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Лікарська таємниця
Збереження лікарської таємниці слід розглядати не тільки як виконання професійного обов’язку медичного працівника, а й як моральноетичне ставлення лікаря до пацієнта. Вся інформація, що стосується пацієнта, його захворювання, методів лікування, є суворо конфіденційною і не
може бути предметом обговорення, яке виходять за межі професійної або
службової необхідності. З огляду на важливість збереження лікарської
таємниці законом передбачена юридична відповідальність за її розголошення. Попри загальну правову врегульованість питань, пов’язаних з
розголошенням лікарської таємниці, залишаються кілька дискусійних
моментів. Зокрема, в законодавстві не окреслено коло осіб, повідомлення
відомостей яким можна вважати правомірним. На практиці це батьки
неповнолітніх, чоловік (дружина) пацієнта, брати, сестри, бабусі і дідусі. Ще
одна проблема – взаємодія органів поліції і працівників системи охорони
здоров’я у виявленні осіб, які страждають на алкогольну та нар-котичну
залежність. Медичні працівники не надають інформацію про таких осіб,
посилаючись на лікарську таємницю, що суттєво ускладнює профілактичну
роботу поліції.
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Medical Secret
Right to confidentiality is one of the inalienable patient’s rights. Preserving
medical secret shall be considered as not merely a fulfillment of a professional
duty by a medical professional but as also as his moral and ethical attitude
towards a patient. All information about the patient, his diseases, and methods
of treatment is confidential and cannot be a subject of a discussion except for
the cases when it is necessary for professional necessity. With the view of the
importance of preserving medical secret the laws foresee the responsibility for
the disclosure of such information. At first sight the issues related to disclosure
of medical secret have its legal framework. Despite this, we consider that there
are still some debatable issues, which need to be discussed and researched in
detail as well as additional regulation by the laws is necessary. For example
who of the patient’s family members can be informed about the diagnosis,
treatment of the patient etc. On the one hand the legislation does not foresee
the list of persons, providing information to who should be considered lawful. In
reality these are the parents of underage patients, husband (wife), brothers,
sisters, grandmothers and grandfathers of a patient. Another problem is the
interaction between the police workers and medical professionals, who work in
the health care sector in terms of identification of persons who are alcohol or
narcotic drugs addicted. It is impossible to get access to the list of such persons.
Medical professionals refer to medical secret. And it causes difficulties for the
police workers, who conduct the crime prevention activity. If we apply a literal

interpretation of the relevant laws, then providing such information is
unlawful. But at the same time the existing situation leaves the discussion
concerning the improvement of the laws in this sphere open.
Key words: patient, right to confidentiality, medical secret, protection of
personal data, legal responsibility.
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