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 ПОД- СЕКЦИЯ 16. Криминология.
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ЛІКАРСЬКА ПОМИЛКА: ПРАВОВІ НЮАНСИ

Лікарська помилка - хибні висновки і дії лікаря при встановленні діагнозу 
захворювання, визначенні тактики і методики його лікування [5]. Термін уперше ввів 
у науковий  обіг видатний вітчизняний хірург М. І. Пирогов.

Згідно до статі 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].

Всякого роду похибки зустрічаються в діяльності фахівців різних професій, 
але ні в одній сфері людської діяльності помилки не тягнуть за собою настільки 
тяжких наслідків, як в галузі практичної медицини, оскільки медицина впливає на 
людський організм, який, як відомо, є надзвичайно тендітним і не терпить неуважного 
і недбалого відношення [3, с. 34].

Особливість медичної професії, яка безпосередньо пов'язана із збереженням 
життя і здоров'я людини, викликає підвищений інтерес і строгий підхід з боку 
суспільства до помилок в діяльності медичного персоналу [6, c. 5].

Лікарські помилки необхідно аналізувати, а наявність лікарського злочину — 
перш за все довести [4, c. 46].

Лікарські помилки мають об’єктивні і суб’єктивні причини, зокрема:
1. Надзвичайну складність лікарської  професії
2. Вузьку спеціалізацію
3. Велику довіру до сучасних медичних технологій
4. Індивідуальні особливості організму людини та негативні наслідки 

застосування будь-яких методів лікування
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5. Дію так званого людського фактору
Відповідно до Кримінального кодексу України особа підлягає кримінальній 

відповідальності лише за ті небезпечні наслідки, щодо яких встановлена його вина. 
Кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди не допускається [2].

Складність даного питання обумовлюється величезною кількістю скарг 
пацієнтів, які  мають намір звертатися до суду задля відновлення порушених прав.
Доказом цього служить справа С. В. який подав позов до прокуратури про 
притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 140 ККУ.
Він 9 березня 2010 року звернувся до Нейрохірургічного центру обласної клінічної 
лікарні в м. Київ, куди був госпіталізованим. В плановому порядку, 10 березня 
2010 року, він був прооперованим: діагноз – ліпома, Ламінектомія C5-T3 хребців. 
Йому була проведена консервативна та інтенсивна терапія та був виписаний для 
продовження  лікування в реабілітаційному центрі під  наглядом невропатолога. 
17 березня 2010 року,  через погіршення самопочуття, був госпіталізованим у 
нейрохірургічне відділення ВОПНЛ.ім Ющенка для подальшої діагностики та 
оперативного лікування.
Після проведених обстежень виявилося, що стан його здоров’я значно погіршився, 
після операції почалися ускладення, про що свідчить епікриз  із нейрохірургічного 
відділення ВОПНЛ ім.. ак.О.І. Ющенка.
А неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов’язків 
внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі 
наслідки для хворого є кримінально караним діянням, передбаченим ст. 140 КК 
України.
Тут має місце неналежне виконання лікарем своїх професійних обов’язків внаслідок 
халатності, недотримання певних правил чи відсутності професіоналізму чи  недоліку 
знань у  медичній сфері.
Внаслідок цього дії  медичних представників призвели до того, що пацієнт на даний 
час знаходиться у безпорадному стані та не має змоги вести повноцінне життя.
Притягнути медичних працівників до відповідальності дуже тяжко, адже потрібно 
довести причинний зв'язок між діями лікарів та станом хворого, який виник після 
проведення операції.
Необхідно зазначити, що зараз з’явилася практика надання пацієнтам можливості 
підписання договору, у якому описані можливі негативні наслідки чи погіршення 
непередбачені при лікуванні. Тоді пацієнт втрачає правовий захист і погоджується на 
лікування незважаючи на можливі наслідки.
Неправильно, адже тоді лікар завідома може йти на ризик при лікуванні,знаючи,  що 
він за це не буде нести кримінальну відповідальність.
Пацієнт в такому випадку стає незахищеним і може надіятись лише на професіоналізм 
та моральну культуру лікаря [7, c. 7].
Також потрібно сказати, що є декілька варіантів дій у пацієнта, якому не вдалося 
уникнути лікарської помилки. По-перше, можна Написати скаргу до Департаменту 
охорони здоров'я. По-друге, подати на лікаря до суду, де кваліфікувати помилку 
лікаря буде "незалежна комісія при МОЗ". Також можна  призвати на допомогу ЗМІ. 
Суспільний резонанс хоч і незначно, але все ж впливає на міру покарання за злочинну 
недбалість. Але на сьогодні юристу складно довести вину лікаря, оскільки призначену 
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експертизу для перевірки правомірності дій проводять самі медичні працівники. 
Отже, можна сказати, що лікарська помилка є дуже суперечливим явищем, що 
вимагає свого тлумачення та юридичного закріплення. В Україні це регулювання 
обмежується тільки ст. 140 Кримінального кодексу України [2]. А залучення до 
відповідальності  медичного працівника вимагає доведення провини, наявності 
причинно-наслідкового зв’язку з настанням шкоди.
А рішенням проблем, пов’язаних з регулюванням питання відповідальності 
медичних працівників, є прийняття спеціального закону, що регулював би медичні 
правовідносини, так як на данний момент не існує такого нормативного акта який би 
врегульовував це питання.
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