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Що таке “Медичне право”? 

 

- Сознайся, - тихо по-гречески спросил Пилат, - ты великий врач? 

- Нет, прокуратор, я не врач, - ответил арестант... - Мне пришли в 

голову кое–какие мысли, которые могли бы, полагаю, показаться тебе 

интересными, и я охотно поделился бы ими с тобой, тем более что ты 

производишь впечатление очень умного человека. 

―Мастер и Маргарита‖, М. Булгаков 
 
 

 

Без сумніву, медичне право – це самостійна комплексна галузь права, яка існує у всіх 

розвинених країнах Світу, включаючи наших найближчих сусідів, наприклад, Росію. 

Одним з визначень медичного права України є наступне: 

Медичне право - це галузь українського права, що формується, яка є сукупністю 

правових норм, які регулюють суспільні відносини, пов’язані з реалізацією прав громадян на 

здоров’я, зокрема, відносини між громадянином і лікувально-профілактичною установою, 

між пацієнтом і медичним працівником у сфері надання медичної допомоги, а також їх прав, 

обов’язків та відповідальності у зв’язку з проведенням діагностичних, лікувальних і 

санітарно-гігієнічних заходів. 

Медичне право також регулює інші правовідносини, що тісно пов’язані з охороною 

здоров’я. 
 

До охорон здоров’я відносяться суспільні відносини, що складаються в процесі 

реалізації прав громадян на охорону здоров’я, а саме: 

 при наданні медичної допомоги; 

 при організації лікувально-діагностичного процесу; 

 при проведенні медико-профілактичних та санітарно-протиепідеміологічних заходів. 
 

До відносин, що тісно пов’язані з охороною здоров’я, відносяться наступні: 

 по організації та управлінню системою охорони здоров’я; 

 по організації обов’язкового і добровільного медичного страхування; 

 по проведенню ліцензування і акредитації медичних установ; 

 з експертизи якості медичної допомоги. 
 

Джерела медичного права  нами розподілені на 3категорії. 

І категорія: 

Конституція України та Міжнародні НПА (Декларації, Конвенції, Пакти, Резолюції, 

Судові рішення Європейського суду з прав людини, ратифіковані ВРУ Міжнародні 

нормативно-правові акти, що видаються Всесвітніми організаціями, які спеціалізуються в 

галузі охорони здоров’я: Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітня асоціація 

медичного права (ВАМП), Всесвітня медична асоціація (ВМА), Всесвітня психіатрична 

асоціація (ВПА) тощо) відповідно принципу пріоритету міжнародного права, 
 

ІІ категорія: 

1. Закони України: 

1.1. Кодифіковані (Цивільний кодекс України, Цивільно-процесуальний кодекс України, 

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Сімейний кодекс України, 

Кодекс законів про працю України, Бюджетний кодекс України, Господарський 

кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Кримінальний 
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кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, Кримінально-

виконавчий кодекс України) 

1.2. Міжгалузеві закони (Про права споживачів, Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування тощо) 

1.3. Галузеве законодавство (Основи законодавства України про охорону здоров’я; Про 

запобігання захворюванню на СНІД та соціальний захист населення; Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення; Про захист 

населення від інфекційних хвороб; Про донорство крові та її компонентів; Про 

лікарські засоби; Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів 

людини; Про психіатричну допомогу; Про інплантацію електро-кардіостимуляторів 

та інші галузеві закони) 

2. Укази Президента України 

3. Постанови Кабінету Міністрів України 

4. Цільові та Міжгалузеві комплексні програми 

5. Судова практика 
 

ІІІ категорія: 

Підзаконні нормативно-правові акти (Накази, Інструкції, Листи). 

 

Медичному праву притаманні специфічні риси. 

Це, по-перше, наявність медичних спеціальних норм, пов’язаних з методикою 

лікування, встановленням ступеня втрати працездатності, проведенням медичних 

маніпуляцій, операцій на людині, штучного запліднення, стерилізацією чоловіків і жінок, 

констатацією смерті тощо. Такі норми є біологічними і технічними (техніко-біологічними) і 

водночас правовими, оскільки їх додержання обов’язкове для мед. працівників усіх 

лікувально-профілактичних закладів незалежно від форм власності. 

По-друге, у структурі медичного права значне місце посідають норми про соціальний 

захист особи при застосуванні до неї медичного впливу. Зокрема, при лікуванні лікарськими 

засобами, проведенні медичного втручання, обмеженнях щодо донорства, встановленних 

законом випадках обовязкових медичних оглядів, вакцинації, примусового лікування тощо. 

По-третє, тісний зв’язок медичного права з моральністю, етикою. Етичні норми 

виступають у медичному праві нормами-принципами, які полягають у безоплатності 

гарантованого мінімуму медичної допомоги, неможливості відмови лікаря від надання 

медичної допомоги пацієнтові, безоплатності донорства, забороні евтаназії, забезпеченні 

лікарської таємниці. 
 

За своєю суттю медичне право є соціальним правом, єдиним правовим механізмом, за 

допомогою якого реалізується право кожної людини в Україні на одержання медичної 

допомоги. Основою дії цього механізму є суспільні засади, а саме: 

 закріплене в Конституції та Законах України право громадян на медичну допомогу і 

державне гарантування цього права (переважно, декларативне); 

 наявність та функціонування державних і комунальних закладів системи охорони 

здоров’я; 

 державне фінансування встановленого законом гарантованого мінімуму медико-

санітарної допомоги; 

 загальність спеціалізованих медичних правил та обов’язковість їх додержання усіма 

медичними працівниками. 
 

Для медичного права характерні поєднання суспільних і приватних засад, 

імперативного і диспозитивного способів правового регулювання; соціально забезпечувальна 

спрямованість; медична спеціалізація; чітко визначені етико-правові принципи. 

Основні принципи медичного права: рівність можливостей кожного громадянина в 

отримання медичної допомоги; її доступність; безоплатність гарантованого мінімуму 
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медико-санітарної допомоги; кваліфікованість медичної допомоги, зокрема її відповідність 

сучасному рівню науки і техніки в галузі медицини; відповідальність держави за стан 

охорони здоров’я населення; заборона дій медичного працівника на шкоду пацієнтові. 
 

Структура системи медичного права як об’єктивно зумовлена внутрішня будова цієї 

галузі права складається із загальної та особливої частин. 

До загальної частини належать положення щодо організації надання медичної допомоги 

в цілому. Вона включає норми, які встановлюють предмет і завдання медичного права; його 

основні принципи та джерела; поняття і зміст медичної допомоги та медичної діяльності як 

особливого виду суспільної діяльності; поняття та обсяг гарантованого мінімуму медико-

санітарної допомоги; суб єкти медичного права; права та обов’язки сторін медичних 

правовідносин. 

До особливої частини належать правові положення, які регулюють надання окремих 

видів медичної допомоги, встановлюють окремі права та обов’язки учасників цих відносин. 

Основними інститутами медичного права є: 

- медико-санітарна допомога матері та дитині і планування сім’ї; 

- правове регулювання репродуктивної функції людини; 

- забезпечення громадян лікарськими, протезно-ортопедичними та коригуючими 

засобами; 

- правовий статус пацієнта; 

- етико-правовий статус медичного працівника; 

- медико-дослідницьке право; 

- мед. експертиза. 

Ядром медичного права є інститут медико-санітарної допомоги. 

 

 

 

Організаційна структура та класифікація закладів охорони 

здоров’я 

 

Заклади охорони здоров’я — підприємства, установи та організації, завданням яких є 

забезпечення різноманітних потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом подання 

медико-санітарної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних 

заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі 

професійної діяльності медичних працівників. 
 

Таблиця № 1 
 

Назва  Основні функції 

Міністерство охорони здоров’я України  Органи влади. 

Виконують організаційні функції. 

Здійснюють контроль за якістю надання 

медичної допомоги. 

Самостійно не надають медичної 

допомоги. 

Обласні управління охорони здоров’я 

(Облздрав) 

Міські управління охорони здоров’я 

(Міськздрав, ГУОЗ) 

Районні управління охорони здоров’я 

   

Академія медичних наук  
Надання високоспеціалізованої 

(третинної) медичної допомоги. 

Наукова медична база. 

Спеціалізовані науково-дослідні 

інститути 

Медичні центри республіканського 

значення 
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Обласні лікарні, поліклініки 

 

Надання вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги 

Міські спеціалізовані лікарні 

Пологові будинки 

Міські/ районні поліпрофільні лікарні 

Лікарні швидкої допомоги 

   

Станції швидкої медичної допомоги  

Надання першої медичної допомоги 

(первинна, неспеціалізована) 

Амбулаторії сімейної медицини 

Районні поліклініки 

Фельдшерсько-акушерські пункти 

Медичні пункти 

 

 

Витяг із Закону України N 2802-XII від 19.11.92р. ―Основи законодавства України про 

охорону здоров’я‖ 
 

Стаття 15. Органи охорони здоров’я 

Спеціально уповноваженим центральним органом державної виконавчої влади в галузі 

охорони здоров’я є Міністерство охорони здоров’я України, компетенція якого визначається 

положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Функції спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади в 

адміністративно-територіальних одиницях України покладаються на відділ охорони здоров’я 

Ради Міністрів Республіки Крим та органи місцевої державної адміністрації. 
 

Стаття 16. Заклади охорони здоров’я 

Безпосередню охорону здоров’я населення забезпечують санітарно-профілактичні, 

лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно-курортні, аптечні, науково-

медичні та інші заклади охорони здоров’я. 

Заклади охорони здоров’я створюються підприємствами, установами та організаціями з 

різними формами власності, а також приватними особами при наявності необхідної 

матеріально-технічної бази і кваліфікованих фахівців. Порядок і умови створення закладів 

охорони здоров’я, державної реєстрації та акредитації цих закладів, а також порядок 

ліцензування медичної практики, виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної 

торгівлі лікарськими засобами визначаються актами законодавства України. 

(Частина друга статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3370-IV від 19.01.2006) 

Заклад охорони здоров’я здійснює свою діяльність на підставі статуту, що 

затверджується власником або уповноваженим ним органом. 

Незалежно від юридичного статусу закладу охорони здоров’я керівництво ним може 

здійснювати тільки особа, яка відповідає встановленим державою єдиним кваліфікаційним 

вимогам. Керівнику закладу охорони здоров’я має бути забезпечена незалежність у 

вирішенні всіх питань, пов’язаних з охороною здоров’я. 

Кабінет Міністрів України та уповноважені ним органи, а також в межах своїх 

повноважень органи місцевого самоврядування мають право припинити діяльність будь-

якого закладу охорони здоров’я у разі порушення ним законодавства про охорону здоров’я, 

невиконання державних вимог щодо якості медичної допомоги та іншої діяльності в галузі 

охорони здоров’я або вчинення дій, що суперечать його статуту. 
 

Стаття 35. Види лікувально-профілактичної допомоги 

Держава гарантує подання доступної соціальної прийнятної первинної лікувально-

профілактичної допомоги як основної частини медико-санітарної допомоги населенню, що 

передбачає консультацію лікаря, просту діагностику і лікування основних найпоширеніших 
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захворювань, травм та отруєнь, профілактичні заходи, направлення пацієнта для подання 

спеціалізованої і високоспеціалізованої допомоги. Первинна лікувально-профілактична 

допомога подається переважно за територіальною ознакою сімейними лікарями або іншими 

лікарями загальної практики. 

Спеціалізована (вторинна) лікувально-профілактична допомога подається лікарями, які 

мають відповідну спеціалізацію і можуть забезпечити більш кваліфіковане консультування, 

діагностику, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики. 

Високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога подається 

лікарем або групою лікарів, які мають відповідну підготовку у галузі складних для 

діагностики і лікування захворювань, у разі лікування хвороб, що потребують спеціальних 

методів діагностики та лікування, а також з метою встановлення діагнозу і проведення 

лікування захворювань, що рідко зустрічаються. 

 

 

 

Категорії медичних працівників та ступінь їхньої 

відповідальності: 

 

Качество оказываемой медицинской помощи 

не может быть выше качества полученного 

образования 

Основы доказательной медицины 
 

 

Медичний працівник – це спеціаліст, який має відповідну професійну освіту, 

підготовку та кваліфікацію і завданням якого є здійснення медичної  діяльності. 

Документи, які засвідчують належність освіти, ми поділили на дві категорії: обов’язкові 

та додаткові. 

До обов’язкових документів відноситься диплом про медичну освіту, виданий 

державними вищими навчальними закладами різного рівня акредитації або такими, що до 

них прирівняні, у т.ч. диплом підготовки спеціаліста за напрямком ―Народна та нетрадиційна 

медицина‖. 

Додатковими документами, які засвідчують рівень освіти, є наступні: 

 сертифікат про присвоєння звання лікаря-спеціаліста; 

 свідоцтво (довідка) про присвоєння / підвищення (підтвердження) рівня кваліфікації за 

останні 5 років, видане державними вищими навчальними закладами різного рівня 

акредитації, науковими закладами, закладами підвищення кваліфікації і перепідготовки 

кадрів або такими, що до них прирівняні; 

 атестаційно-експертний висновок Української асоціації народної медицини; 

 свідоцтво про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії особам, які закінчили 

вищий медичний заклад закордоном, щодо відповідності рівню кваліфікації заявника 

кваліфікаційним вимогам. 

 

№ 

п/п 

Категорія медичних 

працівників 
Вимоги до освіти Ступінь відповідальності 

Лікарські спеціальності 

1. Головний лікар 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю та з організації охорони 

Повна юридична відповідальність за 

діяльність всіх працівників медичної 

установи 
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здоров’я + клінічна ординатура / 

аспірантура або докторантура 

Можливо, друга вища освіта з 

менеджменту в охороні здоров’я 

2. Заступник головного 

лікаря з медичної 

частини / з 

лікувальної роботи 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю + клінічна ординатура / 

аспірантура Можливо, курси з 

організації охорони здоров’я 

Відповідальність за впровадження 

системи якості надання медичної 

допомоги, а також за безперебійну 

роботу всіх служб медичного закладу. 

Під час заміщення головного лікаря - 

повна юридична відповідальність за 

діяльність всіх працівників медичної 

установи 

3. Заступник головного 

лікаря по хірургічній 

(терапевтичній) 

службі 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю + клінічна ординатура / 

аспірантура 

Відповідальний за якість та 

безперервність надання медичної 

допомоги відповідною службою 

(хірургічною або терапевтичною). 

Під час заміщення заступника 

головного лікаря з медичної частини / з 

лікувальної роботи - відповідальність 

за впровадження системи якості 

надання медичної допомоги, а також за 

безперебійну роботу всіх служб 

медичного закладу 

4. Завідувач 

відділенням 

(службою) 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю + клінічна ординатура 

Можливо, аспірантура  

Відповідальний за якість та 

безперервність надання медичної 

допомоги відповідним відділенням 

(службою). 

Під час заміщення заступника 

головного лікаря по хірургічній 

(терапевтичній) службі - 

відповідальний за якість та 

безперервність надання медичної 

допомоги відповідною службою 

(хірургічною або терапевтичною) 

5. Старший черговий 

лікар медичного 

закладу 

(має право підпису, 

посадова особа – 

протягом 

чергування) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Можливо, клінічна ординатура / 

аспірантура 

Відповідальність за якість та 

безперервність надання медичної 

допомоги всіма службами медичного 

закладу – протягом чергування 

 

6. Лікар-ординатор 

(під час заміщення 

завідувача 

відділенням 

(службою) - має 

право підпису, 

посадова особа) 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Можливо, клінічна ординатура / 

аспірантура 

Відповідальний за якість надання 

медичної допомоги. 

Під час заміщення завідувача 

відділенням (службою) - 

відповідальний за якість та 

безперервність надання медичної 

допомоги відповідним відділенням 

(службою) 

7. Лікар-клінічний 

ординатор 

Вища медична + спеціалізація за 

певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю + навчання в клінічні 

ординатурі 

Можливо, аспірантура (рідко) 

Працює з навантаженням 25% від 

ставки лікаря-ординатора. 

Відповідальний за якість надання 

медичної допомоги. Відповідальність 

солідарна із лікарем-куратором 

(завідувач відділення або призначений 

лікар-ординатор) 

8. Лікар-інтерн Вища медична + навчання для 

отримання спеціалізації за певним 

фахом 

Працює з навантаженням 25% від 

ставки лікаря-ординатора. 

Відповідальність не несе. 

Юридичну відповідальність несе лікар-

куратор (завідувач відділення або 

призначений лікар-ординатор) 

9. Лікар-стажер Вища медична + спеціалізація за Відповідальний за якість надання 
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певним фахом + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю + в теперішній час 

проходження стажування за цією 

спеціальністю на робочому місці (за 

умови, що не працював 3 роки і 

більше) 

медичної допомоги. Відповідальність 

солідарна із лікарем-куратор (завідувач 

відділення або призначений лікар-

ординатор)  

10. Лікар-субординатор Незакінчена вища медична + навчання 

на 6 курсі медичного вузу 

Навантаження не більше 25%. 

Відповідальність не несе. 

Юридичну відповідальність несе лікар-

куратор (завідувач відділення або 

призначений лікар-ординатор) та 

викладач медичного вузу 

Спеціальності середнього медичного персоналу 

1. Головна медична 

сестра/акушерка або 

Заступник головного 

лікаря з мед 

сестринської роботи 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Середня спеціальна медична освіта або 

незакінчена вища (бакалавр) + курси 

підвищення кваліфікації за основною 

спеціальністю + курси з організації 

охорони здоров’я для медсестер 

Повна юридична відповідальність за 

діяльність всіх працівників із 

середньою медичною освітою 

медичної установи 

2. Старша медична 

сестра відділення 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Середня спеціальна медична освіта або 

незакінчена вища (бакалавр) + курси 

підвищення кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Відповідальність за якість надання 

медичної допомоги середнім медичним 

персоналом відділення. 

Під  час заміщення Головної медичної 

сестри або Заступника головного 

лікаря з мед сестринської роботи -  

повна юридична відповідальність за 

діяльність всіх працівників із 

середньою медичною освітою 

медичної установи 

3. Старший фельдшер 

станції швидкої 

медичної допомоги 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Середня спеціальна медична освіта або 

незакінчена вища (бакалавр) + курси 

підвищення кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Відповідальність за якість надання 

медичної допомоги середнім медичним 

персоналом станції швидкої медичної 

допомоги. 

Під  час заміщення Головної медичної 

сестри або Заступника головного 

лікаря з мед сестринської роботи -  

повна юридична відповідальність за 

діяльність всіх працівників із 

середньою медичною освітою 

медичної установи 

4. Старший лаборант 

(має право підпису, 

посадова особа) 

Середня спеціальна медична або 

біологічна освіта або незакінчена вища 

(бакалавр) + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Відповідальність за якість надання 

медичної допомоги середнім медичним 

персоналом відділення 

5. Медична сестра 

(палатна, 

маніпуляційного 

кабінету, кабінету 

ЛФК тощо) 

Середня спеціальна медична освіта або 

незакінчена вища (бакалавр) + курси 

підвищення кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Персональна відповідальність за якість 

надання медичної допомоги 

6. Фельдшер бригади 

швидкої медичної 

допомоги 

Середня спеціальна медична освіта або 

незакінчена вища (бакалавр) + курси 

підвищення кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Персональна відповідальність за якість 

надання медичної допомоги 

7. Фельдшер-лаборант 

або лаборант 

(клінічного, 

біохімічного, 

бактеріологічного 

тощо відділів) 

Середня спеціальна медична або 

біологічна освіта або незакінчена вища 

(бакалавр) + курси підвищення 

кваліфікації за основною 

спеціальністю 

Персональна відповідальність за якість 

надання медичних послуг 

8. Санітарний Середня спеціальна медична освіта + Персональна відповідальність за якість 
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фельдшер курси підвищення кваліфікації за 

основною спеціальністю 

надання медичної допомоги 

Спеціальності молодшого медичного персоналу 

1. Молодша медична 

сестра 

Навчання на виробництві основам 

першої медичної допомоги 

Персональна відповідальність за якість 

виконання робочих обов’язків 

2. Сестра-господиня 

(має право підпису, 

матеріально 

відповідальна особа) 

Навчання на виробництві основам 

першої медичної допомоги 

Персональна відповідальність за 

збереження матеріальних цінностей 

 

 

 

Медична діяльність, медична допомога та медична послуга 

 

Медична діяльність – будь-які заходи, що спрямовані на охорону здоров’я, збереження 

життя людини, профілактику захворювань, і які провадяться співробітниками лікувально-

профілактичних закладів будь-якої форми власності або приватно практикуючими медичним 

працівниками. 

Медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають 

відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. 

Єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які займаються певними видами медичної і 

фармацевтичної діяльності, встановлюються Міністерством охорони здоров’я України. 

Відповідальність за дотримання зазначених кваліфікаційних вимог несуть керівники закладу 

охорони здоров’я і ті органи, яким надано право видавати ліцензію на провадження 

господарської діяльності в галузі охорони здоров’я. 

Як виняток за спеціальним дозволом Міністерства охорони здоров'я України або 

уповноваженого ним органу охорони здоров’я без спеціальної освіти дозволяється діяльність 

у галузі народної і нетрадиційної медицини. 
 

Медико-санітарна допомога — комплекс спеціальних заходів, спрямованих на 

сприяння поліпшенню здоров’я, підвищення санітарної культури, запобігання 

захворюванням та інвалідності, на ранню діагностику, допомогу особам з гострими і 

хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів. 

Види медико-санітарної допомоги зазначені у Таблиці № 1. 
 

Медичні послуги - вид взаємовідносин щодо поданням медичної допомоги, 

врегульовані угодою (договором на надання медичної послуги). 

Медична послуга – це одна із складових медичної допомоги. Вона не тотожна медичній 

допомозі, тому що медична допомога ширша за своїм змістом. 

Деякі автори вважають медичну послугу - медичною допомогою певного виду і обсягу, 

що надається медичною установою пацієнту в певних правових формах. Ще один погляд: 

―Медична послуга є одним з різновидів послуг, сферою застосування якої є ті суспільні 

відносини, в яких громадяни для задоволення своїх особливих визначуваних потреб, як 

правило, за станом здоров’я, одержують особливу споживну вартість у вигляді 

спеціалізованої медичної діяльності медичної організації або окремого фахівця в області 

медицини.‖ 
 

Особливості медичної послуги: 

1. Медична послуга надається тільки на підставі договору. 

2. На підставах, відмінних від договору, медична послуга не надається. 

3. У відсутність договору медична допомога надається не як медична послуга. 
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Медична послуга має деякі спеціальні властивості: вона невідчутна і не може бути 

збережена, її не можна відокремити від джерела, непостійна за якістю, не має чіткої товарної 

форми і споживацьких властивостей. 

Якість медичної послуги визначається щонайменше чотирма критеріями: 

 матеріально-технічна база, 

 підготовлені кадри, 

 раціональне використання ресурсів охорони здоров'я 

 задоволеність пацієнта. 

Деякі автори виділяють свої складові: задоволеність пацієнта, технічна якість 

(відповідність стандартам), економічність і безпека. 

Якщо один з цих компонентів відсутній - за визначенням якості немає. 

 

 

 

Хто такий “Пацієнт”, його права та обов’язки? 

 

Пацієнт – будь-яка особа, що звернулася за медичною допомогою або скористалася 

нею, незалежно від того, в якому вона стані: хвора, здорова чи як особа, що погодилася на 

медико-біологічні дослідження. 
 

Права пацієнта – основні права людини, яка потребує медичної допомоги для охорони 

власного здоров’я та життя, з точки зору забезпечення доступу до медичного 

обслуговування, рівноправності, якості та ефективності такої допомоги. 
 

Принципи підходу до прав пацієнта: 

 Основна цінність життя; 

 Тісний взаємозв'язок фізичного і духовного здоров’я; 

 Забезпечення безпеки життя і здоров’я; 

 Повага честі і достоїнства; 

 Недоторканність людини і її особистого життя; 

 Індивідуальність і вибір; 

 Визнання пацієнта як рівноправного учасника при ухваленні рішення про медичне 

втручання; 

 Регулювання прав і обов'язків пацієнта, з метою охорони здоров’я й інтересів самого 

пацієнта й інших осіб; 

 Регулювання прав пацієнта механізмами їхнього забезпечення і захисту; 

 Твердження принципу взаємної довіри у взаєминах пацієнта і медичного працівника; 

 Оперативний і об’єктивний розгляд фактів порушення прав пацієнтів і відповідальності 

за порушення прав; 

 Контроль і незалежна експертиза якості медичної і лікарської допомоги. 
 

У відповідності із Законом України ―Основи законодавства України про охорону 

здоров’я‖ пацієнт має право на: 

a) на охорону здоров’я, повагу честі та гідності, гуманне відношення з боку медичного й 

обслуговуючого персоналу; 

b) вибір лікаря, у тому числі сімейного і лікуючого лікаря, з урахуванням його згоди, а 

також вибір лікувально-профілактичної установи відповідно до договорів обов’язкового і 

добровільного медичного страхування; 

c) обстеження, лікування в умовах, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам; 

d) проведення на його прохання консиліуму і консультацій інших фахівців; 

e) полегшення болю, пов’язаного з захворюванням і (або) медичним утручанням, 

доступними способами і засобами; 
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f) збереження таємниці про факт звернення за медичною допомогою, про стан здоров’я, 

діагноз та результати, отримані при його обстеженні і лікуванні; 

g) інформована добровільна згода на медичне втручання; 

h) відмову від медичного втручання, крім невідкладних випадків, коли реальна загроза 

життю є наявною; 

i) одержання інформації про свої права й обов’язки, стан свого здоров’я, а також на вибір 

осіб, яким в інтересах пацієнта може бути передана інформація про стан його здоров’я; 

j) безпосереднє ознайомлення з медичною документацією; 

k) одержання медичних і інших послуг у рамках програм добровільного медичного 

страхування; 

l) допуск до нього адвоката або іншого законного представника для захисту його прав; 

m) допуск до нього священнослужителя, а в лікарні - на надання умов для відправлення 

релігійних обрядів, у тому числі на надання окремого приміщення, якщо це не порушує 

внутрішній розпорядок лікувально-профілактичного закладу; 

n) відшкодування збитків у випадку заподіяння шкоди його здоров’ю при наданні медичної 

допомоги; 

o) оскарження неправомірних дій. 
 

Обов’язки пацієнта: 

 виявляти в спілкуванні з медичними працівниками повагу і такт; 

 повідомляти лікарю всю інформацію, необхідну для постановки діагнозу і лікування 

захворювання; 

 після надання згоди на медичне втручання неухильно виконувати всі розпорядження 

лікуючого лікаря; 

 дотримувати правила внутрішнього розпорядку лікувальної установи, де він 

знаходиться; 

 співробітничати з лікарем при одержанні медичної допомоги; 

 негайно інформувати лікаря про зміну стану свого здоров'я в процесі діагностики і 

лікування; 

 негайно звертатися до лікаря при підозрі на наявність, або при наявності 

захворювання, що представляє небезпеку масового поширення; 

 не починати дій, здатних порушити права інших пацієнтів. 
 

Стаття 10. Обов’язки громадян у галузі охорони здоров’я (Основи законодавства) 

Громадяни України зобов’язані: 

а) піклуватись про своє здоров’я та здоров’я дітей, не шкодити здоров’ю інших 

громадян; 

б) у передбачених законодавством випадках проходити профілактичні медичні огляди і 

робити щеплення; 

в) подавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться у загрозливому 

для їх життя і здоров’я стані; 

г) виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством про охорону здоров’я. 
 

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не 

виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров'я, 

за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров'ю населення (ст. 34 Основ 

законодавства). 
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Інформована добровільна згода 

 

Інформована добровільна згода - добровільна згода пацієнта чи його законного 

представника на медичне втручання, що базується на основі отриманої від лікуючого лікаря 

повної і всебічної інформації в доступній для пацієнта формі викладу про наступне: 

- мету, 

- характер, 

- способи даного втручання, що пов’язано з ймовірним ризиком і можливими медико-

соціальними, психологічними, економічними й іншими наслідками, 

- можливість застосування альтернативних видів медичної допомоги, їхні наслідки та 

ризики, 

- відомості про прогноз для здоров’я та життя пацієнта у разі відмови від застосування 

кожного із запропонованих методів. 
 

Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, 

пов’язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не 

може завдати шкоди здоров’ю пацієнта. 

Медичне втручання, пов’язане з ризиком для здоров’я пацієнта, допускається як 

виняток в умовах гострої потреби, коли можлива шкода від застосування методів 

діагностики, профілактики або лікування є меншою, ніж та, що очікується в разі відмови від 

втручання, а усунення небезпеки для здоров’я пацієнта іншими методами неможливе. 

Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, 

якщо вони відповідають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані на 

відвернення реальної загрози життю та здоров’ю пацієнта, застосовуються за згодою 

інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта, а лікар вживає всіх належних у 

таких випадках заходів для відвернення шкоди життю та здоров’ю пацієнта. 
 

Відмова від обстеження та лікування – добровільне заперечення пацієнтом 

запропонованої медичної допомоги чи припинення її після надання лікарем повної і 

достовірної інформації у зрозумілій для нього формі про стан здоров’я, прогноз і можливі 

наслідки такої відмови. 

Відмова обов’язково має бути оформлена письмово!! 

Наприклад, Форма відмови від медичного обслуговування: 
 

Я, _________________________, від проведення _______________________/методу лікування 

(П, І., Б. пацієнта)                                                         (повна назва маніпуляції)  

________________________/госпіталізації до _____________________________відмовляюся. 

(вказати метод лікування)                                                      (вказати лікувальний заклад) 

Щодо наслідків для стану власного здоров’я та прогнозу для життя попереджений в 

доступній формі, а саме: __________________________________________________________. 

(пацієнт сам вказує наслідки – як він то зрозумів) 

Претензій до медичного персоналу не маю та в подальшому не матиму. 

Дата                                                                              Підпис 

 

Медичний персонал ігнорує письмову відмову та надає медичну допомогу в таких 

випадках: 

1) реальна загроза життю та здоров’ю пацієнта (за суб’єктивною оцінкою медичного 

працівника); 
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2) недієздатність пацієнта або неможливість адекватно усвідомлювати та критично 

ставитись до стану свого здоров’я; 

3) потрапляння до лікувальної установи дитини до 14 років без батьків (опікуна, 

піклувальника); 

4) в разі відмови від надання медичної допомоги, що оформлена представником пацієнта, 

коли наявна підозра, що представник діє не в інтересах пацієнта. Якщо такий пацієнт є 

дитиною або недієздатним /обмежено дієздатним, медичні працівники мають поставити 

до відома органи соціального захисту про такі дії представника. 

 

 

 

Лікарська таємниця 

Я присягаюся Апполоном-лікарем, Ескулапом, 

Гігією і Панацеєю…що б я не бачив, що б я не чув при 

спілкуванні з людьми при виконанні своїх обов’язків, 

я буду мовчати про те, чого не слід розголошувати і 

вважаю мовчання своїм обов’язком 

Клятва Гіппократу 

 

 

Давно визнано, що медична діяльність має свої особливості, а саме поняття ―лікарської 

таємниці‖ – найважливіше поняття медичної деонтології. Специфічність лікарської таємниці 

полягає в тому, що вона є юридично охоронювальною, а її розголошення тягне за собою 

певний вид юридичної відповідальності (цивільно-правову, дисциплінарну або кримінальну). 

Лікарська таємниця визнана на законодавчому рівні поряд із адвокатською або 

нотаріальною і є умовою зрозумілою та природною при візиті лікаря. У п.1 ч.1 ст. 69 КПК 

зазначено: не можуть бути допитані як свідки лікарі – з приводу того, що їм довірено або 

стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов’язку 

зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості;- а у п.2 ч.1 ст. 51 ЦПК 

говориться: не підлягають допиту як свідки особи, які за законом зобов'язані зберігати в 

таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи професійним 

становищем. 

То все ж таки, що таке лікарська таємниця та які її складові? 

Медична інформація - відомості про факт звернення за медичною консультацією / 

допомогою, стан здоров’я пацієнта і медичну допомогу, що надається йому, включаючи дані 

про наявність захворювання, його діагноз, наступний прогноз, способи діагностики, 

лікування і профілактики, ризики, пов’язані з медичним втручанням, інші дані медичного 

характеру. 

На жаль, законодавець донині не дав чіткого визначення поняття ―лікарської таємниці‖. 

Аналізуючи Національне законодавство: ЦК (ст. 285, 286) та Основи законодавства 

України про охорону здоров’я (ст. 39, 40), - можна виділити категорії інформації про 

пацієнта, які складають лікарську таємницю. А саме: 

• факт та привід звернення за медичною допомогою; 

• стан здоров’я та захворювання пацієнта; 

• факт медичного огляду та його результати; 

• інтимне та сімейне життя пацієнта; 

• інші відомості, які отримані під час обстеження та лікування. 

В коментарях до ст. 145 Кримінального Кодексу України визначено відповідальність 

щодо розголошення лікарської таємниці - відповідним чином задокументованої інформації 

про факт звернення за медичною допомогою, медичний огляд та його результати, інтимне чи 
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сімейне життя пацієнта, - особою, якій вона стала відома у зв’язку з виконанням професійних 

чи службових обов’язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки (наприклад, 

самогубство, загострення захворюваннь в зв’язку з психо-емоційним перенапруженням, 

хвилюванням). 
 

Особи, що мають або можуть мати доступ до медичної інформації: 

 медичні працівники (лікарі, медичні сестри, консультанти тощо);

 законні представники (батьки, діти, адвокат тощо);

 довірені особи (наприклад, друзі);

 співробітники правоохоронних органів (слідчий, прокурор, суддя тощо);

 співробітники соціальних служб (наприклад, захисту прав дитини тощо);

 особистий психолог;

 працівники засобів масової інформації (журналісти) тощо.
 

Таким чином, медична (лікарська) таємниця - відомості про пацієнта, що не 

підлягають розголошенню, включаючи факт звернення за медичною допомогою, діагноз й 

інші дані про стан здоров'я й особливості приватного життя, отримані в результаті лікування 

чи/й обстеження. 

 

 

 

 

“Медична помилка” 

Я поклав би собі за правило нічого не 

приховувати… Навіть не щойно, проте згодом 

достеменно розкривати зроблену помилку – буде 

вона у діагнозі чи у лікуванні хворого 

Микола Пирогов 

 

Одним з найпоширеніших визначень лікарської помилки є запропоноване академіком 

Давидовськім: ―лікарська помилка - це наслідок добросовісної помилки лікаря при виконанні 

ним професійних обов'язків. Головна відмінність помилки від інших дефектів лікарської 

діяльності - виключення умисних злочинних дій - недбалості, халатності, а також неуцтва‖. 

В медичній літературі під лікарською помилкою часто розуміють дії (бездіяльність) 

лікаря, що мають в своїй основі недосконалість сучасної медичної науки, об’єктивні умови 

роботи, недостатню кваліфікацію або нездатність використовувати наявні знання. 

Лікарська помилка в медичній літературі описується частіше за все як незловмисна 

помилка лікаря (або будь-якого іншого медичного працівника – медична помилка) в його 

професійній діяльності, якщо при цьому виключається халатність і несумлінність. 

Як такого законодавчо закріпленого поняття ―лікарська помилка‖ не існує, тому юристи 

як правило його не вживають. Він має поширення переважно в медичній літературі, але і тут 

не існує загальноприйнятого поняття цього терміну. 

Лікарська помилка незалежно від тяжкості наслідків не карана юридично; вона є не 

кримінально-правовою проблемою, а медичної (організаційно-методичної). 

Підміна поняття ―лікарська помилка‖ на ―лікарський злочин‖ неприпустима, оскільки 

приводить до деструктивного конфлікту інтересів пацієнтів і медпрацівників. 

Розглядаючи проблему лікарських помилок, слід виділити деякі основні положення: 

 В світі не існує єдиного загальноприйнятого визначення лікарської помилки. 

 В Кримінальних кодексах держав відсутнє дане визначення. Лікарська помилка, як така, 

незалежно від наслідків не карана. 
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 Юридично найвідповідальнішим моментом є диференціація помилки від елементарного 

неуцтва (відсутність знань, неписьменність), халатності, злочину. 

 В медицині, хоча і рідко, має місце чинник випадковості. 
 

Лікарські помилки мають об’єктивні і суб’єктивні причини: 

1. Надзвичайна складність лікарської професії, що не йде ні в яке порівняння з іншими 

складними і небезпечними видами людської діяльності. 

2. Сучасна медицина стала вузько спеціалізованою. Глибокі знання лікаря в одній 

спеціальності не залишають йому можливостей для отримання знань в інших розділах 

медицини. 

3. Зайва довіра до сучасних технологій, що використовуються лікарями для встановлення 

правильного діагнозу, привела до зневажливого відношення до інформації, одержуваної 

лікарем від самого пацієнта при співбесіді про виникнення і перебіг його захворювання. 

Склалася парадоксальна ситуація: якнайдавніший лікарський метод діагностики - 

збирання історії хвороби, допомагає правильно припустити характер захворювання в 70% 

випадків, тоді як більшість лабораторно-апаратних методів виявилася менш точною 

(результати американських кардіологів при аналізі лікарських помилок). 

4. Людський чинник. Лікар - теж людина зі всіма своїми достоїнствами і недоліками. 

Студента-медика можна навчити всім дисциплінам, але не можна навчити сумлінному, 

добросердому і співчутливому відношенню до хворої людини. А це - найголовніше. 

Згідно даним літератури на частку суб’єктивних причин лікарських помилок приходить 

60 % від загальної їх кількості. Будь-який лікар не вільний від професійних помилок, також 

як і представник будь-якої спеціальності. Проте слід пам’ятати, що під поняття лікарська 

помилка не слідує підводити неналежне виконання лікарем своїх професійних обов'язків, про 

що йтиметься далі. 
 

Існує класифікація лікарських помилок, залежно від того в якій сфері медичної 

допомоги або на якому етапі її надання вони були допущені: 

1) Діагностичні. Найпоширеніша група лікарських помилок. Включає помилки в 

діагностиці хвороб і ускладнень, помилковий діагноз або не виявлення захворювання 

взагалі. 

2) Лікувально-тактичні. Як правило, скоюються унаслідок діагностичних помилок. 

3) Технічні помилки. Неправильне проведення лікувальних маніпуляцій, операцій, 

процедур і т.д. 

4) Організаційні. Дефекти в організації медичної допомоги будь-якого вигляду, недоліки в 

умовах функціонування медичних служб. 

5) Деонтологічні. Некоректна поведінка лікаря, помилки в спілкуванні з персоналом 

медичної установи, пацієнтами і їх родичами. 

6) Помилки у віданні медичної документації. Неточні і незрозумілі записи операцій, 

післяопераційного щоденника, амбулаторних карт і т.д. 
 

Окрім класифікації лікарських помилок залежно від сфери їх допущення, існує ще 

класифікація унаслідок їх появи. Так, лікарські помилки можуть бути викликані 

об’єктивними і суб’єктивними причинами. Слід зазначити, що обидві ці форми 

взаємозв’язані, оскільки саме об’єктивні причини частіше за все є «фоном» для реалізації 

помилки з суб’єктивних причин. 

Об’єктивними причинами для здійснення лікарської помилки можуть стати відносність 

і недостатність медичних знань, нетиповість або патологічний перебіг захворювання у 

конкретного пацієнта, обумовлений особливостями його організму, наявність істотних 

відмінностей в рівні кваліфікації, досвіді лікарів, забезпеченості медичних установ сучасною 

медичною технікою і достатньою кількістю ліків. 

Суб’єктивні причини допущення лікарських помилок дуже різноманітні. Це може бути і 

неповноцінне обстеження або огляд пацієнта, неправильна або невчасна діагностика 
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захворювання або взагалі його неідетифікація, зайва самовпевненість лікаря, небажання 

прислухатися до думки колег або відмова від їх порад, бажання приховати свою 

некомпетентність прикриваючись авторитетом консультантів і т.д. 
 

Існують три умови, за наявності яких (всіх одночасно) повинна наступати 

відповідальність медичних працівників за неналежне виконання професійних обов’язків: 

1) Дії медичного працівника в конкретному випадку були об’єктивно неправильними, що 

знаходяться в суперечності із загальновизнаними і загальноприйнятими правилами 

медицини. 

2) Медичний працівник через отриману освіту і посаду повинен був усвідомлювати, що дії 

його є неправильними і тому можуть заподіяти шкоду хворому. 

3) Ці об’єктивно неправильні дії сприяли настанню несприятливих наслідків - смерті 

хворого або спричинення істотної шкоди його здоров’ю. 

 

 

 

Ятрогенії 

Ежедневно в больницах всего мира умирают люди. 

Нередко по вине врачей. Особенно хирургов… 

Николай Амосов 

 

Ятрогенія (від гр. iatros – лікар, genia - походження) - поняття, широко відоме в 

медицині, що виражає негативні наслідки дії медичного працівника на пацієнта. 

На сучасному етапі, коли агресивність лікування часто перевершує тяжкість перебігу 

хвороби, проблема ятрогеній вийшла на новий виток розвитку. Згідно Міжнародної 

класифікації хвороб, будь-який патологічний процес, що виник в результаті медичних дій, є 

ятрогенією. З метою уніфікації обліку, зіставлень і задач статистичного аналізу 

запропоновано класифікувати ятрогенії по причинній ознаці: 

 медикаментозні, 

 інструментально-діагностичні, 

 хірургічні, 

 наркозно-анестезіологічні, 

 трансфузійно-інфузійні, 

 септичні, 

 профілактичні, 

 інформаційні і ін. 

Пропонується включати в число ятрогеній і деякі випадки розбіжностей прижиттєвого і 

посмертного діагнозів, а також випадки пізньої діагностики, якщо вони вплинули на 

результат захворювання. 

Значну частку ятрогенної патології складають побічні ефекти лікарської терапії, які 

реєструються у 10-20% госпітальних хворих. За визначенням ВООЗ до побічних ефектів тут 

відноситься ―будь-яка реакція на ліки, шкідлива і небажана для організму, яка виникає при 

його застосуванні для лікування, діагностики і профілактики захворювання‖. 

По патогенезу побічні дії лікарських препаратів розділяють на наступні групи: 

1. Супутні небажані фармакологічні дії; 

2. Токсичні дії; 

3. Алергічні реакції; 

4. Лікарська залежність. 
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Лікарські засоби можуть індукувати резистентність до терапії, що проводиться, сприяти 

виникненню суперінфекції, а також провокувати виникнення нового захворювання. 

Накопичені дані, що свідчать про високу гепато- (печінка) і нефротоксичности (нирки) 

багатьох препаратів, відома енцефало- (головний мозок) і нейротоксичность (нервова 

система) ряду лікарських засобів. Останніми роками встановлена остео- (кістки) і 

мієлотоксичність (кістковий мозок) деяких антибіотиків і психотропних препаратів, 

вживання яких супроводжується розвитком агранулоцитозу і апластичной анемії (зміни 

складу крові). 
 

Розподіл ятрогеній на категорії: 

Ятрогенії I категорії - патологічні процеси і реакції, патогенетично не пов’язані з 

основним захворюванням або його ускладненнями і не грають істотної ролі в танатогенезе 

(продовження життя). 

Ятрогенії II категорії - патологічні процеси, реакції і ускладнення, обумовлені 

медичними діями, виконаними правильно і за обґрунтованими свідченнями. 

Ятрогенії цієї категорії не мають прямого патогенетичного зв’язку з основним 

захворюванням або його ускладненнями і не завжди можуть бути чітко відмежовані від 

ускладнень, пов’язаних з індивідуальними особливостями і станом пацієнта. 

Ятрогенії III категорії - патологічні процеси, обумовлені неадекватними, помилковими 

або неправильними медичними діями, що з’явилися причиною смерті. Вони оцінюються в 

діагнозі як первинна причина смерті (основне захворювання). 

З огляду медико-страхової оцінки пропонується всі ятрогенні ситуації класифікувати по 

трьом варіантам: нещасний випадок, реалізований ризик, медична помилка. 

За механізмом дії можна виділити прямі (медична травма), опосередковані (лікарська 

хвороба) і комбіновані ятрогенії. 

За часом реалізації ятрогенії можна розділити на одномоментні, пролонговані (що 

реалізувалися протягом двох місяців) і віддалені (що реалізувалися після двох місяців від 

моменту втручання). 

За патогенезом слід виділити ті, що реалізувалися, ятрогенії, що посилюють (перебіг 

іншої хвороби) і інертні (що не зіграли істотної ролі в танатогенезе). 
 

Рубріфікація про профілю ятрогеній: найчастіше (38%) реєструються хірургічні 

ятрогенії. 

Друге місце зайняли медикаментозні ятрогенії - 23,8%. Серед останніх системний 

кандідоз (молочниця всього тіла) після тривалого лікування антибіотиками і гормонами, 

геморагічний синдром після введення гепарина, судинний колапс в результаті неадекватної 

терапії гіпертонічного кризу, ерозивно-виразковий гастрит з кровотечею на фоні 

самолікування салицилатами. 

На третьому місці - 12% - виявилися інструментально-діагностичні ятрогенні 

ускладнення. 

Інфекційно-септичні процеси (постін’єкційні флегмони і сепсиси) склали 10,4% 

ятрогеній. 

Ятрогенні ускладнення, пов'язані з технічними засобами, склали 4,4% випадків. 

 

 

 

Дефекти надання медичної допомоги 

 

Термін ―дефект надання медичної допомоги‖ найчастіше використовується як синонім 

ненаданню або неналежному наданню медичної допомоги. 
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Ця категорія – юридична. При виявленні дефектів надання медичної допомоги наступає 

юридична відповідальність. 

Дефект надання медичної допомоги – це неналежне здійснення діагностичних, у т.ч. 

додаткових методів обстеження, лікувальних заходів щодо хворого чи невірна організації 

медичної допомоги, які призвели або могли призвести до несприятливого результату 

медичного втручання. 
 

Суб’єктами є надавачі медичних послуг (не тільки лікарі, а медичні та фармацевтичні 

працівники, адміністрація ЛПЗ, середній медичний персонал тощо). 

Обов’язковим складовими є вина, протиправний характер дій чи бездіяльності 

медичного працівника, несприятливі наслідки для життя чи здоров’я пацієнта, причинно-

наслідковий зв’язок між діями медичного працівника та наслідками для життя та здоров`я 

пацієнта. 
 

Найістотнішими причинами дефектів надання медичної допомоги є недостатня 

кваліфікація медичного працівника, неповноцінне обстеження і поверхневе ставлення до 

хворого, недоліки в організації лікувального процесу та самої системи охорони здоров’я. 

Серед медичних спеціальностей, якість надання медичної допомоги у яких найчастіше 

оспорюється, є хірургія, травматологія та акушерсько-гінекологічна служба. І це не дивно, 

зважаючи, по-перше, на ступінь небезпеки хіругічних та гінекологічних захворювання, 

отриманих травм та особливостей перебігу пологів, а, по-друге, інвазивність методів 

діагностики та лікування. 

Важливий чинник правової кваліфікації дефектів надання медичної допомоги – 

наявність причинно-наслідкового зв’язку між діями медичного працівника та негативними 

наслідками для здоров’я чи життя пацієнта. 

У разі несприятливого результату лікування у кожному спірному випадку необхідно 

враховувати вихідний стан здоров’я пацієнта до медичного втручання (так званий ―паспорт 

здоров’я‖) і після проведеного лікування. 
 

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 лікарських 

засобів, запізніле лікування) – 15 – 20%. 
 

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) 
 

В основу класифікації дефектів надання медичної допомоги покладені наступні 

критерії: 

a) причини несприятливих результатів; 

b) аспекти відповідальності медичних працівників. 
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Критерії виявлення дефектів надання медичної допомоги: 

• Стандарти та протоколи лікування 

• Механізми управління якістю медичної послуги (суб’єктивні чинники – задоволення 

потреб пацієнта, об’єктивні чинники – покращення стану його здоров`я) 

• ―Доказова медицина‖ 

• Лікарське самоврядування як інструмент незалежного фахового контролю за якістю 

медичних послуг 

Дітальніше алгоритм розкриття медичних злочинів ми розглянемо на семінарі. 



Матеріали для підготовки до семінару….  Олена Беденко-Зваридчук         103-law.org.ua 
 

 21 

Задачі 

Шановні колеги! 

Запропоновані задачі – це випадки з моєї лікарської та юридичної практики. Тому 

маю величезне прохання, з обережністю розповсюджувати нижче викладену інформацію 

серед мас. 

Інформація про пацієнтів, що становить лікарську таємницю, збережена: ініціали 

пацієнтів вигадані, лікувально-профілактичні установи та особисті дані медичних 

працівників не називаються. 

Будь-який збіг, який Ви можете знайти в задачах, - це випадковість! 

Спробуйте розв’язати ці задачі – це значно спростить наше спілкування на семінарі! 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

 

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? 

 

 

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 
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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. 

 

 

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? 

 

 

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. 

 

 

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). 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Для тих, у кого буде час та бажання, пропоную зайти на наш сайт www.103-law.org.ua в 

розділ ―Питання‖ → ―Права пацієнтів‖ → ―Лікарські помилки‖ і познайомитись з іншими 

життєвими ситуаціями, в яких ми надавали правову допомогу. 

http://www.103-law.org.ua/
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Рекомендовано пригадати та ознайомитись: 

 

1. Закон України N 2802-XII від 19.11.92р. ―Основи законодавства України про охорону 

здоров’я‖ 

2. Цивільний кодекс (Глава 4, 6, 20 - 22) 

3. Кримінальний кодекс (Розділ II та VII-А Особливої частини) 

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення (Глава 5) 

5. http://www.remedium.ru/public/journal/mc/2008/section.php?ID=21107&YEAR=2008&NUM

=%201-2 

6. http://pravda.if.ua/news-741.html 

7. http://www.vz.kiev.ua/med/22-08/1.shtml 

8. http://www.day.kiev.ua/15050/ 

9. http://www.umj.com.ua/ukr/archive/70/1402.html 

10. http://smi.liga.net/articles/IT087726.html 

http://www.remedium.ru/public/journal/mc/2008/section.php?ID=21107&YEAR=2008&NUM=%201-2
http://www.remedium.ru/public/journal/mc/2008/section.php?ID=21107&YEAR=2008&NUM=%201-2
http://pravda.if.ua/news-741.html
http://www.vz.kiev.ua/med/22-08/1.shtml
http://www.day.kiev.ua/15050/
http://www.umj.com.ua/ukr/archive/70/1402.html
http://smi.liga.net/articles/IT087726.html
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Олена Беденко-Зваридчук 

 

Має 2 вищі освіти: медичну (спеціалізація з медицини невідкладних 

станів та хірургії) та юридичну (спеціалізація з медичного права). 

Фахово медичним правом займається з 2006р. 

У теперішні час веде приватну юридичну практику: медико-правовий 

консалтинг та супровід закладів охорони здоров’я. 

Керівник Інтернет-проекту ―103-law.org.ua‖ (безкоштовне консультування з медико-

правових питань). 

Громадське життя: заступник голови Комітету медицини та фармації Асоціації 

правників України. 

Має ряд публікацій з медичного права. З деякими можна познайомитись в мережі 

Інтернет: 

http://www.mif-

ua.com/search/?q=%C1%E5%E4%E5%ED%EA%EE&search_obj%5B%5D=title&search_obj%5B

%5D=author&search_obj%5B%5D=text&x=35&y=6 

 

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

 

 

На цих сайтах можна подивитись пост-релізи заходів з моєю участю: 
 

http://www.aptekagal.com.ua/search.php?query=%EA%EB%B3%ED%B3%F7%ED%EE 

 

http://alcesta.com.ua/ 

 

http://dp.ric.ua/index.php?newsid=45616 

 

http://www.istyna.kiev.ua/ua/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=143&la

ng=ru 

 

Життєве кредо виражається двома прислів’ями: китайським ―Шлях у тисячу миль 

починається з першого кроку!‖ та латинським ―Немає меж удосконаленню!‖. 

 

 

 

Буду рада поспілкуватись з тими, 

хто цікавиться проблемами медичного права! 

 

http://www.mif-ua.com/search/?q=%C1%E5%E4%E5%ED%EA%EE&search_obj%5B%5D=title&search_obj%5B%5D=author&search_obj%5B%5D=text&x=35&y=6
http://www.mif-ua.com/search/?q=%C1%E5%E4%E5%ED%EA%EE&search_obj%5B%5D=title&search_obj%5B%5D=author&search_obj%5B%5D=text&x=35&y=6
http://www.mif-ua.com/search/?q=%C1%E5%E4%E5%ED%EA%EE&search_obj%5B%5D=title&search_obj%5B%5D=author&search_obj%5B%5D=text&x=35&y=6
http://www.103-law.org.ua/
http://www.aptekagal.com.ua/search.php?query=%EA%EB%B3%ED%B3%F7%ED%EE
http://alcesta.com.ua/
http://dp.ric.ua/index.php?newsid=45616
http://www.istyna.kiev.ua/ua/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=143&lang=ru
http://www.istyna.kiev.ua/ua/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=143&lang=ru

