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 Відповідальність перед 
КРИМІНАЛЬНИМ законом
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Quidquid  agis,  prudenter  agas  et  respice  finem
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Історична довідка:

 Престиж лікарської професії від сивої давнини зазнавав
хвилеподібного розвитку практично типово у всіх країнах:

5

Прадавні люди знахарство та  чаклування престиж високий 

До І тис. до Р.Х.
накопичення  анатомічних та 
медичних знань

престиж сумнівно високий через 
значне винищення 

талановитіших лікарів

І тис. до Р.Х. –
доінквізиційні часи

значний прогрес  наукових 
пошуків, видатні відкриття

престиж  достатньо високий 

Інквізиція значне гальмування науки занепад лікарської професії

Відродження –
Новий час

значний прогрес  наукових 
пошуків, видатні відкриття

престиж  дуже високий 

Новітній 
час

1917 - 1954
-на ряду  із значним прогресом 
наукових знань винищення 
лікарської еліти;

престиж  достатньо високий 

від 1991р. 
по нині

значний науково-технічний 
прогрес  на фоні надто низької 

оплати праці

занепад лікарської професії
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Історична довідка (продовження):

 Оцінка діяльності та вимоги до лікаря:
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Прадавні люди
- шаманство – від вищих сил;
- закритість , кастовість, спадкування знань та вмінь

До І тис. до Р.Х.
- якщо берешся лікувати – матимеш все, що забажаєш;
- персональна відповідальність за вчинене ;
- персональна відповідальність за інформацію про особу

І тис. до Р.Х. –
доінквізиційні часи

-якщо берешся лікувати – матимеш все, що забажаєш;
- персональна відповідальність за вчинене 

Інквізиція
- завжди персональна відповідальність за будь-які дослідницькі 
спроби;
- цеховство, спадкування знань та вмінь

Відродження –
Новий час

-лікуй і не забувай про винагороду;
- започаткування професійної підготовки лікарів

Новітній 
час

1917 - 1954

-лікуй і не вимагай багато;
- “забитість” та підпорядкування лікарів номенклатурі;
- персональна і колективна відповідальність за  “образ 
мышления”

від 1991р. по 
нині

- абсолютні знання із всіх галузей медицини;
- ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу
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Історична довідка (продовження):

 Види санкцій, які застосовувались до лікарів:
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Прадавні люди - достовірних даних немає;

До І тис. до Р.Х.

- від видалення частини тіла, наприклад, руки,  до  значних 
каліцтв;
- випадки страти лікарів, які  “занад-то багато знали і гарно 
лікували”;

І тис. до Р.Х. –
доінквізиційні часи

- побиття камінням, знімання шкіри із живої, каліцтва;

Інквізиція
- повний спектр нелюдських , наджорстких тортур;
- страта; 

Відродження –
Новий час

- грати;
- страта;

Новітній 
час

1917 - 1954

-лікуй і не вимагай багато;
- ГУЛАГ, грати;
- катування, мордування;
- розстріл;

від 1991р. по 
нині

- Юридична  відповідальність (цивільно-правова, 
адміністративна, кримінальна)
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Релігійний аспект

 Коран:
Чітке розмежування лікарів для жінок та для чоловіків;

Знання, поміркованість, охайність;

 Біблія:
Немає чіткого гендерного розмежування лікарів;

Гуманізм, любов до ближнього, чесність, охайність;
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Релігійний аспект

Аюверди:
Лікар, який бажає мати успіх у практиці, повинен бути здоровим, 
охайним, скромним, терплячим , носити коротко підстрижену 
бороду, старанно вичищені і обрізані нігті, білий напахчений одяг, 
виходити з дому не інакше, як з палицею чи парасолькою.

Особливо він повинен уникати балачок та жартів з жінками і 
не сідати поруч з ними на одне ліжко . Мова його повинна бути 
тиха, приємна та підбадьорлива.

Він повинен мати відкрите, співчутливе серце, суворо 
правдивий характер, спокійний темперамент, бути 
поміркованим, доброчесним , завжди намагатись робити добро.

Добрий лікар зобов’язаний часто відвідувати і пильно досліджувати 
хворих, не повинен бути боязким і нерішучим .

Якщо лікар легковажно береться виліковувати хворих на 
невиліковні хвороби, він ризикує втратити репутацію, друзів і 

великі прибутки!
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Релігійний аспект

Численні сучасні нові релігійні конфесії та 
секти:

Лікар, найчастіше, апріорі позиціонується як ворог;

налаштування на споживацьке використання будь-якого 
медичного працівника (віддавання всієї власної енергії, свого 
життя для оздоровлення “обраних”);

категоричне негативне налаштування на певні медичні 
маніпуляції (ін’єкції, інфузії, гемотрансфузії, інвазивні методи 
діагностики)
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Критерії якості 
надання медичної 

допомоги
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Наказ МОЗ України 26.03.2009 N 189 «Про Порядок контролю 

та управління якістю медичної допомоги»

Якість медичної допомоги - це належне (відповідно до 
стандартів, клінічних протоколів) проведення всіх 
заходів, які є безпечними, раціональними, 
прийнятними з точки зору коштів, що 
використовуються в даному суспільстві, і впливають 
на смертність, захворюваність, інвалідність. 

Контроль та управління якістю медичної допомоги 
здійснюється Міністерством охорони здоров'я 
України (далі - МОЗ), структурними підрозділами з 
питань охорони здоров'я місцевих державних 
адміністрацій, закладами охорони здоров'я. 
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 Об'єктом контролю є медична допомога (комплекс 
профілактичних, лікувально-діагностичних і реабілітаційних 
заходів, які були проведені за визначеною технологією та з 
метою досягнення конкретних результатів) 

 Зовнішній контроль якості здійснюється за наступними 
напрямками:

- експертиза процесу надання медичної допомоги хворим;

- стан матеріально-технічного забезпечення;

- організація надання медичної допомоги та вибір найбільш 
раціональних управлінських рішень;

- контроль за реалізацією управлінських рішень;

- дотримання кваліфікаційних вимог;

- вивчення задоволеності пацієнтів наданою медичною 
допомогою;

- забезпечення прав та безпеки пацієнтів. 
http://103-law.org.ua/



Контролю якості медичної допомоги обов'язково 

підлягають:

 - летальні випадки;

 - випадки ускладнень;

 - випадки первинного виходу на інвалідність осіб 
працездатного віку;

 - випадки повторної госпіталізації з приводу того 
самого захворювання протягом року;

 - випадки захворювань з подовженими чи 
укороченими термінами лікування (чи тимчасової 
непрацездатності);

 - випадки з розбіжністю діагнозів;

 - випадки, що супроводжувалися скаргами пацієнтів 
чи їх родичів. 
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Департамент управління та контролю 
якості медичних послуг 

Відділ ліцензування та метрології
Відділ управління якістю та стандартизації 
медичної допомоги
Відділ державної акредитації
Відділ державного контролю за дотриманням 
ліцензійних умов

http://103-law.org.ua/
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Основні завдання Департаменту:

 Забезпечення виконання відповідно до законодавства дозвільно-
реєстраційних та контрольно-наглядових функцій у сфері охорони 
здоров'я. 

 Здійснення у встановленому порядку контролю за додержанням вимог 
законодавства про охорону здоров'я, в тому числі в галузі народної та 
нетрадиційної медицини. 

 Узагальнення практики застосування законодавства про охорону 
здоров'я з питань управління якістю медичної допомоги, розроблення 
пропозицій щодо його удосконалення і подання їх на розгляд 
керівництва МОЗ України та за його дорученням до інших 
центральних органів виконавчої влади. 

 Розробка пропозицій щодо державної стратегії та забезпечення 
організаційно-методичної підтримки процесу управління якістю 
медичної допомоги в закладах охорони здоров'я усіх форм власності. 

 Організація процесу державної акредитації закладів охорони здоров'я 
та ліцензування певних видів господарської діяльності в сфері охорони 
здоров'я. 

 Участь у процесі організації підготовки та атестації медичних 
працівників, керівників та спеціалістів з управління охороною здоров'я 
та контролі їхньої післядипломної підготовки. 
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Загальні функції

 Заходи щодо забезпечення державного контролю за додержанням вимог 
законодавства, правил, нормативів, стандартів у сфері охорони здоров'я 
суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері охорони 
здоров'я. 

 Організацію процесу ліцензування господарської діяльності з медичної 
практики; з переробки донорської крові та її компонентів, виготовлення 
з них препаратів; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, 
дератизаційних робіт, крім робіт на об'єктах ветеринарного контролю. 

 Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов, шляхом 
планових та позапланових перевірок у встановленому порядку; 
підготовку розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов та 
рішень про анулювання ліцензій МОЗ України. 

 Організацію процесу державної акредитації закладів охорони здоров'я 
усіх форм власності, підготовку рішення Головної акредитаційної комісії 
МОЗ України про анулювання або зниження акредитаційної категорії. 

 Формування та ведення реєстру акредитованих закладів охорони 
здоров'я. 

 Перевірку закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та 
відомчої підпорядкованості на відповідність критеріям державної 
акредитації. http://103-law.org.ua/



Доказова медицина:

Це добросовісне, точне і осмислене 
використання кращих результатів 
клінічних досліджень для вибору 
лікування конкретного пацієнта

D. Sackett.   1996p.
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Доказова медицина:

-це пошук, вивчення, порівняння, аналіз 
і широке впровадження  найкращих 
доказів із систематичних досліджень у 
медичну практику, з метою застосування 
на користь пацієнтів;

- це свідоме і послідовне застосування у 
клінічній практиці втручань, відносно 
користі яких є переконливі докази.
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Рівні доказовості:

А, В, С

– рекомендації,

– стандарт,

- протокол.
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Рекомендації Як  необхідно  лікувати в ідеалі?

Стандарт

Протокол

Як повинно бути проліковано в 
державі?
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Міжнародне трактування:

Клінічні рекомендації – тверження, які 

розроблені за допомоги певної  
методології і  призвані допомагати 
лікарю і пацієнту у прийнятті рішення 
про подання раціональної медичної 
допомоги у різних клінічних ситуаціях
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Міжнародне трактування:

Стандарт – нормативинй документ, який 
має  набір правил, норм і вимог  до  
об’єкту стандартизації і затверджений  
компетентним органом.

Представляє собою ступінь відповідності 
Індикатору або  критерію оцінки.

Має дуже малий ступінь свободи
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Міжнародне трактування:

Клінічні протоколи - нормативний 
документ, який розробляється на підставі   
медичних стандартів і визначає вимоги 
щодо діагностичних, лікувальних, 
профілактичних та реабілітаційних 
методів надання медичної допомоги 
пацієнту при певному захворюванні, 
синдромі або у певній клінічній ситуації   
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Стандартизація:

 Стандарти на ресурси системи охорони

 Організаційні стандарти

 Технологічні стандарти

 Стандарти програм медичної допомоги

 Комплексні стандарти

 Медико-економічні стандарти
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Компоненти якості медичної 
допомоги 

Структура Технологія Результат

- Кадри
- Ресурсне 
забезпечення 
(медикаментозне та 
інше)
- Медична техніка
- Будівлі, споруди
- Допоміжна та 
організаційна техніка 

- Медична
- Управлінська 

- Показники обсягу 
діяльності:
Медичні, Економічні
- Показники 
результативності:
Соціальні, Медичні, 
Економічні 
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Протоколізація
125 різноманітних документів МОЗ, які розробляють 

або затверджують протоколи надання медичної 
допомоги в Україні

Найкраще протоколізована акушерсько-
гінекологічна, педіатрична допомога, ВІЛ/СНІД
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Протоколи:
 Позитивне:

 Намагання 
стандартизувати медичні 
знання та вміння

 Керівництво для молодих 
фахівців

 Можливість швидко надати 
первинну медичну 
допомогу

 Страхові виплати

 Негативне:

 Включення в протоколи 
лікарських засобів з 
комерційними назвами, а 
не по діючій речовині

 Обмеження обсягу 
додаткових методів 
обстеження або 
невідповідність сучасним 
дослідженням

http://103-law.org.ua/



Дефекти надання 
медичної допомоги
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Тільки лікарська помилка?

29

Медична помилка

Помилка 
молодшої 
медсестри

Помилка 
медичної 
сестри / 

фельдшера / 
лаборанта

Лікарська 
помилка
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Закордонна статистика:

Німеччина – щорічно близько 100 тисяч 
випадків надання дефективної медичної 
допомоги

Англія – щорічно близько 70 тисяч пацієнтів 
помирають від надання неякісної медичної 
допомоги
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Офіційної статистики негативних наслідків 
лікування пацієнтів в Україні НЕ МАЄ!!!!

Дані, які має МОЗ, не оприлюднюються!

За неофіційними даними – 1/3 діагнозів мають певні 
дефекти

31

Давайте вчитися на чужих помилках –
репертуар власних занад-то одноманітний

Лешек Кумор
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Дефект надання медичної допомоги:

 синонім ненадання / неналежне надання 
медичної допомоги,
 суб’єкти – надавачі медичних послуг,
 усвідомлення винності діяння,
 протиправний характер дій чи бездіяльності 
медичного працівника,
 несприятливі наслідки для життя чи здоров’я 
пацієнта,
 причиновий зв’язок між діями медичного 
працівника та наслідками для життя та  
здоров`я пацієнта
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Структура дефектів надання медичної 
допомоги

 Дефекти організації надання медичної допомоги 
(порушення послідовності лікування, показань до 
транспортування, ведення медичної документації) 
–20 - 25%

 Дефекти діагностики (несвоєчасна діагностика, 
некоректна постановка діагнозу, неправильне 
розпізнавання захворювання) - 60%

 Дефекти лікування (призначення певних медичних 
маніпуляцій або ЛЗ, запізніле лікування) 
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Причини дефектів надання медичної 
допомоги

 Суб`єктивні (відсутність зацікавленого відношення 
до пацієнта, недостатня кваліфікація лікаря, 
неповний огляд, неправильна оцінка клінічних 
даних, відсутність лабораторних та 
інструментальних досліджень в динаміці, 
несвоєчасне проведення консультацій тощо)

 Об`єктивні (тяжкий стан пацієнта, атипова 
картина розвитку захворювання, алергічна 
реакція, запізніле звернення за медичною 
допомогою, відсутність умов лікування або 
діагностики, алкоголізація пацієнта тощо)
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Правові наслідки  дефектів  надання 
медичної допомоги

 Дисциплінарна 

 Адміністративна

 Цивільно-правова

 Кримінальна 
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Підстави кримінально-правової 
відповідальності 
 Об`єктивна сторона – дії (неналежне надання 

медичної допомоги) чи бездіяльність (ненадання), 
наслідки, причинний зв’язок між ними

 Об`єкт – життя та здоров`я пацієнта

 Суб`єктивна сторона – вина (прямий умисел, 
якщо медпрацівник усвідомлює настання тяжких 
наслідків для пацієнта, або необережність у 
формі злочинної недбалості або злочинної 
самовпевненості)

 Суб`єкт – медичний або фармацевтичний 
працівник
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Методика 
розслідування 

злочинів в сфері 
медицини
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Порядок  виконання медичними 

працівниками професійних обов’язків

 Наказ МОЗ України від 29 березня 2002 р. N 117 
“Довідник кваліфікаційних характеристик 
професій працівників. Випуск 78 “Охорона 
здоров’я”;

 Наказ МОЗ України від 24 червня 1998р. № 172 “Про 
тимчасові штатні нормативи та типові 
штати закладів охорони здоров’я”;

 Наказ МОЗ України N 206 від 07 квітня 2006р. “Про 
затвердження клінічних протоколів” та решта 
Наказів, якими закріплені Протоколи надання 
медичної допомоги за певною спеціальністю;
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Порядок  виконання медичними 
працівниками професійних обов’язків

 Рекомендації Міжнародних асоціацій за 
певною галуззю медичних знань;

 Основи доказової медицини:

 результати сліпих подвійних рандомізованих 
плацебо-контрольованих досліджень щодо 
застосування певних лікарських засобів;

 визначення індикатору якості щодо поданої 
медичної допомоги.
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Обставини, які виключають злочинність 

діяння:

 Обставини, які безпосередньо не залежать від медичного 
працівника:

а) запізніле звернення за медичною допомогою;

б) недбале ставлення до власного здоров’я, в результаті чого у 
хворого розвились ознаки декомпенсації життєво важливих 
функцій організму, які не підлягають корекції;

в) атиповий перебіг захворювання;

г) відсутності на даний час науково обґрунтованих методів 
лікування даного захворювання;

д) відмова пацієнта від медичних приписів, порушення 
пацієнтом встановленого для нього режиму;
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Обставини, які виключають 
злочинність діяння:

е) обмежений доступ до високоспеціалізованої 
медичної допомоги та випадки надання ургентної 
допомоги медичним працівником, якій не мав 
достатні навички, досвіду або кваліфікації;

є) відсутність необхідних медикаментозних та 
технічних засобів для надання медичної допомоги 
необхідної якості;

ж) хвороба медичного працівника;

з) форс-мажорні обставини – дія непереборної сили.
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Обставини, які виключають 
злочинність діяння:

 Окремі, зазначені у Розділі VІІІ чинного КК, 
загальні підстави для зняття відповідальності: 
а) крайня необхідність;

б) фізичний або психічний примус;

в) діяння, пов’язані із ризиком.
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1) відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності

(Ст. 1171 ЦК України)

Приклад: поламані ребра під час проведення ЛСР – це дефект 
надання медичної допомоги чи критерій якості її надання?

2) відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної 
небезпеки

(Ст.1187, 1167 ЦК України - діяльність, яка пов’язана із 
використанням, зберіганням або утриманням механізмів та 

обладнання, хімічних, радіоактивних, вибухо- і 
вогненебезбечних та інших речовин)

3) відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, 
робіт (послуг)  - внаслідок конструктивних, технологічних, 
рецептурних та інших недоліків послуг, а також недостовірної 
або недостатньої інформації про них

(Ст. 1209 ЦК України) 43http://103-law.org.ua/



Розв’язання задач
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Задача № 1

 Пацієнтка Л., 43 років, правша, одинока мешканка села, де немає достатнього 
медичного забезпечення населення, отримала побутову травму: перечепилась 
через ковдру і впала. При падінні на ліжко з панцерною сіткою її права верхня 
кінцівка потрапила у розщелину між бильцем ліжка та металевим обводом сітки і 
виявилась щільно затиснутою в області верхньої третини плеча. Від больового 
шоку жінка втратила свідомість і через 5 годин була знайдена сусідами. Ними ж 
госпіталізована до хірургічного відділення районної лікарні, де було неадекватно 
розцінено тяжкість отриманої травми та проведено невідповідну п’ятиденну 
консервативну терапію. 

У зв’язку із погіршенням стану, а саме: лихоманкою та наростаючим набряком 
ушкодженої кінцівки, зменшенням діурезу (виділення сечі) – пацієнтку 
консультована судинним хірургом обласної лікарні та екстрено переведено до 
судинного відділення обласної лікарні. 

Зважаючи на критичну ішемію кінцівки, ознаки настання незворотніх процесів, 
відсутність периферичної пульсації та наростаючі ознаки гострої ниркової 
недостатності, протягом доби в екстреному порядку пацієнтці було проведено 
оперативне втручання – ампутацію правої верхньої кінцівки на рівні верхньої 
третини плеча із формуванням культі. 

Завдання: Чи наступає в такому випадку відповідальність медичних працівників? 
Якщо Ви вважаєте, що наступає, то окресліть коло осіб. Чи наявна в цьому випадку 
казус, ―медична помилка‖ чи неналежне виконання посадових обов’язків? Якщо 
Ви вважаєте, що медичні працівники мають нести юридичну відповідальність, то 
вкажіть норми закону, за якими вони б могли бути притягнуті до відповідальності. 
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Задача № 2

Пацієнт, Ю., 63 р., звернувся до служби швидкої медичної 
допомоги із скаргами на стискаючі болі за грудниною протягом 
останніх трьох днів. 

При обстеженні пацієнта лікарем були зафіксовані ЕКГ-ознаки 
гострого інфаркту міокарду. 

На догоспітальному етапі була надана екстрена допомога, 
запропоноване та отримана згода на стаціонарне лікування. Під 
час транспортуванні пацієнта до найближчої кардіореанімації, 
він помер. 

Родичами покійного було подано скаргу, в якій звинувачено 
лікаря у тривалому транспортуванні покійного до 
спеціалізованого (а не до найближчого) стаціонару, районною 
прокуратурою порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 140 КК. 

Завдання: Як на Вашу думку, чи підлягають кримінальній 
відповідальності дії медичних працівників? Чи правильно 
вибрана стаття КК? 
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Задача № 3

Група осіб, серед яких був один лікар, відпочивала на березі міської 
річки. Після вживання певної кількості алкоголю, один з хлопців 
стрибнув у воду із саморобної тарзанки і, не побачивши каменя, при 
падінні з висоти отримав травму обличчя. Травмований хлопець впав 
у воду і почав захлинатися. 

Присутні якомога швидше намагалися витягнути постраждалого, 
проте, на березі виявилось, що останній вже втратив свідомість (із 
збереженням серцевої діяльності) та потребував надання 
невідкладних реанімаційних заходів із відновлення прохідності 
дихальних шляхів. Зважаючи на масивне ушкодження лицьової 
частини черепа (перелом кісток носа та обох щелеп), наявну зовнішню 
кровотечу, які унеможливлювали застосування традиційних заходів 
по відновленню прохідності верхніх дихальних шляхів (потрійний 
прийом Сафара), присутній лікар вирішив застосувати конікотомію. 
Проте, лікар не міг знати про індивідуальну особливість проходження 
зворотного нерва у постраждалого і уразив його при розрізі 
міжхрящевих зв’язок. 

Завдання: Чи наступає в такому випадку відповідальність медичного 
працівника? Якщо Ви вважаєте, що наступає, то вкажіть норми закону, 
за якими він б міг бути притягнутий до відповідальності. 

http://103-law.org.ua/



Задача № 4

Пацієнтка Д., 56 р., була консультована лікарем-онкологом з приводу 
пухлини шлунка. Жінці було запропоноване хірургічне лікування, 
після якого відсоток п’ятирічного виживання пацієнтів становить 
близько 98%. Скориставшись своїм правом відмови від лікування, 
пацієнтка почала вживати БАДи Китайської трансатлантичної 
компанії ―Тянь-Ши‖ (діяльність компанії на території окремих країн, 
зокрема Росії, категорично заборонена). 

Протягом півроку простимульоване біологічно-активними 
препаратами новоутворення дало метастази в усі паренхіматозні 
органи та лімфовузли і пацієнтка перейшла у статус неоперабельної 
хворої, якій для полегшення стану розпочали застосовувати 
паліативну допомогу – наркотичні анальгетики. 

Завдання: Чи наступає в такому випадку відповідальність медичних 
працівників? Якщо Ви вважаєте, що наступає, то окресліть коло осіб. 
Якщо Ви вважаєте, що медичні працівники мають нести юридичну 
відповідальність, то вкажіть норми закону, за якими вони б могли бути 
притягнуті до відповідальності. 
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Задача № 5

Проконсультуйте, будь ласка, пацієнтку: 

- В одному приватному медичному центрі нам 
пообіцяли, що вилікують ДЦП (дитячий 
церебральний параліч). Ми пройшли вже 5 курсів 
лікування. Коштують вони дуже дорого. Проте, 
дитині з кожним курсом лікування стає все гірше. 
Підкажіть, будь ласка, чи маємо ми право подати 
позов проти медичного центру? 

Завдання: Визначити, чи підлягають дії медичного 
центру юридичній відповідальності? Чи можна 
подавати позов? Якщо Ви вважаєте, що позов можна 
подавати, то хто може бути позивачем і відповідачем 
в такій справі? 
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Задача № 6

Пацієнт К., 35 р., на УЗД діагностовано множинні кісти лівої 
нирки (функція нирки втрачена на 95%). Запропоновано 
хірургічне втручання – видалення нирки. Згода пацієнта 
отримана. Після операції стан хворого різко погіршився. 
З’ясувалось, що помилково йому видалили праву нирку. 
Миттєво хворого підключено до апарату «штучна нирка». 
Донора нирки для пацієнта знайти не вдалось. Власна нирка 
хворого для підсадки не може бути використана. 

Завдання: Як класифікувати дії медичних працівників. Чи 
наступає в такому випадку відповідальність медичних 
працівників? Якщо Ви вважаєте, що наступає, то окресліть 
коло осіб. Якщо Ви вважаєте, що медичні працівники мають 
нести юридичну відповідальність, то вкажіть норми закону, за 
якими вони б могли бути притягнуті до відповідальності. 
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Задача № 7

На трасі відбулось ДТП з великою кількістю поранених (більше 10) з 
різними ступенями тяжкості отриманих травм. Була викликана 
бригада швидкої медичної допомоги. На місце події приїхала лише 1 
лікарська бригада (у зв’язку із відсутністю більшої кількості у 
найближчій районній лікувальній установі). 

Лікарська бригада працювала злагоджено: була надана перша 
медична допомога всім легко пораненим. Пацієнтам із середніми 
ступенями ушкодження була надана перша медична допомога, їх 
госпіталізовано. Пацієнтам із важкими травмами допомога надавалась 
в останню чергу. 

При наданні допомоги родичі одного із важко травмованих постійно 
намагалися змусити лікаря надати допомогу спершу їхньому родичу. 
Проте, отримували відмову лікаря. При наданні допомоги цьому 
пацієнту, він помер. 

Родичі померлого звернулись із скаргою до прокуратури. Була 
порушена кримінальна справа за ст. 139 КК. 

Завдання: Як на Вашу думку, чи підлягають кримінальній 
відповідальності дії медичних працівників? Чи правильно вибрана 
стаття КК? 
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Задача № 8

Студент одного з вузів звернувся до знайомого 
студента-медика із проханням підказати назву 
лікарського препарата, яким можна пролікувати 
сифіліс. Студент-медик порадив один із сильних 
антибіотиків, який придбав і вжив пацієнт. Протягом 
двох годин у пацієнта розвинувся набряк горла, 
унеможливилось дихання, з’явилась висипка і набряк 
шкіри. Пацієнта вчасно госпіталізовано, надана 
допомога – пацієнт вижив. 

Завдання: Чи наступає в такому випадку 
відповідальність студента-медика? Якщо Ви вважаєте, 
що наступає, то вкажіть норми закону, за якими він б 
міг бути притягнутий до відповідальності. 
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Задача № 9

Дитина, 4 р., захворіла гостро: була кілька разів блювота, 
короткотермінова зупинка дихання. Мати викликала бригаду швидкої 
допомоги. На місце прибула лікар-педіатр (сертифікат спеціаліста за 
фахом ―педіатрія‖). В присутності лікаря була повторна блювота та 
зупинка дихання. Лікар проводила штучну вентиляцію легень. 
Вирішено терміново госпіталізувати дитину в реанімацію. 

У зв’язку з тим, що був час пік, машина швидкої допомоги їхала в 
лікарню в двічі довше (приблизно годину). Під час транспортування у 
дитини повторилася блювота та двічі була зупинка дихання – постійно 
проводилось штучне дихання. 

Дитина померла у приймальному відділенні. На розтині: причина 
смерті ―Аспірація блювотними масами на рівні альвеол‖
(потрапляння блювотних мас в найдрібніші дихальні шляхи). 

Мати подала скаргу до прокуратури. Порушено кримінальну справу за 
ст. 140 КК. 

Завдання: Як на Вашу думку, чи підлягають кримінальній 
відповідальності дії лікаря-педіатра? Чи правильно вибрана стаття 
КК? Як Ви вважаєте, чи має ще хтось з медичних працівників нести 
відповідальність? Якщо так, то вкажіть таких осіб. 
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Задача № 10

Молода жінка 22р., доярка, захворіла на гостру ангіну. Її хлопець 
(зоотехнік) вирішив надати допомогу – ввечері внутрішньом’язево 
ввів звичайну дозу антибіотика, що застосовується для коров. У 
дівчини розвинувся набряк Квінке (гостра алергічна реакція із 
набряком горла). Домашнім транспортом дівчину доставлено у 
районну лікарню в реанімацію. Лікар реаніматолог підключив дівчину 
до апарату штучної вентиляції легень, провів інфузійну терапію 
(крапельниці), ввів універсальний антидот (протиотруйний засіб). 
Протягом двох годин на фоні інтенсивного лікування дівчині не стало 
краще. Районний реаніматолог зателефонував до обласного 
токсиколога та попросив його виїхати сан авіацією. 

В телефонному режимі з’ясувалось, що реаніматолог не промив 
шлунок та не поставив клізму – непроведення цих заходів зводило 
нанівець всі лікувальні заходи. До приїзду токсиколога вище зазначені 
заходи були проведені, інтенсивне лікування продовжувалось –
пацієнтці стало краще. 

Дівчина одужала, проте має хронічний токсичний медикаментозний 
гепатит. 

Завдання: Як на Вашу думку, чи підлягають юридичній відповідальності 
дії медичного та ветеринарного працівників? Якщо так, то яка саме 
відповідальність має місце? Вкажіть норми закону. 
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