




МЕДИЦИНА БЕЗ ДЕОНТОЛОГІЇ –

МЕРТВЕ РЕМЕСЛО.

ЦЕ ЯК ТІЛО БЕЗ ДУШІ.  

БЕЗ ДУХОВНОСТІ НЕМА 

МОРАЛІ,

БЕЗ МОРАЛІ НЕМА ЛЮДИНИ,

БЕЗ ЛЮДИНИ НЕМА ЛІКАРЯ.





ОСНОВЫ БИОЭТИКИ И БИОБЕЗОПОСНОСТИ: УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ / ПОД РЕД. 

О.И.ОСОКИНОЙ, В.А. АБРАМОВА. – КРАМАТОРСК: КАШТАН, 2016. – 356 С.

У  навчальному  посібнику представлені 

теоретико- практичні основи і проаналізовані 

правові та   медико – соціальні   аспекти біо-

медичної етики, біобезпеки, медичної деонто-

логії і психології професійної діяльності лікаря, 

розглянуто теоретичні основи нооетики. 

Проаналізовано медико-соціальні, етичні 

та юридичні аспекти  ВІЛ-інфікованих, хворих 

на СНІД та інші тяжкі захворювання, а також 

проблеми евтаназії, суїциду та реанімації.

Навчальний  посібник призначений  для 

студентів  медичних ВУЗів, аспірантів, прак-

тичних лікарів  і фармацевтів,  а також  всіх 

фахівців, що зацікавлені морально-етичними 

проблемами в сфері охорони здоров'я.



КОВАЛЬОВА О.М. ДЕОНТОЛОГІЯ В МЕДИЦИНІ: ПІДРУЧНИК /О.М. КОВАЛЬОВА, 

Н.А. САФАРГАЛІНА-КОРНІЛОВА, Н.М. ГЕРАСИМЧУК. - КИЇВ : МЕДИЦИНА, 2015. 

- 240 С.

Підручник   присвячено  актуальним 

питанням  медичної деонтології  відповідно 

до  навчальної   програми   «Деонтологія в 

медицині». У підручнику обговорюються пи-

тання  медичної  етики  і деонтології, право-

вого  забезпечення  професійної діяльності 

лікаря   в сучасному   суспільстві; основні 

моделі взаємовідносин   у  системі  лікар —

хворий; питання ятрогенії, лікарської помил-

ки, їх причини  та  профілактика; лікарська 

таємниця, правові документи, що гаранту-

ють   дотримання   лікарської  таємниці в 

Україні та світі ... Розглянуто етичні питання 

трансплантології, евтаназії, медичної гене-

тики, сучасних репродуктивних технологій.

Для  студентів ВУЗів  IV рівня акреди-

тації, лікарів, біологів, фармакологів.



МЕДСЕСТРИНСЬКА ЕТИКА І ДЕОНТОЛОГІЯ: ПІДРУЧНИК / Н.М. КАСЕВИЧ. 

— 3-Є ВИД., ВИПР. – К.: «МЕДИЦИНА», 2013. – 200 С.

У підручнику викладено матеріал з питань 

медичної етики і деонтології: етичні категорії; 

Етичний кодекс  медичної  сестри України; 

помилки в професійній діяльності  медичних 

сестер та їх етичну оцінку.

Описано  сучасні  уявлення про хворобу і 

проблеми медсестринської етики й деонтоло-

гії; психологічні основи спілкування медичної 

сестри  і пацієнта; збереження  професійної 

таємниці та інформування пацієнта; біоетичні 

проблеми в сучасній медицині.

Для  студентів  вищих медичних закладів 

освіти I—III равнів акредитації.



ЛИХТЕНШТЕЙН Е.И. ПОМНИТЬ О БОЛЬНОМ. – К.: ЗДОРОВ'Я, 2012. – 152 С.

У роботі висвітлені різні аспекти 

взаємин лікаря і хворого, наголошено  

на важливості цих  взаємин в  

практичній  лікарській діяль-ності. 

Основні положення  лікарської  етики 

яскраво   проілюстровані   

деонтологічними елементами  в 

творчості  Л. М. Толстого, І. С. Тургенєва, 

А.П.Чехова, Г. Флобера. Як окремі 

деонтологичні ілюстрації представлені 

історії хвороби И.С.Тургенєва, 

М.М.Коцюбинського,       С.А. Єсеніна. 

Книга призначена для студентів 

медичних  інститутів,  лікарів,  та  

широкого кола читачів.



МАСНИЙ З. ПРОБЛЕМИ ДЕОНТОЛОГІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МЕДИЦИНІ. 

– ЛЬВІВ. – ЛІТЕРАТУРНА АГЕНЦІЯ «ПІРАМІДА», 2010. – 74 С.

В книзі висвітлені основні 

деонтологічні проблеми  сучасної  

української  медицини. Розглянуті   

практичні   питання   медичної 

деонтології,  подано  окремі   

рекомендації для лікарів деяких вузьких 

спеціальностей.

Видання розраховане на медичну 

громадськість та студентів медичних 

навчальних закладів.



ПІДРУЧНИК З ЛІКАРСЬКОЇ ЕТИКИ / СВІТОВЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО; ПЕР

З АНГЛ., ВИД. ЗА РЕД. Л. ПИРОГА. – К. : ТРЕТЄ ТИСЯЧОЛІТТЯ, 2009. – 136 С.

Цей  підручник  є  публікацією Підрозділу 

з  Етики  Світового  Лікарського  Товариства 

(WMA). Місія Товариства – служити  людству 

прагненням досягти щонайвищих можливих 

стандартів медичної допомоги, етики, освіти 

та   прав  людини,  пов‘язаних  з  охороною 

здоров‘я.



ЗИЛЬБЕР А.П. ЭТЮДЫ  МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА И ЭТИКИ / А.П.ЗИЛЬБЕР. –

М.: МЕДПРЕСС-ИНФОРМ, 2008. - 848 С.

Книгу присвячено проблемам  медичного 
права та   етики   в  повсякденній   клінічній 
практиці.

Більшість нещасть в медицині відбувається 
через дефекти освіти лікарів і поганого психо-
логічного  контакту між  пацієнтом  і  лікарем. 
Такі дефекти поєднуються, як правило, з низь-
кою  правовою   і етичної  культурою  лікаря. 
У главах книги, скомпонованих  в три окремі 
частини, автор  роз'яснює  це  читачам,  щоб 
підвищити  їх  правову  і етичну  культуру.

У 11 додатках  вміщено нормативні акти з 
проблем  медичного  права та етики.

Книга містить багато цікавих міркувань по 
етимології,   історії   та філософії   медичного 
права та етики. 

Для лікарів та викладачів медицини різних 
спеціальностей  і студентів - медиків старших 
курсів.



НАЗАР П.С., ВІЛЕНСЬКИЙ Б.Г.  ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ. - К.: ЗДОРОВ’Я, 

2002. - 343 С.

У  навчальному  посібнику висвітлено 

сучасні   погляди   на   проблеми  лікарської 

етики  й медичної   деонтології. Розглянуто 

питання професійної   моралі   як   основи 

лікарської етики, особистості лікаря, етики 

взаємостосунків лікаря та хворого, ятроген-

них захворювань, етичних проблем евтаназії.

Викладено  етично-філософські  аспекти 

діагностики  та сучасної  фармакотерапії, а 

також етики в стоматології.

Для  студентів вищих  медичних навчаль-

них закладів освіти II—IV рівнів акредитації, а 

також для лікарів.



ЖОВНЕРЧУК В., ГОЛУМБЕВСЬКА М.  МОРАЛЬНА ТА ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

НЕЗАКОННЕ РОЗГОЛОШЕННЯ ЛІКАРСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ

//ЖУРНАЛ ГОЛОВНОЇ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ. – 2015. - № 2. – С.42 – 47.

У статті, покладаючись  на законо-

давство України про охорону здоров‘я,

розгля-даються питання збереження 

лікарської таємниці. Звертаючись за 

медичною допомогою та отримуючи її, 

пацієнт має право на збереження 

лікарської таємниці. Делікатність, такт і 

увага, з якими медичний працівник 

повинен ставитися до кожного хворого, 

мають бути доповнені, а точніше, поси-

лені суворою конфіденційністю, повним 

нерозголошенням відомостей , які   

отримав або дізнався лікар від хворих і про 

хворих. Це стосується всієї інформації –

особистого, інтимного та будь- якого іншого 

характеру.



ЯЦЕНКО П.І

МОРАЛЬ, ЛІКАРСЬКА ЕТИКА І МЕДИЧНЕ ПРАВО

//УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ. – 2016. - № 2. – С. 82 – 85.

Мета публікації – нагадування про 

професійні правові відносини медичних 

працівників і суб‘єкта цих відносин 

(пацієнта), заснованих на правилах 

Моралі та Прав пацієнта (медичного 

права). Питання про місце моралі, 

лікарської етики і медичного права в 

медичній та національній системі права 

має як теоретичне, так і практичне 

значення. Створення, вдосконалення і 

розвиток законодавчої та нормативно-

правової бази державного регулювання 

медичної діяльності, відокремлення 

медичного права як галузі, стають стра-

тегією державної політики України в галузі 

охорони здоров‘я. 



ЄХАЛОВ В.В. ТА ІН.

МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ ОЧИМА ЛІКАРЯ ЗА ФАХОМ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА- СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» / В.В. 

ЄХАЛОВ, М.КЛИГУНЕНКО, О.Ю. МУРИЗІНА

//СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. - 2015. - № 6. – С. 33 – 35.

Статтю присвячено аналізу  анкет з питань 

медичної етики та деонтології лікарів-

інтернів та лікарів циклу  спеціалізації  

«Загальна практика - сімейна медицина». 

На основі аналізу зроблено висновки, що  

лікарі-інтерни показали високий рівень 

усвідомлення питань медичної етики та 

деонтології та з честю втілять ці принципи у 

свою практичну діяльність. Лікарі з певним 

стажем роботи за різними медичними 

спеціальностями при анкетуванні вико-

ристали свій попередній досвід з окремих 

питань медичної деонтології, базою якого 

була освіта за радянських часів. Поняття з 

правових питань були досить сумнівними в 

обох групах опитуваних.



ЕТИЧНИЙ КОДЕКС ЛІКАРЯ УКРАЇНИ

//УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. -2010. - №1. – С. 5 – 11.

У статті викладено Етичний кодекс    

лікаря України, який було прийнято на 

Всеукраїнському з‘їзді лікарських 

організацій, виходячи з принципів 

гуманізму та милосердя, Декларацій 

Всесвітньої медичної асоціації та законо-

давства України про права громадян на 

якісну та доступну охорону здоров‘я, 

керуючись Клятвою лікаря України, та 

враховуючи особливий характер взаємо-

відносин лікаря та пацієнта і необхідність 

доповнення механізмів правового регу-

лювання цих взаємовідносин нормами 

медичної етики і деонтології, а також 

моральну відповідальність лікаря перед 

медичною спільнотою та суспільством за 

свою професійну діяльність.


