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Директорат громадського здоров'я та профілактики захворюваності 

Міністерства охорони здоров’я України в межах компетенції розглянув Ваш 

запит на публічну інформацію від 04.07.2021, що надійшов до МОЗ України від 

05.07.2021 № 17/1939/ЗПІ-21 та повідомляє. 

Медична таємниця – це сукупність відомостей про хворобу (діагноз, 

методи лікування, прогноз та ін.), що стали відомі медичним працівникам і не 

підлягають розголошенню, крім випадків передбачених законодавством. 

Право на медичну таємницю гарантується статтями 32, 34 Конституції 

України та закріплене положеннями статей 39, 391, 40, 43 Закону України 

«Основи законодавства України про охорону здоров’я», статті 30 Сімейного 

кодексу України, статтями 285, 286 Цивільного кодексу України, статтями 132, 

146 Кримінального кодексу України та статтею 21 Закону України «Про 

інформацію». 

Відповідно до чинного законодавства України медичною таємницею є: 

• факт звернення людини до лікувального закладу за медичною допомогою; 

• стан здоров’я людини; 

• діагноз; 

• обставини, що передували захворюванню або спровокували його; 

• функціональні особливості організму; 

• шкідливі звички, 

• особливості психіки, 

• майновий стан, 

• інші відомості, отримані при медичному обстеженні, зокрема інформація про 

сімейне, інтимне життя людини, а також про стан здоров’я родичів, близьких 

пацієнта. 

Варто зазначити, що у випадках, коли збереження медичної 

таємниці  шкодить суспільству або може мати серйозні наслідки для оточення 

самого пацієнта лікар може порушити медичну таємницю. 

Лікарська таємниця може бути розголошена без згоди пацієнта у випадку: 

• письмового звернення особи, що живе з ВІЛ до медичного працівника про 

розкриття відомостей про позитивний ВІЛ-статус особи партнеру 

(партнерам). 
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• надання інформації про стан психічного здоров’я особи та надання їй 

психіатричної допомоги без згоди самої особи або без згоди її законного 

представника для  надання особі психіатричної допомоги. 

• надання правоохоронним органам відомостей про лікування  особи в 

наркологічному закладі у разі притягнення її до кримінальної або 

адміністративної відповідальності. 

Проведення вакцинації від COVID-19 відбувається за допомогою 

цифрових інструментів (інформаційних систем E-health, MedData). МОЗ 

розроблено модуль «Імунізація», за допомогою якого зберігається інформація 

про імунізацію у форматі, зручному як для лікаря, так і для пацієнта, при цьому. 

Доступ до цих інформаційних систем мають лише медичні працівники. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31 грудня 2009 року 

№ 1086 затверджено Форму первинної облікової документації № 063-2/о 

«Інформована згода та оцінка стану здоров'я особи або дитини одним з батьків 

або іншим законним представником дитини на проведення щеплення або 

туберкулінодіагностики». Документ заповнюють на всіх пацієнтів, що 

підлягають щепленню або туберкулінодіагностиці, незалежно від місця 

проживання. Заповнена форма означає, що особа та/або один з батьків (законний 

представник дитини) перед щепленням або туберкулінодіагностикою отримали 

повну інформацію про: процедуру щеплення, туберкулінодіагностики 

протипоказання до проведення щеплення, туберкулінодіагностики вакцину та 

можливі несприятливі наслідки 

Особа, яка виявила бажання щепитися від COVID-19, дає згоду на збір та 

використання інформації щодо персональних даних у випадку виникнення 

несприятливих подій після імунізації при застосуванні вакцин з метою передачі 

цих даних до Міністерства охорони здоров’я України та ДП Державний 

експертний центр МОЗ України для оперативного реагування розслідування 

причин їх виникнення та вжиття відповідних заходів. 

  

 

 

Генеральний директор 

Директорату громадського здоров'я 

та профілактики захворюваності                                         Ірина РУДЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорожець  
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