Демченко И. С.
Е-здоровье в Украине: правовые вопросы
и перспективы внедрения
Исследуется новое явление сферы здравоохранения – концепт е-здоровья. Рассмотрены
суть, цель и подходы к пониманию е-здоровья. Е-здоровье включает все отношения,
связанные с использованием информационных технологий в сфере здравоохранения.
Проанализированы программные документы, касающиеся внедрения е-здоровья в
Украине. Определены потенциальные риски е-здоровья с позиции прав человека в сфере
здравоохранения: риск доступа к медицинской помощи (именно доступности); риски,
связанные с согласием на обработку персональных данных (как чувствительных
персональных данных) / доступ к информации о здоровье; риски, связанные с
конфиденциальностью медицинской информации. Охарактеризовано соотношение между
согласием на обработку данных и согласием на медицинское вмешательство.
Подчеркнута важность обеспечения прав человека (права на медицинскую помощь;
согласия на медицинское вмешательство; информации о здоровье; конфиденциальности
медицинской информации) для дальнейшего развития национального законодательства,
касающегося е-здоровья.
Ключевые слова: е-здоровье, право на информацию, конфиденциальность, персональные
данные, охрана здоровья.
Demchenko І. S.
E-Health in Ukraine: Legal Issues and Implementation Prospects
Concept of E-health, new phenomenon at healthcare sphere, is scrutinized at this article The
emphasis, purpose and approaches to e-health concept are explored. E-health covers all relations
with the use of information technology in health care sphere.
Analysis of currents policy documents in Ukraine regarding implementing e-health is made.
The implementation of e-health has a significant number of benefits to all participants in the
healthcare. However, article is focused on the potential risks of e-health in terms of human rights in
health care: the risk of access to health care (accessibility of health care); risks related to consent to:
the processing of personal data (as sensitive personal data) / access to information about health; risk
related to confidentiality of health information. The correlation between consent to data processing
and consent to treatment is made.
The importance of ensuring human rights (the right to health care, consent to medical
intervention, information about health, health information privacy) for the further development of
domestic legislation related to e-health is stated.
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