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Реформи в системі організації охорони здоров’я населенню одним з основних 

завдань майбутнього лікаря передбачають паритетні взаємостосунки з пацієнтами на 

всіх рівнях надання медичної допомоги. Метою цього спілкування є взаємна користь, 

як хворого від отриманого лікування, так і лікаря від результатів своєї праці. 

Впровадження страхової медицини, різноманітних форм платних медичних послуг, 

хоспісної медицини тощо на перший план висувають необхідність партнерських 

взаємовідносин лікаря і пацієнта. 19 жовтня 2017 року Верховна Рада України 

проголосувала за Закон «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 

населення» і таким чином дала «зелене світло» реформі фінансової системи 

медицини. Необхідність правильно і достойно себе поводити у самих надзвичайних 

ситуаціях й передбачає вивчення та широке застосування у практичній діяльності 

лікаря низки норм і принципів медичної етики і деонтології.  

Навчальна дисципліна «Дентологія в медицині» вивчає принципи поведінки 

медпрацівників з метою забезпечення максимальної користі для хворого.  

Метою медичної деонтології є формування у студентів високих принципів 

духовності, моралі та медико-деонтологічних підходів у майбутній професії лікаря, 

розуміння місця і ролі медичної деонтології в комплексному лікуванні, реабілітації, 

діагностиці та профілактиці захворювань. Низка відповідних компетентностей і 

формується у майбутніх лікарів при спілкуванні з пацієнтами на старших курсах при 

вивченні клінічних дисциплін та у процесі подальшої практичної діяльності на 

медичній ниві після закінчення університету. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Деонтологія в медицині» 

студенти медичного факультету вивчають ключові питання правових та етичних 

аспектів медичної діяльності лікаря; етичні закони та позиції у медицині; права 

людини в системі охорони здоров’я; положення про згоду пацієнта на окремі види 

медичних втручань; сутність професійної моралі лікаря у сучасному суспільстві; 

морально-етичні та правові аспекти регулювання діяльності медичних працівників; 

лікарські правопорушення, посадові злочини та відповідальність за них; офіційні 

документи, які регламентують роботу лікаря; морально-правові аспекти проведення 

клінічних експериментів та досліджень; морально-правові, медичні та юридичні 

аспекти евтаназії; профілактику суїцидальних випадків; Етичний кодекс лікаря 

України. Формуються вміння та компетентності професійно вірно, з розумінням і 

співчуттям спілкуватися з хворою людиною; формувати належні професійні стосунки 

майбутнього лікаря у колективі та при спілкування з хворими як під час навчання, так 

і при виконанні лікувальної, наукової, дослідницької та інших видів діяльності; 

зберігати лікарську таємницю та вірність «Клятві Гіппократа»; використовувати 

знання з деонтології та лікарської етики в різних царинах професійної діяльності 

лікаря. 



Таким чином, лікарі повинні володіти широким світоглядом, бути різнобічно 

освіченими, мислячими, не корисливими фахівцями і в той же час бути уважними і 

сердешними по відношенню до пацієнтів. Деонтологічні аспекти взаємовідносин 

лікаря і пацієнта, лікаря і медичного персоналу, лікаря і фармпредставників, пацієнтів 

та представників страхових фірм, лікарів і керівників структур охорони здоров'я 

мають принципове значення для підвищення ефективності надання медичної 

допомоги населенню. 

Колектив кафедри фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії має багаторічний 

досвід викладання медичної деонтології, вийшло з друку 2-ге видання навчального 

посібника «Деонтологія в медицині» (Чернівці: Медуніверситет, 2019, 272 с.). 
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