
Деонтологія в медицині 

    Мета курсу – формування у студента деонтологічних принципів медичного 
фахівця та вміння застосовувати їх в конкретних професійних ситуаціях. 

    Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність розв᾿язувати типові та складні спеціалізовані 
задачі та практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони 
здоров᾿я, або здійснення  інновацій що характеризується комплексністью умов 
та вимог; дотримуватися принципів деонтології та етики в професійній 
діяльності. 

    Програмні результати навчання: 
знати: принципи етики та дентології; принципи організації роботи відділень 
різного профілю; роль і завдання лікаря в лікувально-діагностичному процесі; 
універсальні потреби людини; методи продуктивного навчання; провідні 
інформаційні ресурси для пошуку інформації; основи менеджменту конфліктів; 
основні принципи професійної лексіки та термінології відповідно до 
спеціальності та спеціалізації; основи реторики та теорії аргументації; 
принципи медичної етики й деонтології, міжособові аспекти спілкування. 
уміти: проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії, яка грунтується 
на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну 
діяльність як соціально значущу для здоров’я людини; застосовувати знання із 
загальних і фахових дисциплін у професійній діяльності. 
володіти: володіти культурою мовлення, методами аргументації;володіти 
вербальними та невербальними навичками спілкування; наводити контакти зі 
співробітниками та колегами; володіти термінологією використання письмових 
мовних компетенцій рідною та іноземними мовами;  застосовувати 
інформаційні та наукові методи навчання; виконувати деонтологічні завдання, 
пов’язані з професійною діяльністюволодіти навичками професійного 
спілкування. 
      Зміст навчальної дисципліни: 
Визначення медичної етики та її складової - медичної деонтології. 
Етичнізакони та позиції у медицині. Сутність професійної моралі лікаря у 
сучасному суспільстві. Поняття про морально-етичне та правове регулювання 
діяльності медичних працівників. Офіційні документи, які регламентують 
роботу лікаря. Морально- правові аспекти проведення клінічних експериментів 
та досліджень. Покликання лікаря, його обов’язок з точки зору 
древньоіндійської  „Книги життя” („Аюр-Веди”), поняття медичної деонтології 
в „Каноні лікарської науки” Авіценни. Принципи поведінки лікаря, 
сформульовані Гіппократом. Історія „Клятви Гіппократа” та її подальші 
модифікації. Розвиток медичної етики та деонтології на теренах держав, до 



складу яких входила України. Внесок відомих клініцистів Г.А.Захар’їна, 
М.Я.Мудрова, С.П.Боткіна, Т.Г.Яновського, І.П.Павлова, М.Д.Стражеска, 
М.М.Петрова у розвиток вчення про медичну деонтологію. Деонтологічна 
тематика в роботах видатних митців - Л.М.Толстого, І.С.Тургенєва, 
А.П.Чехова, Г.Флобера. Сутність поняття «лікарська помилка», різновиди та 
основні причини лікарських помилок. Свобода та відповідальність у 
професійній діяльності лікаря. Моральна та юридична свобода лікаря: право на 
ризик. Профілактика ризику та терапевтичних помилок. Моральний вибір: 
проблема цілі та засобу її досягнення у медичній практиці. Поняття про 
лікарські правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них.
Основні моделі взаємовідносин між лікарем та пацієнтом - патерналістська та 
автономна, модель «послабленого патерналізму». Проблема «дистанціювання» 
та субординації лікаря і пацієнта у медичній практиці. Лісабонська та 
Гельсінкська Декларації прав пацієнта. Принцип «інформованої згоди» і 
«співробітництва» лікаря та хворого. Моральні дії лікаря в умовах залежності 
від нього життя та здоров’я пацієнта. Поняття про ятрогенії, основні їх причини 
та наслідки. Проблема проведення «сліпих» клінічних досліджень в сучасній 
медицині. Визначення та сутність лікарської таємниці, історія її становлення – 
від Древньої Індії до сучасної України. Право пацієнта на конфіденційність 
інформації про його стан здоров’я та можливі обмеження цього права. Гарантії 
дотримання лікарської таємниці у Міжнародному Кодексі медичної етики, 
Лісабонській декларації про права пацієнта, Етичному Кодексі Російського 
лікаря, Кодексі лікарської етики Республіки Білорусь, Проекті Етичного 
Кодексу медичної сестри України. Правові документи, що регламентують 
дотримання лікарської таємниці в Україні (ст. 132, 145, 387 Карного Кодексу 
України). Деонтологічні аспекти взаємовідносин у медичних колективах: 
проблеми корпоративності, демократичності, субординації. Деонтологічні 
проблеми проведення наукових досліджень. Поняття про особисту і колективну 
відповідальність. Вимоги, що пред'являються до лікаря, який прагне 
присвятити себе науковій діяльності. Найважливіші принципи вченого-медика. 
Вимоги, що пред'являються до претендента на вчений ступінь при залученні 
людини як об'єкту дослідження. Правові документи, що регламентують 
науково-дослідну діяльність лікаря. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредита 

Форма семестрового контролю: залік. 


