нападів на медичні заклади,
вбивство щонайменше 930 медичних працівників та блокування
доступу до медичної допомоги та постачання з початку сирійського
конфлікту в 2011. Переважна більшість цих воєнних злочинів була
скоєна Сирійським урядом та його російськими союзниками.

Напад на
охорону
здоров'я в Ємені

PHR і наш партнер Mwatana задокументували 120 нападів на
медичні установи та медичний персонал, здійснені в період з 2015
по 2018 рік усіма сторонами десятирічного збройного конфлікту в
Ємені.

Залякування та
переслідування
в Судані

PHR та наші суданські партнери задокументували умисний напад сил
безпеки Судану на медичний персонал та медичні установи під час
демократичних протестів у 2018–2019 роках, що порушує Суданське
та міжнародне право.

Медична допомога
в облозі в Туреччині

Розслідування проведене PHR виявило, як турецькі сили безпеки
навмисно й незаконно перешкоджали доступу до медичної
допомоги на південному сході країни, окуповуючи лікарні,
перешкоджаючи вільному переміщенню транспортних засобів
швидкої допомоги, та карали медичних працівників за надання
медичної допомоги пораненим і хворим у 2015-16 роках.
PHR також задокументували напади турецького уряду на
незалежний медичний персонал, який мужньо надавав допомогу
постраждалим під час антиурядових протестів у 2013 році.

Систематичні
напади на лікарів і
пацієнтів в Бахрейні

Неупереджене надання
медичної допомоги

PHR задокументували докази систематичних та умисних нападів на
медичний персонал у Бахрейні у 2011 та 2012 роках.
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Протягом понад 35 років, PHR задокументували
напади на неупередженість медицини в усьому
світі.
Звіти PHR про
порушення медичної
неупередженості
продовження
Медичне
обслуговування під
нападом в Бангкоку

PHR показали, як дії антиурядових демонстрантів, які блокували та
насильно проникли та провели обшук у великій лікарні в центрі
Бангкока у квітні 2010 року, були грубим порушенням гуманітарних
принципів.

Медицина в
облозі в
колишній
Югославії

У період з жовтня 1992 року до кінця 1995 року PHR опитали десятки
медичних працівників у колишній Югославії та провели медичне
обстеження жертв катувань та інших форм насильства. У
підсумковому звіті медичні асоціації в регіоні закликали
дотримуватися етичних обов’язків і зобов’язань встановлених
Всесвітньою Медичною Асоціацією.

Криза прав людини
в Кашмірі –модель
безкарності

У 1993 в Індії, PHR задокументували навмисне втручання в надання
медичної допомоги хворим і пораненим у зруйнованому конфліктами
Кашмірі.

Кривавий травень:
Надмірне використання
летальної сили в
Тайланді

У 1992 році в Таїланді, PHR розслідували заяви про застосування
надмірної сили та порушення медичної неупередженості, збираючи
свідчення про напади на лікарів, які допомогали пораненим
учасникам антиурядових демонстрацій.

Стан охорони
здоров'я в
окупованому
Іраком Кувейті

У1990 році, PHR зібрали докази нищівного руйнування Іраком
системи охорони здоров’я Кувейту на початку війни в Перській затоці.

Сальвадор:
Охорона
здоров'я під
облогою

Сенсаційне медичне розслідування проведене PHR у Сальвадорі в
1989 році допомогло сформулювати визначення медичної
неупередженості. Слідство прозвітувало про звинувачення у нападі,
арешті, залякуванні та розстрілі медичних працівників.

Панама 1987:
Наслідки
поліцейських та
військових дій

У серпні 1987 року PHR показали, як панамські військові вибірково
блокували доступ до лікарень після цивільних демонстрацій у червні
1987 року.

Понад 35 років Лікарі за Права Людини (PHR) використовували науку та
унікальні, авторитетні голоси медичних працівників, щоб документувати та
повідомляти про серйозні порушення прав людини в усьому світі. PHR, що
отримали Нобелівську Премію Миру за свою роботу з подолання лиха
спричиненого використанням наземних мін, використовують свої
розслідування та досвід щоб боротися за права медичних працівників та
медичних установ, які переслідуються, запобігати катуванням,
задокументувати масові звірства та притягти до відповідальності тих, хто
порушує права людини.
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