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Анестезіологія, інтенсивна терапія та 

медицина невідкладних станів – розділи 

клінічної медицини, які можна 

безперечно віднести до групи гранично 

високого медико-юридичного ризику.  

Спеціальність «Анестезіологія» за 

професійними характеристиками 

відносять до III - IV категорії 

напруженості. 

 



«Конституція України», прийнята на V сесії 
Верховної Ради України 28.06.1996 р. 

«Основи законодавства України про 
охорону здоров'я», прийняті Верховною 
Радою України 19.11.1992 р.  

Наказ МОЗ України від 08.10.1997 р. № 303 
«Про регламентацію діяльності 
анестезіологічної служби України». 

Наказ МОЗ України від 01.07.1998 «Про 
внесення змін та доповнень до наказу МОЗ 
України «Про регламентацію діяльності 
анестезіологічної служби України» від 
08.10.97 N 303». 
 
 



необхідний рівень спеціального 
обстеження хворого, проведення 
знеболювання; 

якісне ведення медичної документації, що 
об'єктивно відображає зміни стану хворого, 
а також послідовність застосування 
способів і методів лікування; 

 забезпечення цілеспрямованості й 
послідовності лікувального процесу; 

строге дотримання санітарно-гігієнічних 
правил у лікувальному процесі; 

використання норм професійної етики й 
деонтології» 
 



 знати й уміти користуватися сучасними методами 
діагностики й лікування, дозволеними до 
застосування при гострих порушеннях функцій 
життєво важливих органів і систем, володіти різними 
варіантами методів знеболювання; 

 проводити огляд хворого в передопераційному періоді 
не пізніше, ніж за день до планового втручання; 

 при виникненні труднощів у виборі методу 
знеболювання погоджувати питання із завідувачем 
анестезіологічного відділення, а у випадку його 
відсутності − з лікарем-анестезіологом, що заміщає 
завідувача; 

 здійснювати ретельне спостереження за станом 
життєво важливих функцій організму, постійно 
реєструвати їх у відповідних медичних документах під 
час операції (знеболювання) і в післяопераційному 
періоді до їхнього відновлення і стабілізації. 
 



 стандарт медичної допомоги (медичний 
стандарт) - сукупність  
норм, правил і нормативів, а також показники 
(індикатори) якості надання медичної 
допомоги відповідного виду, які 
розробляються з урахуванням сучасного рівня 
розвитку медичної науки і практики;  

 клінічний протокол - уніфікований документ, 
який визначає  вимоги до діагностичних, 
лікувальних, профілактичних та 
реабілітаційних методів надання медичної 
допомоги та їх послідовність;  
 



Перше згадування 1767 Великобританія 
Необхідність згоди на проведення 

хірургічного втручання 1914 США 
Хельсинська декларація 1964 
Принципи медичної етики 1982 одобрені 

генеральною асамблеєю ООН 



Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові 

в доступній формі стан його здоров'я, 

ціль запропонованих досліджень і 

лікувальних заходів, прогноз можливого 

розвитку захворювання, у тому числі 

наявність ризику для життя й здоров'я. 



Пацієнти мають право ознайомитися зі 
своєю історією хвороби та іншими 
документами, які можуть прислужитися для 
подальшого лікування. 

В особливих випадках, коли повна 
інформація може завдати шкоди здоров'ю 
пацієнта, лікар може її обмежити. У цьому 
випадку він інформує членів родини або 
законного представника пацієнта, з огляду 
на особисті інтереси хворого 



Медичне втручання, пов'язане з ризиком 
для здоров'я пацієнта, допускається як 
виключення в умовах гострої необхідності, 
коли можлива шкода від застосування 
методів діагностики, профілактики або 
лікування менше тієї, котра 
передбачається у випадку відмови від 
втручання, а усунення небезпеки для 
здоров'я пацієнта іншими методами 
неможливе 



Для медичного втручання дитині 
необхідна згода родичів або опікунів, з 14 
років необхідна згода самої дитини 

15-18 років необхідна згода, як батьків, 
так пацієнтів  

Обмеження дієздатності людини повне 
або часткове 

Трансфузія не перевіреної на ВІЛ-крові 



«під професійним злочином у медичній 
діяльності розуміється навмисне або з 
необережності зроблене медичним 
персоналом порушення своїх 
професійних обов'язків суспільно 
небезпечне діяння, що заподіяло (або 
реально могло заподіяти) істотну шкоду... 
здоров'ю окремих громадян або 
викликати небезпеку для їхнього життя».  
 



Адміністративна 
Дисциплінарна 
Кримінальна 



Необхідність інформованої згоди в будь-
якому випадку 

Прийняття колегіальних рішень 
Необхідність розробки внутрішніх 

стандартів, залежно від політики 
лікувального закладу 

Доступність до кваліфікованої 
юридичної допомоги 




