
Дотримання права на таємницю про стан здоров’я

Що таке «лікарська таємниця»?

Аналізуючи законодавство України доходимо висновку, що під цим терміном можна розуміти
інформацію, яка стала відома медичним працівникам чи іншим особам, у зв’язку з виконанням
професійних або службових обов'язків про

факт звернення за медичною допомогою;
медичне обстеження, огляд і його результати;
інтимну чи сімейну сторони життя громадянина;
хворобу;
інші відомості, одержані при медичному обстеженні особи.

 

Слід зазначити, що лікарська таємниця – це не приховування інформації від пацієнта! Пацієнт має
право знати все про свою хворобу, її лікування, прогноз можливого розвитку захворювання та
настання ризиків для здоров’я.  Тобто, лікарська таємниця – це збереження в таємниці від інших
людей відомостей про пацієнта.

 

Коли та за яких обставин лікар може правомірно порушити «лікарську таємницю»?

За загальним правилом, така інформація не підлягає розголошенню, але з нього є виключення. Лікар
(інший медичний працівник) може передати інформацію про стан здоров’я пацієнта:

батькам (усиновлювачам), опікунам, піклувальникам - про стан здоров’я дитини (до 18 років) або
підопічного (недієздатної особи).
під час судового розгляду (наприклад коли було подано клопотання про витребування доказів, також
лікар має право відповісти на адвокатський запит);
правоохоронним органам (якщо особа лікується в наркологічному закладі і скоїла кримінальне або
адміністративне правопорушення);
про позитивний ВІЛ-статус особи - партнеру (партнерам), якщо людина, що живе з ВІЛ, звернеться
до медичного працівника з відповідним письмово підтвердженим проханням або ж людина, що
живе з ВІЛ, померла, втратила свідомість або існує ймовірність того, що вона не отямиться і не
відновить свою здатність надавати усвідомлену інформовану згоду.
про випадки домашнього насилля – правоохоронним органам
відповідним державним органам - про народження, мертвонародження, смерть, поширення
інфекційних хвороб, випадки жорсткого поводження з дітьми.

А ось вимога надати інформацію про діагноз та методи лікування за місцем роботи чи навчання є
незаконною.

 

Дотримання лікарської таємниці в умовах COVID-19

Навіть в умовах пандемії відомості про тих, хто захворів можуть розповсюджуватися
лише знеособлено, у вигляді статистичної інформації, оскільки за розголошення персональних
даних та порушення лікарської таємниці передбачена відповідальність.

Персональні дані про особу – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, за допомогою
яких вона ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. До конфіденційної інформації про
фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні
переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження.



Для отримання більш детальної інформації та юридичної допомогою звертайтеся до:

 

Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Роздільна,  вул. Незалежності, 2.
Тел.: (04853) 50 366; (04853) 50 443

ü Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна,
2-б. Тел.: (04859) 40 300;

ü Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49. Тел.: (04860)
94 430;

ü Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка, вул. Центральна, 93. Тел.: (04854) 2
00 55

           Єдиний номер системи безоплатної правової допомоги 0800 213 103
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