
Медична інформація

лікарська таємниця
«Є речі, для яких лікар має вуха, але рота не має»

О. Герцен



Лікарська таємниця та медична інформація 

чим передбачено:

 ст. 32 Конституції України гарантує кожному охорону

особистого життя. Не допускається збирання,

зберігання, використання та поширення конфіденційної

інформації про особу без її згоди, крім випадків,

визначених законом.



«Основи законодавства України про охорону 

здоров’я» /Закон України від 19.11.1992 р. 

ч.1 ст. 40/
 «Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з

виконанням професійних або службових обов'язків
стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд
та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя
громадянина, не мають права розголошувати ці
відомості, крім передбачених законодавчими актами
випадків.»

 При використанні інформації, що становить лікарську
таємницю, в навчальному процесі, науково-дослідній
роботі, в тому числі у випадках її публікації у
спеціальній літературі, повинна бути забезпечена
анонімність пацієнта.



Таємниця про стан здоров’я фізичної особи

ст. 286 Цивільного кодексу України:

 Фізична особа має право на таємницю про стан свого
здоров'я, факт звернення за медичною допомогою,
діагноз, а також про відомості, одержані при її
медичному обстеженні.

 Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи
або навчання інформацію про діагноз та методи
лікування фізичної особи.

 Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення
інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка
стала їй відома у зв'язку з виконанням службових
обов'язків або з інших джерел.



 ст. 46 ЗУ «Про інформацію» : «… не підлягають

розголошенню відомості, що стосуються лікарської

таємниці, грошових вкладів, прибутків …….крім

випадків, передбачених законом».

 ст. 30 Сімейного кодексу України встановлює

обов’язок наречених повідомити один одного про стан

свого здоров’я, а результати такого обстеження є

таємницею й повідомляються лише нареченим.

 Закон України «Про доступ до публічної інформації»

- від 13.01.2011 р. /статті 6,7,10/

 Закон України від 01.06.2010 р. «Про захист

персональних даних» - /статті 14, 16, 21, 24/



Закон України від 02.10.1992 р. «Про інформацію»

/ч.2 ст. 21/

 «Конфіденційною є інформація про фізичну

особу…..Конфіденційна інформація може поширюватися

за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному

нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а

також в інших випадках, встановлених законом».



Ст. 13 ЗУ «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених 

вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і 

соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» - Закон України 

від 12.12.1991 р. (у редакції від 23.12.2010 р.) 

 «Відомості про результати тестування особи з метою виявлення

ВІЛ, про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є

конфіденційними та становлять лікарську таємницю. Медичні

працівники зобов'язані вживати необхідних заходів для

забезпечення належного зберігання конфіденційної інформації про

людей, які живуть з ВІЛ, та захисту такої інформації від

розголошення та розкриття третім особам.

 Передача медичним працівником відомостей, зазначених у

частині третій цієї статті, дозволяється лише: …особі, стосовно

якої було проведено тестування, …батькам чи іншим законним

представникам такої особи; іншим медичним працівникам та

закладам охорони здоров'я винятково у зв'язку з лікуванням цієї

особи; іншим третім особам - лише за рішенням суду в

установлених законом випадках.»



Клятва лікаря

затверджена Указом Президента України від 15.06.1992 р. 

/п.1 ч.3,4/:

 «… Зберігати лікарську таємницю, не використовувати

її на шкоду людині …. Не приховувати правди, якщо це

не зашкодить хворому…»



Надати медичну інформацію лікар зобов’язаний: 

/відповідно до ч.1-3 ст. 39 Основ/

 Пацієнт, який досяг повноліття, має право на отримання
достовірної і повної інформації про стан свого здоров'я, у тому
числі на ознайомлення з відповідними медичними
документами, що стосуються його здоров'я.

 Медичний працівник зобов'язаний надати пацієнтові в доступній
формі інформацію про стан його здоров'я, мету проведення
запропонованих досліджень і лікувальних заходів, прогноз
можливого розвитку захворювання, у тому числі наявність
ризику для життя і здоров'я.

 Якщо інформація про хворобу пацієнта може погіршити стан
його здоров'я або погіршити стан здоров'я фізичних осіб,
визначених частиною другою цієї статті, зашкодити процесові
лікування, медичні працівники мають право надати неповну
інформацію про стан здоров'я пацієнта, обмежити можливість їх
ознайомлення з окремими медичними документами.



Право на надання інформації про пацієнта без його 

згоди чи згоди його законного працівника (Закони 

України)

Конституція України

(статті 32 (ч.2), 34 (ч.3))

 «…лікарська таємниця може бути розголошена без згоди 

особи чи її законних представників в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту й прав 

людини та в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадянського порядку, а 

також з метою запобігання заворушенням чи злочинам, 

для охорони здоров’я населення, для захисту репутації 

або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для 

підтримання авторитету й неупередженості правосуддя.»



Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року (частини 2, 4 

ст. 285 ; ст. 286), а також Закон України «Основи 

законодавства про охорону здоров’я» /ч.2,5 ст. 39/

 встановлюють можливість розголошення лікарської

таємниці батькам (усиновлювачам), опікунам,

піклувальникам у випадку надання допомоги дитині або

підопічному, і недієздатним особам.

 У разі смерті фізичної особи члени її сім'ї або інші

фізичні особи, уповноважені ними, мають право бути

присутніми при дослідженні причин її смерті та

ознайомитись із висновками щодо причин смерті, а

також право на оскарження цих висновків до суду.



 Відповідно до ч. 3, 4 ст. 6 Закону України «Про

психіатричну допомогу» від 22.02.2000 р. допускається

передача відомостей про стан психічного здоров’я

особи й про надання їй психіатричної допомоги без

згоди особи або без згоди її законного представника

для організації надання особі, яка страждає на тяжкий

психічний розлад, психіатричної допомоги або для

провадження дізнання, попереднього слідства або

судового розгляду за письмовим запитом особи, яка

проводить дізнання, слідчого, прокурора й суду



 Відповідно до ч. 2 ст. 26 Закону України «Про захист

населення від інфекційних хвороб» та п. 5 ч. 1 ст. 7

Закону України «Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення» лікарська

таємниця може стати доступною при загрозі

розповсюдження інфекційних захворювань, ухиленні

від обов’язкового медичного огляду або щеплення

проти інфекцій встановленого переліку.



Закон України «Про заходи протидії незаконному 

обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і 

прекурсорів та зловживанню ними».

 «Відомості про лікування особи в наркологічному

закладі можуть бути надані лише правоохоронним

органам у разі притягнення цієї особи до кримінальної

або адміністративної відповідальності» ( ч.5 ст.14).

http://protokol.com.ua/ua/pro_zahodi_protidii_nezakonnomu_obigu_narkotichnih_zasobiv_psihotropnih_rechovin_i_prekursoriv_ta_zlovgivannyu_nimi/


Закон України «Про боротьбу із захворюванням

на туберкульоз».

 У разі звільнення хворого на туберкульоз з місць

позбавлення волі (арештного дому) установа виконання

покарань, в якій такий хворий відбував покарання,

інформує його про стан здоров’я та необхідність

продовження лікування за обраним місцем проживання

чи перебування, а також повідомляє про клінічну та

диспансерну категорію його захворювання відповідний

протитуберкульозний заклад (ч.2 ст.18).



У разі звернення або доставлення до лікувально-

профілактичних заходів потерпілих внаслідок

нещасних випадків невиробничого характеру.

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків

невиробничого характеру

затверджений постановою Кабінету Міністрів України від

22 березня 2001 р. N 270, 

 лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися

або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних

випадків, протягом доби надсилають письмове

повідомлення про кожний нещасний випадок - до

районної держадміністрації (виконавчого органу

міської, районної у місті ради);



 про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок

споживання (користування) нехарчової продукції - до

органу державного ринкового нагляду у відповідній

сфері відповідальності; про нещасний випадок із

смертельним наслідком, пов'язаний із заподіянням

тілесних ушкоджень іншою особою, а також нещасний

випадок, що стався внаслідок контакту із зброєю,

боєприпасами та вибуховими матеріалами або під час

дорожньо-транспортної пригоди, - прокурору та органу

досудового розслідування.



Відповідальність

ст. 132 Кримінального кодексу України

 Розголошення службовою особою лікувального закладу,
допоміжним працівником, який самочинно здобув інформацію, або
медичним працівником відомостей про проведення медичного
огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту
людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є
небезпечною для життя людини, або захворювання на синдром
набутого імунодефіциту (СНIД) та його результатів, що стали їм
відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних
обов'язків, -

 карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк
до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до
двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.



ст. 145 Кримінального кодексу України

Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій

вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи

службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі

наслідки, -

 карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних

мінімумів доходів громадян або громадськими

роботами на строк до двохсот сорока годин, або

позбавленням права обіймати певні посади чи

займатися певною діяльністю на строк до трьох років,

або виправними роботами на строк до двох років.



Важливо!

 лікарі та інші медичні працівники не можуть бути

допитані як свідки в кримінальному процесі щодо

відомостей, що становлять лікарську таємницю (п.4 ч.2

ст. 65 Кримінального процесуального кодексу України)



Строк для надання відповіді:

 30 календарних днів – відповідно до Закону України 

«Про інформацію»

 5 робочих днів – відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність»

 У визначених законом випадках строк для надання 

відповіді може бути подовжено



 Важливий Наказ МОЗ, який запроваджує, тому числі, клінічні маршрути

пацієнтів: Наказ МОЗ України від 28.09.2012 року № 751, зареєстровано в

міністерстві юстиції України 29.11.2012 року за №2001/22313, «Про

створення та впровадження медико-технологічних документів зі

стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони

здоров’я України».

 «Вакцинація у запитаннях і відповідях» - методичні рекомендації

Посилання на сторінку в мережі інтернет

https://unba.org.ua/assets/uploads/files/Metodychni%20rekomendatsiyi%20vakc

inaciya.pdf – є у вільному доступі

https://unba.org.ua/assets/uploads/files/Metodychni rekomendatsiyi vakcinaciya.pdf

