


Термін «біоетика» запропонував  

американський біохімік, професор  

онкології Ван Ренсселер Поттер  

(Van Rensselaer Potter II, 1911-2001):

• стаття «Біоетика. Наука виживання»

(1970)

• книга «Біоетика, міст у майбутнє»

(1971)

Біоетика — аналіз дій людини в  

біології і медицині у світлі

моральних цінностей і принципів



Від ethos – звичай, введено 

Аристотелем  (384-322 рр. до н. е.)

Наука, що вивчає мораль.

Від deon – належне (1834 р.)

Наука, що вивчає моральні, професійні,  

юридичні обов’язки та правила поведінки  

медичних та фармацевтичних працівників  

стосовно хворих.



ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ БІОЕТИКИ
❖Вирішення етичних проблем, що

пов’язані з медичною практикою чи

біомедичними дослідженнями.

✓ Підрозділ біоетики, що вивчає

етику поведінки лікаря – медична

біоетика

(або біомедична етика).

✓ Підрозділ біоетики, що вивчає етику 

поведінки фармацевтичного працівника –

фармацевтична біоетика.

✓На межі між ними – біоетика створення

та клінічних досліджень ліків.



Найбільші проблеми біомедичної етики
• Чи є у лікаря моральні зобов’язання

повідомляти пацієнту про невиліковність  

хвороби?

•Чи може мати моральний захист  

порушення лікарської таємниці?

•Чи може мати моральні виправдання  

евтаназія?

• Чи є моральним сурогатне материнство?

•Чи можливо поміщати людину в  

психіатричну клініку без її згоди?

•Чи можна проводити дослідження на  

пацієнтах?



Проблеми біоетики при  

застосуванні лікарських засобів

•Терапевтична неадекватність лікарських  

препаратів, що випускаються різними  

виробниками (препаратів-дженериків -

вивчає біофармація)

•Просування на ринок товарів та послуг з  

недоведеною ефективністю та

безпечністю (вивчає доказова  

фармакотерапія)



Проблеми біоетики при  

застосуванні лікарських засобів
(продовження)

• Недостатнє відслідковування небажаних

побічних ефектів після реєстрації та  

вивидення на ринок нових препаратів  

(вивчає фармаконагляд)

•Висока вартість сучасного лікування;  

питання економічної доцільності  

застосування нових методів лікування  

(вивчає фармакоекономіка)



Проблеми біоетики при  

застосуванні лікарських засобів

(продовження)

• Необхідність забезпечення належного

рівня медичних послуг у різних регіонах  

та незалежно від рівня забезпеченості  

хворих (вивчає фармакоепідеміологія)

•Використання технологій формування  

попиту та стимулювання збиту шляхом

маніпулювання сприйняттям, психікою та  

споживчою поведінкою пацієнтів згідно  

маркетингових технологій



ІСТОРІЯ МЕДИЧНОЇ БІОЕТИКИ

Статут Фрідріха ІІ (Італія, 1233-1244 рр.):  

1.Лікар не повинен мати власної  

аптеки і не може домовлятись з  

аптекарями.

2.Аптекарі, що бажають виготовляти  

ліки, зобов’язані давати присягу, що  

будуть добросовісно виготовляти їх за  

“вимогами мистецтва” та у якості, що  

відповідає вигоді людей.



СУЧАСНІСТЬ МЕДИЧНОЇ БІОЕТИКИ
(нормативні документи)

I. Хельсінкська декларація

Всесвітньої медичної асоціації про  

етичні принципи проведення

медичних досліджень за участю  

людини (червень 1964 р.), поправки  

1975 р. (Токіо, Японія), 1983 р.  

(Венеція, Італія), 1989 р. (Гонконг,

Китай), 1996 р. (Сомерсет Вест,

ПАР), 2000 р. (Единбург, Шотландія) і  

2002 р. (Вашингтон, США).



СУЧАСНІСТЬ МЕДИЧНОЇ БІОЕТИКИ

(нормативні документи біоетики

– продовження)

II. Конвенція Ради Європи про  

права людини та біомедицину –

Конвенція про захист прав людини  

та людської гідності у зв’язку з  

використанням досягнень біології  

та медицини (Ов’єдо, Іспанія,

4 квітня 1997 р.).



СУЧАСНІСТЬ МЕДИЧНОЇ

БІОЕТИКИ (нормативні документи  

біоетики – продовження)

III. Всесвітня декларація про  

біоетику та права людини

(попередній проект Декларації про  

норми у галузі біоетики, 28 січня  

2005 р.).



СУЧАСНІСТЬ МЕДИЧНОЇ

БІОЕТИКИ (нормативні документи  

біоетики – продовження)

IV. Наказ МОЗ України № 690 від  

23.09.2009 р. “Про затвердження  

Порядку проведення клінічних

випробувань лікарських засобів  

та експертизи матеріалів  

клінічних випробувань і

Типового положення про комісії з  

питань етики”.



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ БІОЕТИКИ  

ЩОДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ

I. Конвенція Ради Європи про  

охорону хребетних тварин, що  

використовують в експериментах та  

інших наукових цілях

(18.03.1986 р.)

II. Директива ЄС з охорони тварин,  

яких використовують в наукових  

цілях № 210 від 22.09.2010 р.  

(2010/63/EU)



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ БІОЕТИКИ  

ЩОДО ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  

ДОСЛІДЖЕНЬ

III. Наказ МОЗ України № 944 від  

14.12.2009 р. “Про затвердження  

Порядку проведення

доклінічного вивчення  

лікарських засобів та  

експертизи матеріалів  

доклінічного вивчення  

лікарських засобів”.



1. Принцип поваги автономії пацієнта  

(respect for autonomy), “сурогатна  

автономія” — повага особистості та

захисту осіб зі зниженою автономією (діти,

психічні хворі, коматозні стани, порушення

свідомості, енцефалопатії та інші).



2. Принцип ненанесення шкоди  

(nonmaleficence), “не нашкодь” –

медичний працівник не повинен ніяким  

чином завдавати шкоди пацієнту.
➢ Можливі наслідки дій лікаря – ятрогенії  

(патологічні стани (психогенні і соматичні),  

викликані хибними діями медичного

працівника);

➢ Психоемоційні стреси у медичного персоналу,  

особливо при екстремальних ситуаціях;

➢ Інвазивність методів діагностики та  

лікування…



3. Принцип допомоги і сприяння  

(“благодіяння” – beneficence), “роби  

благо” – медичний працівник діє лише в  

інтересах благополуччя пацієнта, виявляє  

милосердя і благодіяння.

➢ Навчання пацієнта та його сім’ї;

➢ Адекватне знеболення при маніпуляціях;

➢ Сприяння подоланню наслідків  

захворювання (сприяння протезуванню);

➢ Рекомендації щодо подальшого лікування…



4. Принцип справедливості (justice) –

дотримання справедливого розподілу як  

соціальних благ (наприклад, можливостей  

ефективної охорони здоров’я), так і  

соціальних навантажень (наприклад,

податків).

➢Розподіл наявних медичних ресурсів;

➢Сприяння отриманню недоступних

препаратів (за фінансовими та іншими  

причинами)…



1. Правило правдивості (veracity) –

обов’язок медичного і фарма-

цевтичного працівника надавати

пацієнту максимально правдиву  

інформацію («говори правду»).



2. Правило інформованої згоди  

(informed consent) – надання

пацієнту повної інформації щодо  

змісту лікування (дослідження,

маніпуляцій тощо) і пов’язаного з цим  

ризику: вимога отримання лікарем  

інформованої згоди від пацієнта

перед початком будь-яких медичних  

втручань.



3. Правило приватності (privacy) –

невручання у приватне життя без

зайвої потреби.

4. Правило конфіденційності  

(confidentiality) – заборона передачі  

третій особі інформації, зібраної в  

ході обстеження та лікування

пацієнта.



5. Правило вірності (fidelity) – принцип  

вірності своєму обов’язку та своєму  

слову: не порушувати дане пацієнтові  

слово, виконувати обіцянки,

підтримувати довірчі відносини та  

нести відповідальність за їх розвиток.




