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ЛІКАРСЬКА ТАЄМНИЦЯ: ПОНЯТТЯ,ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА
ПОРУШЕННЯ ЇЇ ДОТРИМАННЯ
Запорізька державна інженерна академія, кафедра УСФН
Одним із головних завдань держави є забезпечення прав і свобод людини, захист її
гідності. В наш час, відвідуючи медичну установу громадяни мають бути впевнені, що
надана медичним працівникам інформація про стан здоров’я, особисте життя надійно
захищена від третіх осіб.
Лікарська таємниця – це відомості про медичне обстеження, хворобу, огляд та їх
результати, сімейну та інтимну сторони життя громадянина, що не підлягають
розголошенню. Лікарська таємниця є найважливішим принципом медицини, якого всі
працівники цієї сфери зобов`язані дотримуватися.
Лікар має право розголошувати таємницю лише за письмовою згодою пацієнта або
його законних представників. У законодавстві України прописано випадки, коли лікар
зобов’язаний порушити таємницю, деякі з них можна виділити: якщо збереження таємниці
шкодить або загрожує шкодою суспільству або оточенню хворого. При розкриті таємниці
лікар має обов’язок дати чітку відповідь на яких підставах базувалось вирішення. Існують
такі випадки, коли розголошення лікарської таємниці є обов’язковим. До них відносяться
випадки інфекційних захворювань, випадки звернень за медичною допомогою постраждалих
від нещасного випадку, отруєнь, тестування на ВІЛ, інформація про стан здоров’я
неповнолітніх, визнаних недієздатними пацієнтів тощо. В останньому випадку розголошення
інформації дозволене законним представникам.
Очолюють рейтинг порушень лікарської таємниці такі випадки як: недотримання
інструкції, правил заповнення листа непрацездатності, стосується щодо заповнення графи
«діагноз» та надання інформації про стан здоров’я пацієнта родичам або членам родини по
телефону.
Лікарська таємниця є правовим поняттям, тому її дотримання гарантує держава
законодавчими актами. За порушення дотримання лікарської таємниці визначається
кримінальна,
дисциплінарна,
цивільно-правова
відповідальність.
Дисциплінарна
відповідальність визначається Кодексом законів про працю України, що передбачає
позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох
років. Цивільно-правова відповідальність виражається у відшкодуванні заподіяної пацієнту
моральної або матеріальної шкоди.
Нажаль, у нашій державі рівень правової обізнаності медичних працівників бажає
бути кращим. Виконуючи свої професійні обов’язки деякі лікарі, санітари забувають або
просто не знають про правові аспекти своєї професії, завдаючи великої шкоди своїм
пацієнтам. Для того, щоб попередити інциденти пов’язані з розголошенням лікарської
таємниці треба проводити опитування для визначення масштабу проблеми та заходи з
підвищення юридичної обізнаності працівників лікарень, провізорів, сімейних лікарів
(тренінги, семінари, конференції, вебінари тощо) з проведенням контрольного тестування
щодо засвоєння інформації. Це допоможе двом сторонам – медичному працівнику та
пацієнту – уникнути професійної заплямованості свого ім’я та викликати довіру зі сторони
громади. Оскільки ми знаємо – незнання закону не звільняє нас від відповідальності

