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Вступ

Проблема взаємозв’язку філософії і медицини є однією 
з найактуальніших проблем практичного напряму сучас-
ної науки. Пошуки у медицині завжди виходили на рівень 
філософських узагальнень. Протягом всього ХХ і на початку 
ХХI століть зростають роль медицини в житті суспільства 
та інтерес філософів до її методологічних, соціальних, етич-
них проблем. Сучасна медицина дедалі більше зближується 
з філософією внаслідок інтегрального характеру самої медич-
ної діяльності, що включає в себе, окрім власної діяльності, 
також пізнавальне та ціннісне ставлення до свого об’єкта. 
До того ж, на певному рівні розвитку медицина щодалі біль-
ше стає теорією, в ній інтенсивно формується самосвідо-
мість — роздуми над своїми особливостями, основою, струк-
турою знання, тобто типовими філософськими проблемами. 

Необхідною умовою плідної співпраці філософів і медиків 
у обговоренні теоретичних проблем сучасної медичної науки 
є їх достатня взаємна інформованість про стан наукових по-
шуків. Особливо нагальною стає така співдружність між фі-
лософією та медициною у наш бурхливий час, коли нечувано 
загострилися глобальні проблеми цивілізації, у розв’язанні 
яких значна роль належить філософам та лікарській спіль-
ноті. Разом з тим перед сучасною медициною виникають пи-
тання, які потребують подальшого теоретичного осмислення, 
а також тісної взаємодії філософського і медичного знання. 
Винесення морально-етичних проблем на рівень першочерго-
вих пов’язане з прогресом науки, техніки та технологій. Од-
нак сучасний науково-технічний прогрес створив проблемні 
ситуації, які дозволяють говорити про те, що певні мораль-
но-етичні норми у сучасній медичній діяльності та науко-
во-медичних дослідженнях явно застаріли. Тому виникають 
тривога й занепокоєння за непередбачувані наслідки впро-
вадження новітніх біомедичних технологій. Об’єктивна пот-
реба у філософському осмисленні морально-етичних проблем 
науково-технічного прогресу в медичній науці та практиці 
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обумовлена особливим значенням інновацій у системі охоро-
ни здоров’я. На порядок денний знову вийшла споконвічна 
філософська проблема вибору людиною шляху, що веде її до 
добра чи зла. Вирішити цю ситуацію нині можливо лише 
через інновацію людського розуму і моралі. Водночас стало 
очевидним, що дотримання лише традиційних етичних прин-
ципів у науковій діяльності й медичній практиці не завж-
ди дає позитивні результати. Це означає, що всі традиційні 
етичні регулятори науки й медицини самі потребують нового 
підходу, нового трактування цілої низки проблем медицини. 
Пропонований навчальний посібник і є такою спробою.

У ньому неможливо урахувати всі точки зору з тих чи 
інших питань, оскільки кожне з них може стати предметом 
окремого дослідження. Автори навчального посібника вбача-
ли своє завдання у тому, щоб зосередити увагу на філософсь-
кому осмисленні «пікових» проблем медицини, актуальність 
яких обумовлена змінами, що відбуваються у ній зараз. 

Досягнення сучасної медицини набувають глобальної зна-
чущості, оскільки її проблеми охоплюють важливі сторони 
матеріального й духовного життя сучасного світу. Багато пи-
тань, які за традицією були суто медичними, давно вийшли 
за межі охорони здоров’я і стали предметом дослідження 
цілого комплексу природничих та соціальних наук. На особ-
ливу увагу заслуговують як традиційні, так і нові пробле-
ми у дотичних площинах медицини з філософією, мораллю, 
правом, релігією. 

Ця праця осмислювалася не один рік. Вона є плодом 
творчих зусиль колективу кафедри філософії, соціології та 
медичної соціології, наукових пошуків та наробок виклада-
чів і пройшла практичне випробування під час викладання 
курсу «Філософія», а також елективного курсу «Етичні про-
блеми медицини» у Харківському національному медично-
му університеті. Даний посібник підготовлено відповідно до 
вимог Болонської декларації щодо європейської інтеграції 
освіти з орієнтацією на фундаментальні цінності загально-
освітньої культури. Запропонована профілізація викладу 
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філософських проблем є однією зі спроб пошуку рівноваги 
між фундаментальною освітою та вузькою спеціалізацією. 
Представлений навчальний посібник дасть змогу студентам 
не тільки поглиблено вивчати філософію та елективні кур-
си, але й використовувати його під час самостійної роботи, 
оскільки посібник включає цілу низку завдань, вирішення 
яких дасть змогу усвідомити складність теоретичних й прак-
тичних проблем сучасної медицини. 

Авторський колектив сподівається, що ця книга буде ко-
рисною не тільки для студентів вищих медичних навчальних 
закладів ІV рівня акредитації, але й для всіх, хто цікавиться 
сучасними філософськими та етичними проблемами меди-
цини.



1. сОЦІАЛЬНО-ФІЛОсОФсЬКІ  

пРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ
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1.1. Філософія науки та філософія медицини

План:
1. Сучасна філософія науки і медицини: основні функції 

та структура.
2. Історія взаємодії філософії, науки й медицини.
3. Теоретизація науки і медицини, проблема предмета 

медичної діяльності.
4. Медицина в сучасній цивілізації: філософія техніки 

і медицина.
5. Медицина та філософія науки в ХХІ столітті: су-

часна методологія науки.

	 Ключові слова: рефлексія, філософія науки, філософія 
медицини, переднаука, синкретизм, натурфілософія, по-
зитивізм, методологія, об’єкт медицини, предмет медици-
ни, біологічне, соціальне, детермінізм, системотехніка.

1. Сучасна філософія науки і медицини: основні функції 
та структура
Сучасне суспільство у своїй життєдіяльності значною 

мірою залежить від успіхів науки. У сфері охорони здоров’я 
суспільство ХХІ століття представлене потужними наукови-
ми інститутами, розвиненою системою практичної медицини, 
розгорнутими структурами медичної і фармацевтичної про-
мисловості. У клініках нікого не дивують прилади та устат-
кування, дія яких заснована на лазерній та комп’ютерній 
техніці, магнітних і ядерних резонаторах, ультразвуковій 
локації, тонкій органічній і неорганічній хімії, електроніці 
п’ятого покоління тощо. У наших квартирах відслідковува-
ти й підтримувати здоров’я допомагають побутова медична 
техніка і прилади. Але використання настільки потужного, 
навіть у порівнянні з початком ХХ століття, науково-техніч-
ного потенціалу можливе лише за умови відповідного рівня 
медичної науки, її теоретичної та прикладної складових.
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Усі ці досягнення людства пов’язані з розвитком науки 
і обумовлені науковими відкриттями. Медицина як сфера на-
уки і практичної діяльності, що слугує збереженню і підтри-
манню здоров’я людини, не є винятком і не може обійтися 
без застосування основних структур і принципів сучасного 
наукового знання. Розвиток медицини ХХI сторіччя має такі 
складові: високий рівень практичної медицини, високий рі-
вень медичної науки, найважливішою ознакою яких є висо-
кий рівень теоретичного мислення.

Закономірно, що наука стала однією з найвищих ціннос-
тей цивілізаційного розвитку, який стимулював широке за-
стосування в людській діяльності наукових знань.

Величезний вплив науки на життя й діяльність людей 
змушує суспільство приділяти значну увагу самій науці, ро-
бити її предметом особливого вивчення. Не дивно, що раціо-
нальне осмислення науки привело до виникнення особли-
вої дисципліни — філософії науки, що сформувалася в XX 
столітті на перетині трьох сфер: самої науки, її історії та 
філософії. Хоча сам термін уперше з’явився у ХIХ столітті 
(К. Дюринг).

При цьому філософія науки перетворюється на внутрішню 
рефлексію (від лат. reflexio — погляд назад, тобто осмислен-
ня й усвідомлення форм і передумов самого знання, аналіз 
його змісту, методів, внутрішніх структур, категоріальних 
засад) усієї системи наукового знання. До тих пір перева-
жала зовнішня рефлексія: взаємозв’язок філософії та науки 
на етапах переднауки і власне становлення й розвитку на-
уки — тобто методологія науки.

Цілісність системи наукового знання розкривається й 
у тому, що практично водночас із формуванням філософії 
науки, як спеціального освоєння дійсності, виникає і її скла-
дова частина — філософія медицини. 

Необхідна рефлексія наукового знання взагалі й медичного 
знання зокрема припускає постановку низки загальних питань: 
що таке наука; у чому полягає специфіка наукового знання 
й методів науки; як розвивається наука і як вона отримує свої 
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результати. Таким чином, філософія науки, а отже й філософія 
медицини, — це не особливий філософський напрям, що стоїть 
над чи поза наукою, і не філософські проблеми природничих, 
суспільних або медико-біологічних наук, а вивчення науки як 
пізнавальної діяльності в її цілісності, системності, в історич-
ному розвитку. Робимо висновок: філософія медицини — це 
вивчення медицини як сфери науки і практичної діяльності 
зі збереження та підтримання здоров’я людини в її цілісності, 
системності та історичному розвитку.

Часом філософію науки називають методологією науково-
го пізнання, бажаючи підкреслити її увагу до методів науки. 
Іноді філософія науки включається в наукознавство — су-
купність дисциплін, що досліджують ті або інші сторони 
науки.

Співвідношення філософії науки з близькими до неї га-
лузями наукознавства й наукометрії іноді тлумачиться на 
користь ототожнення останніх або принаймні як щось до-
волі близьке до наукознавства, чи дисципліна, що включає 
у себе історію й соціологію науки. Однак таке ототожнення 
неправомірне. Соціологія науки досліджує взаємовідносини 
науки як соціального інституту із соціальною структурою 
суспільства, типологію поводження вчених у різних соціаль-
них системах, взаємодію формальних і професійних нефор-
мальних співтовариств науковців, динаміку їхніх групових 
взаємодій, а також конкретні соціокультурні умови розвитку 
науки в різних типах суспільного устрою. А наукознавство 
вивчає загальні закономірності розвитку й функціонування 
науки, воно, зазвичай, тяжіє до описового характеру. Нау-
кознавство як спеціальна дисципліна склалася у 60-ті рр. 
XX століття. У загальному розумінні наукознавче досліджен-
ня можна визначити як розробку теоретичних засад полі-
тичного й державного регулювання науки, вироблення ре-
комендацій з підвищення ефективності наукової діяльності, 
принципів організації, планування й керування науковим 
дослідженням. Можна натрапити й на позицію, коли весь 
комплекс наук про науку називають наукознавством. Тоді 
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наукознавству надається дуже широкий і загальний зміст, 
і воно неминуче стає міждисциплінарним дослідженням, 
виступаючи як конгломерат дисциплін. 

П. В. Копнін свого часу справедливо зазначав, що нау-
кознавство не можна розглядати як самостійну комплексну 
науку, тому що будь-яка наука повинна мати певну загальну 
теорію, єдиний метод, проблематику або щонайменше певний 
набір загальних методів і проблем. Наукознавство, вважає 
П. В. Копнін, не володіє якоюсь загальною теорією або на-
бором теорій. Часом з поля зору наукознавства випадають 
власне філософські проблеми науки.

У визначенні центральної проблеми філософії науки іс-
нують певні різночитання. На думку відомого філософа на-
уки Ф. Франка, «центральною проблемою філософії науки 
є питання про те, як ми переходимо від тверджень повсяк-
денного здорового глузду до загальних наукових принци-
пів». К. Поппер вважав, що центральна проблема філософії 
знання, починаючи з епохи реформації, полягала в тому, 
як можливо розтлумачити або оцінити далекосяжне твер-
дження, що йде від конкуруючих теорій або вірувань.

Напевно, коло проблем філософії науки досить широке, до 
нього можна віднести питання типу: чи детермінуються за-
гальні положення науки однозначно або той самий комплекс 
дослідних даних може породити різні загальні положення? 
Як відрізнити наукове від ненаукового? Які критерії нау-
ковості й чи можливе обґрунтування науковості отриманих 
знань? Як ми знаходимо підстави, за якими віримо, що одна 
теорія краща за іншу? У чому полягає логіка наукового знан-
ня? Які моделі його розвитку? Всі ці й багато інших питань 
органічно вплетені у тканину філософських міркувань про 
науку. Більше того, вони постають із центральної проблеми 
філософії науки — проблеми розвитку наукового знання.

По-різному оцінюють дослідники й місце філософії науки. 
Деякі автори бачать у цій дисципліні тип філософування, 
що будує висновки виключно на результатах і методах на-
уки (Р. Карнап, М. Бунге). Інші вбачають у філософії науки 
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середню ланку між природничим і гуманітарним знанням 
(Ф. Франк). Треті пов’язують із філософією науки завдан-
ня методологічного аналізу наукового знання (І. Лакатос). 
Існують також крайні позиції, що розглядають філософію 
науки як ідеологічну спекуляцію на науці, шкідливу для 
науки й суспільства (П. Фейєрабенд).

Досить цікава типологія уявлень про природу філософії 
науки запропонована Дж. Лоузі:

філософія науки є світоглядом, що сумісний з науко-
вими теоріями і ґрунтується на них;

вона пов’язана з виявленням передумов наукового 
мислення й діяльності;

припускає експлікацію (від лат. explication — роз’яснен-
ня, розгортання) понять і теорій науки;

філософія науки — метанаукова методологія, що визна-
чає, чим наукове мислення відрізняється від ненаукового, до 
яких методів повинні вдаватися вчені у своїх дослідженнях, 
які необхідні умови коректності наукового пояснення, у чому 
полягає когнітивний (пізнавальний) статус наукових законів. 

До переліченої типології можна додати ще одну дуже 
важливу особливість: філософію науки слід розуміти насам-
перед як сферу, у межах якої пропонуються, вивчаються 
й порівнюються моделі розвитку науки.

Узагальнення існуючих підходів до розуміння суті й фун-
кцій філософії науки дозволяє виділити ряд позицій:

філософія науки є концептом загальнонаукової карти-
ни світу, що сумісна з основними науковими теоріями;

є виявленням передумов наукового мислення; 
здійснює аналіз і пояснення понять науки;
виступає як загальна методологія пізнавання, розумін-

ня й пояснення наукових знань;
є з’ясуванням соціальної детермінації існування й роз-

витку науки як соціального інституту; 
здійснює виявлення раціональної та соціальної скла-

дових у природі людини як суб’єкта, об’єкта і предмета на-
укової діяльності.
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Узагальнюючи дослідження в цій галузі, В. С. Стьопін 
вважає, що предметом філософії науки є загальні законо-
мірності й тенденції наукового пізнання як особливої діяль-
ності з виробництва наукових знань, взятих у їх історичному 
розвитку і розглянутих у соціокультурному контексті, що 
історично змінюється. 

При цьому необхідно уточнити: сучасну філософію на-
уки цікавить сам процес наукового пізнання, що включає 
філософську рефлексію наукового знання, наукових методів 
і теорій та формування філософських і наукових парадигм, 
наукових традицій як методологічної й світоглядної основи 
розвитку науки.

Розглядаючи структуру філософії науки й філософії ме-
дицини, Ю. М. Хрустальов і Г. І. Царегородцев виділяють 
у філософії науки (а отже й у філософії медицини) п’ять 
складових: метафізичну структуру; науково-дослідну ідео-
логію й політику; передумови (підстави) наукового знання; 
пояснення понять і теорій; демаркацію між наукою та не-
наукою. При цьому, за філософією науки (отже й за філо-
софією медицини) зберігаються такі найважливіші завдан-
ня — з’ясування суті механізму взаємин філософії та науки, 
вивчення філософських проблем прикладних наук і наукових 
теорій, включаючи медичні.

2. Історія взаємодії філософії, науки й медицини
Філософія медицини, у загальному контексті розвитку 

філософії науки, має свою передісторію та історію. Законо-
мірно, що цей процес прямо пов’язаний з історією розвитку 
наукового знання. Загальновизнано, що розвиток наукового 
знання проходить два основних етапи, які відповідні двом 
різним методам побудови знань і двом формам прогнозуван-
ня результатів діяльності. Перша стадія характеризує науку, 
що зароджується (переднауку), друга — науку у власному 
розумінні слова.

Наука, що зароджується, вивчає переважно ті речі й спо-
соби їхньої зміни, з якими людина часто зустрічалась у ви-
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робництві й повсякденному житті. Вона прагнула побудувати 
моделі певних змін для того, щоб передбачати результати 
практичних дій. Першою й необхідною передумовою для 
цього було вивчення речей, їхніх властивостей і відносин, 
виділених самою практикою. Ці речі, властивості й відноси-
ни фіксувалися в пізнанні у формі ідеальних об’єктів, якими 
мислення починало оперувати як специфічними предметами, 
що заміщають об’єкти реального світу. Ця діяльність мис-
лення формувалася на базі практики і являла собою ідеалізо-
вану схему практичних перетворень матеріальних предметів. 
Поєднуючи ідеальні об’єкти з відповідними операціями щодо 
перетворення, переднаука будувала таким шляхом схему тих 
змін предметів, які могли бути здійснені у виробництві даної 
історичної епохи. Так, наприклад, аналізуючи давньоєгипет-
ські таблиці додавання й віднімання цілих чисел, неважко 
встановити, що представлені у них знання утворюють типову 
схему практичних перетворень, здійснюваних над предмет-
ними сукупностями.

Етап переднауки видається доволі тривалим. Так, для ме-
дицини він, очевидно, починався у Давньому Єгипті і прой-
шов два етапи. Перший — період цілісного відображення 
світу в рамках єдиного синкретичного знання. Це первісна 
нерозчленованість (синкретизм) світоглядного (філософського) 
медичного та інших первісних форм донаукового знання за 
вже чітко вираженої специфічності медичної практики. Пев-
но, цей період завершився для медицини в часи діяльності 
Гіппократа (V–IV ст. до н. е.) Власне, медицина як особливий, 
окремий вид пізнання ще не виділялася, хоча, як відомо, вже 
мала незаперечні досягнення в лікуванні різних хвороб.

Другий етап позначений розмежуванням філософського 
та медичного знання, а тому вже можна говорити про їх 
взаємодію.

Механізми тісної взаємодії філософії з медициною сфор-
мувалися досить давно. Визнаний «батько медицини» Гіп-
пократ стверджував: «Медицина настільки ж мало може об-
ходитися без загальних істин філософії, як остання — без 
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медичних фактів, які нею надаються». У сучасній літературі 
виділяють, здавалося б, протилежну позицію, що веде свій 
початок, за словами Цельса (I ст. до н. е.), від того ж Гіп-
пократа, який першим відокремив медицину від філософії. 
Самому Цельсу належить вислів, що філософія є «необхід-
ною всім для розуму, але марною для тіла». Характеризуючи 
ці дві протилежні позиції щодо оцінки взаємодії філософії 
та медицини, варто звернути увагу на ту єдину підставу, 
яка їх породила. А це має бути суперечність, що закладена 
у самому процесі розвитку наукового знання взагалі. 

Суперечністю, яка лежить в основі цієї проблеми, є єд-
ність і боротьба двох тенденцій процесу розвитку науки: ди-
ференціація та інтеграція практичної і наукової діяльності, 
тобто у міру диференціації практичної й наукової діяльності 
інтеграційні процеси виступають в оновлюваній формі. Влас-
не, час Гіппократа і є тим осьовим часом переходу від син-
кретизму до взаємодії філософії та медицини.

У свою чергу, цей етап включає два великих періоди. 
Період створення натурфілософських концепцій медицини, 
коли відбувається виокремлення із цілісної філософської 
діяльності медицини — як самостійної форми, заснованої 
на особливій практичній діяльності. При цьому філософія 
виступає підґрунтям (світоглядним, методологічним), що 
пов’язує розрізнені фрагменти медичного знання в систему 
і включає їх у світоглядну цілісність. 

Перший період розвитку взаємозв’язку філософії й меди-
цини, що безпосередньо передує ХХ століттю, за філософсь-
кою термінологією, слід визначити як позитивістський.

Ця форма взаємозв’язку виникає в рамках натурфіло-
софських концепцій початку XIX сторіччя у зв’язку з нагро-
мадженням емпіричного та теоретичного медичного знання 
і виникненням потреби в побудові загальної медичної тео-
рії. Звідси — відомі нам визначення патології, патологічної 
фізіології як філософії медицини. Наприклад, Ф. Г. Гартман 
(1828) заявляв, що «загальна патологія — алгебра медици-
ни, її філософія».
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Оскільки теоретична медицина піднімається до рівня 
рефлексії медичної діяльності взагалі, виникає ілюзія, що 
вона стає сама собі філософією. Прихильники цієї позиції 
беруть як даність (апріорну) існуючий методологічний апарат 
і цілісність культури й світогляду. Вони фактично визнача-
ють вид практичної та наукової діяльності, якими вони зай-
няті, центром світогляду. Тому робилися спроби переносити 
рефлексію медичних теорій і медичної діяльності загалом на 
світ людини (З. Фрейд, Г. Сельє та ін.).

Реальними підставами для таких форм орієнтації є те, 
що лікар у своїй практичній діяльності робить конкретну 
справу. Використання ним загальних філософських методів, 
форм мислення та пізнання не вимагає усвідомлення їхньої 
природи і проблем. Але позитивістський період вирішує 
важливе завдання — він починає систематизувати зовнішню 
рефлексію наукового знання й готує методологічне підґрунтя 
для переходу до внутрішньої рефлексії.

У європейському цивілізаційному процесі перехід від ета-
пу переднауки до етапу розвитку власне наукового знання 
пов’язаний з тим, що відбувається перехід до принципово 
нового способу побудови знань.

Старий спосіб побудови знань шляхом абстрагування 
й схематизації предметних відносин наявної практики у рам-
ках натурфілософського підходу забезпечував передбачення її 
результатів у межах уже сформованих способів практичного 
освоєння світу. Однак у міру розвитку пізнання й практики 
поряд із згаданим способом у науці формується новий спосіб 
побудови знань. Він знаменує перехід до власне наукового 
дослідження предметних зв’язків світу.

Якщо на етапі переднауки як первинні ідеальні об’єкти, 
так і їхні відносини (відповідно — зміст основних термінів 
мови й правила оперування ними) виводилися безпосередньо 
з практики й лише потім всередині створеної системи знання 
(мови) формувалися нові ідеальні об’єкти, то тепер пізнан-
ня робить наступний крок. Воно починає будувати фунда-
мент нової системи знання нібито «згори» відносно реальної 
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практики й лише після цього, шляхом ряду опосередкувань, 
перевіряє створені з ідеальних об’єктів конструкції, зістав-
ляючи їх з предметними відносинами практики. 

Отже, головною ознакою переходу від стадії переднауки 
до стадії розвитку медичної науки на власній основі є її те-
оретизація.

Основні шляхи розвитку теоретичної медицини, медичної 
теорії обумовлені загальними принципами розвитку наукової 
теорії. Теорія в загальному плані визначається як система 
достовірного наукового знання, що описує й пояснює пев-
ну царину дійсності. Структура теорії включає: емпіричну 
(фактичну) підставу теорії; вихідні теоретичні положення 
(аксіоми, принципи, закони); логічну систему висновків і до-
казів; сукупність логічно обґрунтованих висновків і наслід-
ків. Побудова й обґрунтування наукової теорії являє собою 
взаємозв’язок і взаємодію вищевказаних елементів. У при-
родознавстві найчастіше виділяють чотири типи теорій: ем-
піричні теорії експериментальних наук, до таких належить 
більша частина теорій біології та медицини; гіпотико-дедук-
тивні (напіваксіоматичні) теорії; аксіоматичні теорії матема-
тики; формалізовані теорії математики й логіки.

Специфіка медицини як теоретичної системи знання виз-
начається двома факторами: логікою побудови і розвитку 
теоретичного знання взагалі та особливостями предмета й ха-
рактеру медичної діяльності. Другий фактор і визначає те, 
що медицина як система поєднує теоретичну, експеримен-
тальну, клінічну й профілактичну складові. 

Теоретична медицина спирається на весь загал фунда-
ментальних наук (біологія, фізика, хімія, математика, пси-
хологія, соціологія). Як її базові складові можна виділити 
теорію антропогенезу, теорію норми, теорію патології.

Експериментальна медицина поєднує теорію методу до-
сліджень, теорію експерименту, теорію моделювання, теорію 
прогнозування результатів.

Клінічна медицина включає теорію людської індиві-
дуальності, теорію діагностики, теорію лікування (психо-
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соматичної оптимізації), теорію реабілітації, теорію цін-
ностей.

Профілактична медицина включає теорію гігієни, тео-
рію антропоекології, теорію профілактики, теорію охорони 
здоров’я.

Така специфіка медичного знання визначає багато в чому 
і характер взаємин медицини й філософії на різних етапах 
розвитку цивілізації — як фактора, що забезпечує теорети-
зацію медицини.

Близькість медицини й філософії, історичні форми їх-
ньої взаємодії пояснюються різними обставинами. По-перше,  
активним розвитком медицини як форми практичної діяль-
ності й необхідністю її світоглядного обґрунтування. По-дру-
ге, синтетичним характером самої медичної діяльності, що 
включає і клінічну діяльність, і експериментальну, і про-
філактичну. По-третє, постійною необхідністю теоретичної 
рефлексії набутого фактичного матеріалу. 

Історія філософії досить виразно фіксує, що філософія 
здобула теоретичні форми достатнього системного рівня вже 
в античний період. Починаючи від Платона й Аристотеля, 
високий рівень теоретизації філософії практично не ставить-
ся під сумнів. Так само визнано, що природознавство пере-
творюється у власне науку (переходить від етапу переднауки 
до етапу науки) в умовах Нового часу. Вважається, що за-
сновниками класичного природознавства з високим рівнем 
теоретизації стали Г. Галілей та І. Ньютон. Закономірно, що 
перехід науки до етапу власне наукового розвитку породив 
у рамках натурфілософської форми взаємодії філософії та 
науки і перші форми внутрішньої філософської рефлексії 
науки — методологічні концепції Ф. Бекона та Р. Декарта 
як предтечу філософії науки.

Емпіризм і математичне узагальнення стали візитною 
карткою науки Нового часу. Від імені емпіризму виступив 
Ф. Бекон з його великою програмою емпіричної філософії. Від 
імені раціоналістичного підходу виступив математик Р. Де-
карт. Втім, У. Гарвей висловився про родоначальника англій-
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ського емпіризму так: «Бекон займався наукою як лорд-кан-
цлер». Очевидно, він мав на увазі, що справа обмежувалася 
самими тільки побажаннями, загальною характеристикою 
завдання й умовляннями про те, що не слід довірятися ви-
падковим сприйняттям, а потрібно робити методичні спосте-
реження й доповнювати їх обміркованим досвідом. Р. Декарт 
же був упевнений, що серйозна потреба в істині може бути 
задоволена не схоластичними міркуваннями й метафізичними 
теоріями, а лише математикою. Ця своєрідна математична 
реформа філософії змусила визнати ясність і виразність най-
важливішими принципами наукового методу.

Уже в XVII сторіччі нова наука про природу багато в чо-
му визначала зміст і завдання філософії, а в XVIII і XIX 
взагалі відтіснила останню, створивши особливий — сцієн-
тистський — спосіб мислення й життєвої орієнтації, який 
донині має визначальний характер для європейської куль-
тури та індустріально-технічної цивілізації, що стала тепер 
всесвітньою. За словами німецького філософа Г. Ромбаха, 
«точна наука є філософія Нового часу». 

Ці особливості викликали до життя й нову орієнтацію фі-
лософії. Якщо в Середні віки вона виступала в союзі з теоло-
гією, а в епоху Відродження — з мистецтвом і гуманітарним 
знанням, то від XVII сторіччя вона спирається переважно 
на науку. Тому для розуміння проблем, якими займається 
відтоді медицина, треба зважити на специфіку нового типу 
науки про природу, основи якої склалися саме в той період 
і яка істотно відрізняється від природознавства античності 
й середньовіччя. І оскільки наука посідає провідне місце 
у світогляді цієї епохи, то й у філософії на перший план 
виходять проблеми теорії пізнання — гносеології. Простежу-
вання зв’язку філософії з наукою дозволяє, з одного боку, 
виявити теоретичні передумови нової математики й приро-
дознавства, а з іншого, — побачити, яким чином найбільш 
продумані філософські побудови занурюються своїм корін-
ням у той ґрунт, з якого проростає й наукове мислення цієї 
епохи, що визначає духовні обрії нової Європи.
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Основна тенденція філософії Нового часу, яку дуже 
яскраво окреслив Р. Декарт, — перенесення центру ваги 
філософського навчання з проблем онтологічних на гносе-
ологічні. Справді, коли йдеться про те, щоб із загального 
принципу за допомогою певного методу побудувати новий 
світ, то стає очевидним, що головне завдання полягає у ба-
ченні цього єдиного принципу, правил методу, тобто способу 
побудови світу, а також долученні всіх можливих аргументів 
на користь правомірності й можливості виконувати запла-
новане. Цими питаннями і займався Р. Декарт.

Наукове знання, у баченні Р. Декарта, — це не окремі 
відкриття, які поєднують поступово у загальну картину при-
роди, а створення загальної понятійної сітки, у якій вже 
не важко заповнити окремі осередки, тобто виявити окремі 
істини. Процес пізнавання перетворюється на таку собі по-
токову лінію, а в ній, як відомо, головне — безперервність. 
От чому безперервність — один з найважливіших принципів 
методу.

Метод, як його розуміє Р. Декарт, повинен перетвори-
ти пізнавання в організовану діяльність, звільнивши його 
від випадковостей, від таких суб’єктивних факторів, як 
спостережливість і гострий розум — з одного боку, удача 
й щасливий збіг обставин — з іншого. Образно кажучи, 
метод перетворює наукове пізнання з кустарного промислу 
в промисловість, зі спорадичного й випадкового виявлення 
істин — у систематичне й планомірне їх виробництво.

Якщо Р. Декарт є представником раціоналізму в новій 
філософії і вважає найбільш достовірним пізнавання за допо-
могою розуму, то англійський філософ Ф. Бекон — засновник 
іншого напряму, а саме емпіризму, вимагає спиратися на 
досвід. Щоб одержати істинне знання про природу, необхід-
но, на думку Ф. Бекона, докорінно змінити наукові методи 
дослідження.

Саме у творчості Ф. Бекона практична зорієнтованість на-
уки Нового часу знайшла своє найбільш яскраве й послідов-
не втілення. Мету наукового знання Ф. Бекон бачить у при-
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несенні користі людству. На відміну від тих, хто вважав 
науку самоціллю, Ф. Бекон наголошує, що наука служить 
життю й практиці, і тільки це виправдовує її існування.

Така позиція доповнює зміст філософії як методології 
науки. «Філософська методологія як вчення про загальний 
метод пізнання світу є особлива сфера духовної культури, 
відмінна від науки й релігії, але перебуває в складній взає-
модії з ними» (М. Бердяєв). 

Фізіологія, анатомія, власне медичні науки (діагностика 
й терапія) стають на цей шлях значно пізніше. Хоча ніхто 
не сумнівається у високому рівні теоретичного мислення 
видатних класиків світової медицини: Гіппократа, Цельса, 
Галена, Авіценни, Парацельса та ін. Але існує й справед-
лива оцінка ступеня теоретизації їхніх поглядів, що наве-
дена на прикладі Гіппократа: «...Концепція Гіппократа не 
є у точному значенні слова науковою теорією, що виражає 
достовірне знання про закономірності тієї чи іншої сфери 
об’єктивної реальності. Її не можна оцінювати за критерія-
ми розвиненого природознавства, у світлі якого концепція 
Гіппократа є лише умоглядна гіпотеза» (В. Жирнов). Справа 
в тому, що теоретичне мислення як таке ще не стає наукою. 
Тому взаємозв’язок філософії та медицини на досить трива-
лий час набуває особливого характеру. Філософія виконує 
компенсаторну функцію — науково-теоретичного забезпе-
чення медицини, тобто виступає якимось науково-теоретич-
ним доповненням до системи медичного знання. Така форма 
взаємозв’язку філософії і медицини (у рамках натурфіло-
софського підходу) деякою мірою компенсує гетерохронність 
(відставання) формування медичної культури, пов’язаної 
з відставанням її системно-теоретичного компонента (у виг-
ляді самостійної системи наукового знання) від предметно-
практичної складової. У зв’язку з цим дослідники філософії 
медицини вирізняють ще одну особливість розвитку медич-
ного знання в широкому сенсі — значне випереджання ком-
плексу етичних уявлень системи гносеологічно-пізнавальних 
уявлень у системі медичного знання. 
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Необхідно звернути увагу й на інші фактори розвитку 
теоретичної складової медицини. Насамперед, у ХVII — ХIХ 
століттях завершується натурфілософський етап розвитку ме-
дичного знання й так званий підготовчий період переходу до 
теоретичної медицини. Натурфілософія була колискою теоре-
тичного мислення у природознавстві. Саме тоді відбувалось 
інтенсивне формування емпіричного базису науки. У цей же 
період сформувалися сучасний методологічний базис науки 
та її теоретичний компонент. Стосовно до медицини ця за-
кономірність має деякі особливості. По-перше, період фор-
мування емпіричного базису в медицині більш тривалий. 
Перехід до самостійних теоретичних побудов у медицині за-
вершився пізніше, ніж в інших галузях природознавства. 
Але до початку ХХ сторіччя медицина вже мала у своєму 
доробку серйозні наукові досягнення, такі як систематизо-
ване знання в патологічній анатомії, фізіології та патоло-
гічній фізіології і, безумовно, у бактеріології. Однак перша 
в історії медицини спроба теоретичного синтезу медичних 
знань на суто науковій основі — целюлярна патологія Р. Вір-
хова — виявилася практично єдиною медичною теоретичною 
системою, що виконувала функцію інтегруючої теорії досить 
тривалий час. Бактеріологія не впоралася із цим завданням, 
тому що виникли нові конкуруючі теоретичні системи. Але 
процес пошуку таких теорій став характерним для початку 
ХХ століття. 

Ще одним фактором, що визначає процес переходу ме-
дичного знання до високорозвиненого стану власне науки 
є більш толерантне ставлення медиків, у порівнянні з при-
родознавцями, до системи філософського знання. Отже, для 
медицини характерна своя особливість проходження пози-
тивістського етапу взаємин медицини й філософії. Пояснення 
полягає у двох моментах: насамперед, у предметі медичної 
діяльності — людині, а також у необхідному консерватизмі 
медицини щодо застосування в її сфері двох складових на-
укового знання, які й забезпечували для природознавства 
переведення його на рівень необхідної теоретизації, — ма-
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тематики й техніки. Саме застосування математики у при-
родознавстві стало поштовхом до її теоретизації, а застосу-
вання техніки розширило її експериментальну базу й вивело 
на новий теоретичний рівень. 

3. Теоретизація науки і медицини, проблема предмета 
медичної діяльності
До загальних принципів теоретизації науки відносять: 

по-перше, встановлення внутрішньої єдності досліджуваного 
матеріалу, досліджуваної сфери; по-друге, з’ясування її місця 
в системі інших наук.

Якщо взяти ці принципи в системі й застосувати їх до 
процесу теоретизації медицини, то можна виділити три рівні 
теоретизації сучасної медицини:

1. Об’єднання теоретичного медичного матеріалу в сис-
тему, упорядковану за певним вихідним принципом. 

2. Виявлення предмета медицини та її місця у системі 
наук. 

3. Виявлення місця медицини в суспільстві, у його куль-
турі.

Одним з важливих моментів теоретизації медицини є визна-
чення її предмета. Досліджуваний медициною об’єкт — люди-
на — явище соціальне. Те, що медицина обмежувалася вивчен-
ням переважно людського організму, пояснюється винятково 
самим характером розвитку науки взагалі й наукових уявлень 
про людину. Тому традиційний предмет вивчення — здоров’я 
та хвороби людини — варто розглядати з точки зору сучасного 
розуміння людини, тобто не як абстрактно-біологічну харак-
теристику організму, а як конкретне вираження цілісності 
людського буття. Власне, у зв’язку із проблемою визначення 
предмета теоретизації медицини будувалася логіка загальноме-
дичних теорій, починаючи від целюлярної патології Р. Вірхова 
й закінчуючи вченнями І. Павлова і Г. Сельє, від загальнобіо-
логічної теорії реактивності живих систем на організменому 
рівні як теорії організмоцентристської патології (В. Петленко) 
до теорії нормології, застосованої не до організму, а до популя-
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ції (І. Давидовський). Як результат — виникає певна супере-
чність між традиційним шляхом теоретизації через природ-
ничу базу загальної патології та соціальною сутністю людини. 
Причина цілком очевидна: сучасна медицина являє собою ці-
лий комплекс наукових дисциплін, що стає теоретичною базою 
для відповідних видів практичної медичної діяльності. Отже, 
теорія медицини має будуватися не як теорія певного класу, 
безлічі об’єктів, а як теорія специфічної предметної діяльності 
з певним класом об’єктів.

Центральними поняттями, які визначають основні підхо-
ди, принципи побудови теорії медицини й теоретичної меди-
цини, стали «об’єкт» і «предмет» медичної діяльності.

Об’єкт медичного впливу — людина. Відповідно, вона 
є й об’єктом медичного пізнання. Однак за всю історію ме-
дицини людину як таку ніколи не оголошували предметом 
медичної науки та медичної діяльності. Людину вивчають 
практично вся сукупність гуманітарних наук і значна час-
тина природничих наук. Річ у тім, що за такого розмаїт-
тя медичної діяльності принципово існують три її головні 
об’єкти: природа, суспільство, людина.

Об’єктом медицини є людина в станах здоров’я і хвороби, 
які характеризуються діалектичною взаємодією властивих 
їй організменого, психічного і соціального структурного та 
функціонального рівнів.

Організмений рівень об’єкта медицини — це рівень біоло-
гічних (фізіологічних) зв’язків. На цьому рівні виділяються 
механізми етіології та патогенезу і взаємопереходу нормаль-
ної саморегуляції в патологічну.

Психічний рівень об’єкта медицини — це рівень психіч-
ної цілісності людини, що задається як фізіологічними, так 
і соціальними детермінантами. Тут найбільш непохитною 
виявляється система психосоматичних зв’язків.

Соціальний рівень об’єкта медицини — це характерис-
тика здоров’я і хвороби як соціальних станів особистості, 
що формуються на основі його цілісного соціального й при-
родного буття.
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У зв’язку з виділенням трьох взаємозалежних рівнів 
у сучасній медицині визначено й три групи медичних наук: 
медико-біологічні, власне медичні (клінічні) та медико-со-
ціальні (профілактичні).

Складність структури об’єкта медицини вимагає якісної 
методологічної бази для цілісності цієї системи. Сократові 
приписують таку думку: «Хороші лікарі говорять, що не-
можливо лікувати одне око, а необхідно лікувати й голову, 
якщо бажають, щоб одужали очі. Так само не має сенсу лі-
кувати голову, не дбаючи водночас про все тіло... Найбільша 
помилка — існування лікарів тіла й лікарів душі, тоді як, 
власне кажучи, це неподільне».

Весь хід становлення медичного знання визначає як спе-
цифіку медичної діяльності, так і її сучасне існування. На ем-
піричному рівні визначення предмета медицини не викликає 
сумніву — це боротьба із хворобами й збереження здоров’я. 
Предмет медицини явно лежить у сфері людського існування. 
Тому характер, специфіка медичної діяльності розкривається 
саме через її співвіднесення із сутністю людини. Зміст бороть-
би із хворобами, потреба суспільства й людини у збереженні 
здоров’я полягає в усуненні тих обмежень тілесного існування 
людини, які заважають її вільній, повноцінній діяльності. 
Очевидно, що це призначення медичної діяльності не залежить 
від особливостей конкретно-історичного періоду розвитку меди-
цини. Хоча певні відмінності у розумінні суспільством свободи 
діяльності людини, безумовно, існують в кожну епоху.

У сучасних умовах доцільно говорити про оптимум віль-
ної людської діяльності. Виходячи із цього, можна визначи-
ти предмет медичної науки як вивчення морфо-фізіологічних 
і психоемоційних умов оптимуму людської життєдіяльності 
в нерозривному зв’язку із соціальними умовами. З цих же 
позицій індивідуальне здоров’я визначається як стан оп-
тимальної життєдіяльності людини, що забезпечує повноту 
реалізації її сутності.

Отже, теоретизація медицини, як умова сучасного етапу 
розвитку медичної науки й медичної діяльності, детермінова-
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на специфікою предмета медицини, а відтак значною мірою 
визначає структуру й зміст філософії медицини, що пов’язує 
медицину із загальними проблемами розвитку цивілізації, 
культури суспільства.

Але сучасна цивілізація має ще одну особливість — тех-
нізацію. Аналіз цієї складової розвитку суспільства над-
звичайно важливий для медицини з огляду на специфіку 
її предмета діяльності й специфіку предмета медицини як 
науки. Певні наробки в цій сфері сформульовано у філософії 
техніки.

4. Медицина в сучасній цивілізації: філософія техніки 
і медицина
Філософія техніки, по-перше, досліджує феномен техні-

ки взагалі; по-друге, не тільки її іманентний розвиток, але 
й роль в суспільному розвитку, де особливе місце відведено 
медичній діяльності; по-третє, бере до уваги широку істо-
ричну перспективу розвитку цивілізації. Та якщо предметом 
філософії техніки є техніка, то виникає відразу законне пи-
тання: що ж таке сама техніка?

Техніка належить до сфери матеріальної культури. Однак 
добре відомо: матеріальна культура тісно пов’язана з духовною 
культурою. Наприклад, археологи саме залишками матеріаль-
ного характеру прагнуть якнайповніше відновити культуру 
давніх народів. Завдяки цьому ми маємо можливість через 
медичні інструменти, якими працювали у Стародавніх Єгипті 
й Китаї, уявити рівень розвитку медицини. У цьому розумін-
ні філософія техніки є в значній своїй частині археологією 
технічних знань — якщо вона звернена до минулого, і ме-
тодологією технічних знань, технічної складової знань вза-
галі — якщо вона звернена до сьогодення та майбутнього. 

Технічна складова медицини крокує в ногу як з науко-
вим, так і з технічним прогресом. Історія медицини — це 
історія не тільки медичних теорій, але й медичної діяль-
ності, а отже і предметної її складової — інструментів, ус-
таткування, ліків.
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Логічно, що технічну складову медицини слід розуміти як: 
сукупність технічних пристроїв, технічного інстру-

ментарію, артефактів — від окремих медичних інструментів 
до складних технічних систем (апарати штучного дихання, 
«штучна нирка», кровообігу, системи гемодіалізу, діагнос-
тичні системи на основі ультразвукової апаратури, магнітно-
ядерних резонаторів, лазерні інструменти й оптико-волокон-
ні системи тощо);

сукупність різних видів технічної діяльності задля 
створення цих пристроїв — від науково-технічного дослід-
ження й проектування до їх виготовлення на виробництві 
та експлуатації, від розробки окремих елементів технічних 
систем до системного дослідження й проектування медичних 
технічних систем;

сукупність технічних знань — від спеціалізованих 
технічних, рецептурно-технічних до теоретичних науково-
технічних і системотехнічних знань, включаючи спеціальні 
медико-технічні знання.

Як бачимо, сучасна медична техніка, і насамперед техніч-
на складова медичного знання, нерозривно пов’язані з роз-
витком науки. Особливістю цього процесу в історії медицини 
є те, що співвідношення науки й техніки, зокрема медичної 
науки й техніки, поступово мінялося.

Наука у давнину була не тільки неспеціалізованою, не-
дисциплінарною, але й невіддільною від практики та техні-
ки. Уже в Стародавньому Єгипті зафіксовано високий рівень 
виготовлення і застосування медичних інструментів.

Найважливішим кроком на шляху розвитку західної 
цивілізації була антична революція в науці, що виділила 
теоретичну форму пізнання й освоєння світу в окрему царину 
людської діяльності. В античному світі розуміння техніки 
істотно відрізнялося від сучасного: поняття «техне» обіймало 
і техніку, і технічне знання, і мистецтво, але не включало 
теорію. Тому у давньогрецьких філософів, наприклад Арис-
тотеля, немає спеціальних праць про «техне». Більше того, 
в античній культурі наука й техніка розглядалися як принци-
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пово різні види діяльності. В античному мисленні існувало 
чітке розрізнення «епістеме», на збагненні якого ґрунтується 
наука, і «техне» — практичного знання, яке необхідне для 
практики й пов’язане з нею. «Техне» не мало ніякого власно-
го теоретичного фундаменту, а антична техніка завжди була 
схильна до рутини, вироблення навичок; технічний досвід 
передавався від батька до сина, від матері до дочки, від майс-
тра до учня. Стародавні греки проводили чітке розмежування 
теоретичного знання і практичного ремесла.

У Середні віки будівельники, лікарі й ремісники поклада-
лися в основному на традиційне знання, що трималося в сек-
реті і мало змінювалося. Питання співвідношення між теорією 
й практикою вирішувалося в сакральному аспекті — наприклад, 
який спосіб лікування є кращим з божественної точки зору. 

У науці Нового часу можна спостерігати іншу тенден-
цію — прагнення до спеціалізації та відокремлення певних 
аспектів і сторін предмета, що підлягають систематичному 
дослідженню експериментальними й математичними засоба-
ми. Одночасно формується ідеал нової науки, здатної вирі-
шувати теоретичними засобами інженерні завдання, і нової 
техніки, породженої наукою. Саме цей ідеал привів зрештою 
до дисциплінарної організації науки й техніки, створив пос-
тійну основу для розвитку знання на науковому експеримен-
тальному фундаменті, у тому числі відкрив шлях до станов-
лення експериментальної медицини.

Отже, можна бачити, що на шляху історичного розвитку 
технічна дія і технічне знання поступово відділяються від 
міфу й магічної дії, але спочатку спираються не на науко-
ве знання, а лише на повсякденну свідомість і практику. 
Це добре видно з опису технічної складової у медичних трак-
татах, спрямованих на закріплення й передачу медичних 
знань новому поколінню лікарів.

Аж до XX сторіччя медична наука і медична техніка 
розвивалися неначе по незалежних траєкторіях, будучи ві-
дособленими соціальними організмами — кожен зі своєю 
особливою системою цінностей. 
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Зовсім іншу якість взаємин медицини й техніки ми 
спостерігаємо тепер, з появою вищого на сьогодні ступеня 
раціонального узагальнення в техніці, що являє собою сис-
темотехніка — як спроба комплексного теоретичного уза-
гальнення всіх галузей сучасної техніки й технічних наук. 
При цьому вона орієнтується не лише на природне, але й на 
гуманітарне знання, зокрема на галузь діяльності, що поєд-
нує в собі природничо-наукову, гуманітарну й технічну скла-
дові, тобто — медицину.

Системотехніка — це особлива діяльність зі створення 
складних технічних систем і тому є насамперед сучасним ви-
дом інженерної, технічної діяльності. Але водночас вона містить 
у собі особливу наукову діяльність, оскільки є не тільки додат-
ком до наукових знань. Тут відбувається також і вироблення 
нових знань. Важливо, що у системотехніці наукове знання 
проходить повний цикл функціонування — від його одержання 
до застосування в інженерній та медичній практиці.

Процес сайєнтифікації техніки був би неможливий без 
узагальнення результатів розвитку техніки в різних видах 
людської діяльності, численних методів технічного забезпе-
чення наукової діяльності, логіки розвитку технічних скла-
дових будь-яких наук, у тому числі й медицини. 

Проблема вивчення розвитку технічної складової меди-
цини, логіки використання техніки в медицині спираєть-
ся на загальні принципи співвідношення науки й техніки. 
У сучасній літературі з філософії техніки можна виділити 
такі основні підходи до вирішення проблеми зміни співвід-
ношення медичної науки й техніки:

1. Техніка розглядається як прикладна наука стосовно 
медицини.

2. Процеси розвитку медичної науки й техніки розгля-
даються як автономні, але скоординовані.

3. Медична наука розвивалася, орієнтуючись на розвиток 
технічних апаратів та інструментів.

4. Техніка науки за всіх часів випереджала техніку прак-
тичної медицини.
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Усі ці підходи узагальнені в основних сучасних моделях 
розвитку науки.

5. Медицина та філософія науки в ХХI столітті:  
сучасна методологія науки
Сучасна медицина розвивається відповідно до логіки 

розвитку науки як одного із стрижнів сучасної цивілізації. 
Сьогодні вона — цілісне явище, яке ґрунтується на базисі, 
сформованому у ХХ столітті. У концентрованому вигляді 
логіка розвитку науки як цілісного явища представлена ло-
гікою основних проблем філософії науки.

Для першої третини XX сторіччя характерними в роз-
витку науки були:

побудова цілісної наукової картини світу;
дослідження співвідношень детермінізму й причин-

ності в науковому знанні;
вивчення динамічних і статистичних закономірностей.

До основних проблем відносять також і структурні ком-
поненти наукового дослідження: співвідношення логіки 
й інтуїції; індукції та дедукції; аналізу й синтезу; відкрит-
тя й обґрунтування; теорії та факту. У цей період основною 
формою узагальнення логіки розвитку науки є концепція ло-
гічного позитивізму. Концепція логічного позитивізму ство-
рювалася під могутнім впливом формальної (математичної) 
логіки початку ХХ століття, її засобів і методів. Наукове 
знання ототожнювалося з тією мовою, якою його виражали. 
Основним засобом дослідження у представників логічного 
позитивізму був логічний аналіз мови науки, за допомогою 
якої прагнули додати усій науці такої стрункості й точності, 
які були досягнуті в математиці та логіці. Зрештою ця ме-
тодологічна концепція вилилась у вирішення спеціальних 
завдань, що виникали під час логіко-семантичного аналізу 
наукових термінів і пропозицій.

Для другої третини XX сторіччя характерний аналіз про-
блеми емпіричного обґрунтування науки; з’ясування того, 
чи достатній для всієї будови науки фундамент чисто емпі-
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ричного дослідження; які існують закономірності теоретиза-
ції знання, насамперед розуміння науки як історії й логіки 
зміни наукових парадигм і як процесу зміни науково-дослід-
них програм. Цей період позначений розширенням і зміною 
проблематики філософії науки. Найбільш відомі результа-
ти отримано К. Поппером, який основним завданням своєї 
методологічної концепції зробив аналіз розвитку наукового 
знання й від кінця 40-х років впливав на філософів науки. 
Сфера представників філософії науки поступово починає пе-
реміщуватися від проблем аналізу структури й мови науки 
до проблем її розвитку, до визначення структури законо-
мірностей її розвитку. Це викликало широку зацікавленість 
історією науки. 

В останній третині XX століття обговорюється нове, роз-
ширене поняття наукової раціональності, загострюється кон-
куренція різних пояснювальних моделей розвитку наукового 
знання та спроб реконструкції логіки наукового пошуку. 
Нового змісту набувають критерії науковості, методологічні 
норми й понятійний апарат останньої, постнекласичні стадії 
розвитку науки. Виникає усвідомлене прагнення до істориза-
ції науки, висувається вимога співвіднесення філософії науки 
з її історією, гостро постає проблема універсальності методів 
і процедур, що застосовуються у рамках філософії науки 
й науки загалом. Цей період позначений якісно новим рів-
нем розуміння методології науки, усвідомленням того факту, 
що методологічні побудови потрібно співвідносити з дійсною 
історією науки, що не тільки логіко-філософські принципи, 
але також і історія науки може слугувати джерелом мето-
дологічних проблем та їх рішень. Філософія науки актив-
но розвивається завдяки працям К. Хенсона, М. Поланьї, 
Дж. Холтона, С. Тулміна й багатьох інших дослідників, що 
виступили наприкінці 50-х років. Безумовно, провідне місце 
в розвитку методології займають концепції, запропоновані 
й обґрунтовані Т. Куном (розвиток науки як зміна парадигм) 
та І. Лакатосом (розвиток науки як зміна науково-дослідних 
програм). Саме ці два дослідники чітко поставили питання 
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про співвіднесеність методології науки та її розвитку. Вони 
ж певною мірою сприяли усуненню застарілих методологіч-
них стандартів науковості й раціональності, прагнучи при-
вести ці стандарти у відповідність з реальною практикою 
науки. В методологічних концепціях Т. Куна й І. Лакатоса 
філософія, і насамперед нова методологія, вже не відділяєть-
ся від науки, а стає її вагомою частиною. 

Саме в цей період формується нове розуміння методоло-
гії — як однієї з основ сучасної науки.

Сучасна методологія характеризується стійким консерва-
тизмом. Уся теоретико-концептуальна конструкція методоло-
гії базується на сприйнятті наукового знання як принципово 
інтерсуб’єктного й деперсоніфікованого. Ті методи, які вона 
вивчає і узагальнює, розраховані на фіксацію й вивчення 
об’єктів без домішок суб’єктивних нашарувань. У сучасній 
методології найбільш сильна абстракція (відволікання) або 
демаркація (відмежування) від індивідуальних, психоло-
гічних, колективістських, історичних і культурних умов. 
Можна сказати, що сфера методології — це те доволі стійке 
середовище, у якому арсенал засобів, методів, принципів 
і орієнтирів уже створений, готовий до застосування, а не 
«виготовляється» для кожного випадку окремо. Тому можна 
зустріти визначення методології, що ототожнює її з гранич-
ною раціоналізацією світогляду.

Методологія поділяється на загальну і часткову. У першій 
аналізуються методи, спільні для багатьох наук, у другій — 
для окремих груп наук. Багаторівнева концепція методоло-
гічного знання обґрунтовує виділення таких груп:

філософські методи;
загальнонаукові;
конкретно-наукові;
дисциплінарні;
методи міждисциплінарного дослідження.

Кожний рівень має відносну автономію і не перекликаєть-
ся з іншими. Однак найбільш загальний рівень виступає як 
можлива передумова розвитку нижчого рівня.
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Важливою рисою сучасної методології є її концептуаліза-
ція. Це з новою силою доводить, що за методологією закріп-
лено функцію визначення стратегії наукового пізнавання. 
Основний постулат у виробленні подібної стратегії — заборо-
на на підміну методу. Це означає, що дослідження предмета 
вимагає «своїх», адекватних його природі методів. Таким 
чином, «поштовх до дослідження має походити... від речей 
і проблем» (Е. Гуссерль). Поєднання предмета й методу, їхня 
органічність виділяється методологією як одна з найнеоб-
хідніших передумов успіху наукового дослідження. Якщо 
припустити протилежну ситуацію, коли дисципліни нама-
гаються вивчити свій предмет неадекватними йому метода-
ми дослідження, то відразу стане зрозумілою правомірність 
даного методологічного постулату. 

Істотними рисами, що характеризують сучасну методоло-
гію, зокрема й методологічну складову медичного знання, є: 

посилення ролі міждисциплінарного комплексу прог-
рам у вивченні об’єктів;

зміцнення парадигми цілісності й інтегративності, ус-
відомлення необхідності глобального, всебічного погляду на 
світ і зокрема на предмет медичних досліджень;

широке впровадження ідей і методів синергетики, 
принципів структурогенезу;

використання в повному обсязі нового понятійного 
і категоріального апарату, що відображає постнекласичну 
стадію еволюції науки;

впровадження в наукове дослідження темпорального 
фактора й багатоальтернативної прогностики;

зміна змісту категорій «об’єктивності» і «суб’єктив-
ності», зближення методів природничих і соціальних наук;

посилення значення нетрадиційних засобів і методів 
дослідження, що межують зі сферою позараціонального ус-
відомлення дійсності. 

Суттєвою характеристикою і особливістю сучасної мето-
дології у сфері медико-біологічного знання є синтез когні-
тивного, гуманітарного та соціокультурного підходів. Транс-
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формування медицини й охорони здоров’я має розглядатися 
і розглядається як процес зміни цілісних парадигм — істо-
рично конкретних типів пізнавальної та практичної діяль-
ності, заснованих на певних принципах та ідеалах, не-
розривно пов’язаних зі світоглядними й соціокультурними 
установками конкретної епохи. Такі зміни супроводжуються 
формуванням системи нових взаємозалежних понять (транс-
формація, здоров’я, валеологія, біоетика, інновація тощо); 
коригуванням змісту традиційного понятійного апарату (па-
тологія, профілактика, гуманізм);  зближенням парадигм 
діяльності й мислення в різноманітних сферах (технічній, гу-
манітарній, політичній, екологічній) завдяки використанню 
загальних методологічних підходів теоретичної і практичної 
діяльності — системно-ієрархічного, соціокультурного, між-
дисциплінарного, діяльнісного та ін.

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність визначення філософії науки та 

філософії медицини.
2. Які основні етапи виникнення та становлення науки 

взагалі та філософії науки?
3. Розкрийте сутність натурфілософської та позитивістсь-

кої тенденцій взаємовідносин філософії та медицини.
4. Визначте основні принципи теоретизації науки і тео-

ретизації медицини.
5. Схарактеризуйте об’єкт і предмет медицини.
6. Розкрийте основні принципи взаємовідносин техніки 

і медицини у сучасній цивілізації.
7. Проаналізуйте технічну складову медицини.
8. Які риси розвитку науки були характерні для першої 

третини XX сторіччя?
9. Схарактеризуйте сучасну методологію, включаючи 

методологічну складову сучасної медицини.
10. Як змінюється поняття наукової раціональності в ос-

танній третині XX ст.?
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Тести для самоконтролю
1. Коли виникла філософія науки?

a. у ХVІІІ столітті
b. у ХІХ столітті
c. у ХХ столітті

2. Оберіть визначення філософії медицини:
a. філософія медицини — це сукупність філософських 

проблем медико-біологічних наук
b. філософія медицини — це філософські проблеми про-

філактичної і клінічної медицини як особливої форми 
діяльності

c. філософія медицини — це вивчення медицини як сфе-
ри науки та практичної діяльності задля збереження й 
підтримання здоров’я людини в цілісності, системності 
й історичному розвитку

3. Дайте визначення предмета філософії науки:
a. філософія науки є світоглядним концептом загально-

наукової картини світу
b. філософія науки — це виявлення передумов наукового 

мислення, логіко-гносеологічний аналіз і пояснення 
понять науки

c. філософія науки є виявленням загальних закономір-
ностей і тенденцій наукового пізнання як особливої 
діяльності з виробництва наукових знань, взятих у їх 
історичному розвитку й розглянутих у соціокультур-
ному контексті, що історично змінюється

d. філософія науки є загальною методологією пізнавання, 
розуміння й пояснення наукових знань 

4. Чим визначається специфіка медицини як теоретичної 
системи знання?

a. логікою й рівнем розвитку біології та фізіології
b. логікою побудови й розвитку теоретичного знання вза-

галі
c. логікою розвитку теоретичного знання й характеру 

медичної діяльності
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d. логікою розвитку теорії діагностики, теорії лікування 
(психосоматичної оптимізації), теорії реабілітації

5. Дайте визначення: «Об’єкт» медичного пізнання — це:
a. те, на що спрямована діяльність людини
b. класифікація захворювань
c. хворий пацієнт
d. людина як така

6. Які структурні й функціональні рівні людини визначають 
її як об’єкт медичної діяльності:

a. організмений, клітинний і психічний
b. організмений і соціальний
c. соціальний і психічний
d. організмений, психічний і соціальний

7. Визначте, яка форма взаємин медичної науки й техніки 
відповідає сучасному етапові розвитку медичної діяльності.

a. техніка розглядається як прикладна наука відносно 
медицини

b. процеси розвитку медичної науки й техніки розгля-
даються як автономні, але скоординовані 

c. медична наука розвивалася, орієнтуючись на розвиток 
технічних апаратів та інструментів

d. техніка науки в усі епохи випереджала техніку прак-
тичної медицини

8. Яку з наведених груп філософських методів охоплює су-
часна багаторівнева концепція методологічного знання? 

a. світоглядні методи
b. філософські методи
c. емпіричні методи
d. загальнонаукові методи
e. окремі наукові методи
f. дисциплінарні методи
g. теоретичні методи
h. теологічні методи
i. методи міждисциплінарного дослідження
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9. Які концепції характеризують сучасну методологію  
науки?

a. концепції емпіричного обґрунтування науки
b. концепції обґрунтування істинності наукового знання
c. концепції структури й мови науки
d. концепції розвитку науки як зміни парадигм
e. концепції розвитку науки як зміни наукових програм

10. Які основні етапи взаємодії філософії та медицини у 
процесі становлення філософії медицини?

a. етап міфологічного знання
b. етап синкретичного знання
c. етап ненаукового знання
d. етап переднаукового знання
e. етап паранаукового знання
f. етап позитивістського знання
g. етап методологізації наукового знання
h. етап розвитку медичного знання на суто науковій основі

Додаткові навчаючі завдання
1. А. Тарський свого часу був схильний переоцінювати 

можливості логіки у методології наукового пізнання. В се-
редині 30-х років він писав: «Сучасна математична логіка 
прагне створити єдиний апарат понять, який міг би служити 
загальним базисом для всього людського знання». До яко-
го різновиду позитивізму належить даний методологічний 
концепт? Чи існували у медицині спроби визначення уні-
версальної медичної теорії?

2. «Інстинктивно фізики і натуралісти спочатку діяли 
так, нібито їх погляд «згори» падає на світ, а їхня свідомість 
проникає в нього, не піддаючись його впливу і не змінюю-
чи його. Тепер вони починають усвідомлювати, що навіть 
найоб’єктивніші їхні спостереження цілком просочені при-
йнятими вихідними посиланнями, а також формами та на-
вичками мислення, виробленими в ході історичного розвитку 
наукового дослідження» (П’єр де Шарден). На якому етапі 
розвитку філософії науки виникає даний підхід у розумінні 
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процесу розвитку теоретичного знання? Які поняття вводяться 
у філософію науки для характеристики обумовленості процесу 
становлення наукових теорій історичним розвитком науки?

3. «Проблему знаходження критерію, який дав би нам 
у руки засоби для виявлення відмінності між емпіричними 
науками, з одного боку, та математикою, логікою і «мета-
фізичними» системами, — з іншого, я називаю, — пише 
К. Поппер, — проблемою «демаркації». Чи існує проблема 
демаркації у сучасній медицині? Чи можлива демаркація 
між біолого-фізіологічними теоріями, теоретичною медици-
ною та клінічною медициною? 

4. Найважливішим поняттям концепції Т. Куна є понят-
тя парадигми. У першому наближенні можна сказати, що 
парадигма — це сукупність наукових досягнень, насамперед 
теорій, визнаних усім науковим співтовариством у певний 
період часу. Коротше кажучи, парадигмою можна назва-
ти одну або декілька фундаментальних теорій, які здобули 
загальне визнання і протягом певного часу спрямовували 
наукові дослідження. Які теорії в медицині підходять під 
дане визначення парадигми? Чи можна уявити розвиток ме-
дицини як зміну парадигм? Яких саме?

5. Науку, що розвивається у межах загальновизнаної па-
радигми, Т. Кун називає «нормальною». Він вважає, що саме 
такий стан є для науки звичайним і найбільш характерним: 
«Дослідження в нормальній науці спрямоване на розробку 
тих явищ і теорій, існування яких парадигма свідомо при-
пускає». Які теорії у сучасній медицині можуть бути відне-
сені до категорії «нормальних»?
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1.2. Життя як цінність  
в дискурсі філософії та медицини

План:
1. Філософське розуміння життя.
2. Життя і цінності як основоположні проблеми філо-

софії та етики.
3. Життя як найвища цінність.

	 Ключові слова: життя, сенс життя, людина, цінності, 
вищі цінності, об’єкт і предмет етики, об’єкт і пред-
мет медицини, біологічне, соціальне, лікар, пацієнт, 
відповідальність, смерть.

1. Філософське розуміння життя
Життя — одна з основних тем філософських пошуків, яка 

тривалий час залишалась прерогативою не стільки філософії, 
скільки природознавства і теології. Відома низка концепцій 
щодо походження життя, які були висунуті теологами та біо-
логами. Прихильниками однієї з них — креаціонізму — в ос-
нову покладене положення про створення світу. Процес божес-
твенного створення світу тлумачиться як такий, що мав місце 
один раз. Єдиним джерелом, що дає інформацію в межах цієї 
теорії, є Книга Буття, де викладені теологічні одкровення про 
створення усіх живих істот всемогутнім Богом.

Теорія довільного та спонтанного зародження життя 
була в Стародавньому Китаї (Конфуцій), у Вавилоні та Єгип-
ті альтернативою креаціонізму, з яким вона співіснувала. 
У подальшому цю теорію розвивав Аристотель. На підставі 
власних спостережень він об’єднав усі організми в один без-
перервний ряд — так звані «сходинки природи». Відповідно 
до цієї гіпотези певні «частки» речовини містять «актив-
ний початок», який за необхідних умов створює живий ор-
ганізм.

Із поширенням християнства, особливо в добу Серед-
ньовіччя, теорію спонтанного зародження життя визнавали 
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лише ті, хто вірив у чаклунство та магію (язичники). Знову 
інтерес до цієї теорії з’явився у XVII столітті. В результаті 
проведених експериментів вчені (Луї Пастер та ін.) дійшли 
висновку, що життя може виникнути лише із попереднього 
життя (концепція біогенезу), і остаточно спростували теорію 
його спонтанного зародження.

Проте ні теорія спонтанного зародження, ні концепція 
біогенезу не відповідали на запитання, звідки ж виник най-
перший живий організм. Тільки теорія стаціонарного стану 
не вимагає відповіді на нього. За цією теорію, процес ви-
никнення життя не мав місця як такий з причини вічного, 
несвідомого існування життя. Земля ніколи не виникала, іс-
нувала завжди, мала здатність підтримувати себе зсередини, 
практично нічого не змінюючи в процесі відтворення.

Теорія панспермії (життя занесене на нашу планету із-
зовні) також не пропонує нічого конкретного про момент 
виникнення життя, лише переносить цей процес з території 
Землі на інші частини Всесвіту.

Якщо виходити з теорії біохімічної еволюції, то виник-
нення життя й розвиток різноманітних процесів пов’язані 
з різними біохімічними та фізичними реакціями. Відповідно 
до цієї гіпотези, життя виникло в результаті переходу від 
складних органічних речовин до простих живих організмів. 
Саме в цьому аспекті теорія біохімічної еволюції пропонує 
свою загальну схему, яку визнає більшість сучасних біоло-
гів. Вирішальна роль у перетворенні неживого у живе на-
лежить білкам.

Серед численних теорій, що пояснюють виникнення 
й розвиток життя, найбільша популярність належить тео-
рії Ж. Ламарка та Ч. Дарвіна. Ламарк висунув гіпотезу про 
механізм еволюції, яка доводить, що генетичні особливості 
успадковуються при статевому розмноженні. Ці теорії еволю-
ції були розширені в контексті сучасних здобутків генетики, 
палеонтології, молекулярної біології, а тому сучасну теорію 
органічної еволюції життя можна визначити шляхом при-
родного відбору ознак, які детерміновані генетично.
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Починаючи з ХІХ століття, проблематизація життя поз-
начила перехід від класичної традиційної трактовки даної 
проблеми до неокласичної, що розроблена в межах сучасної 
філософії. Відмовляючись розуміти життя як біологічний мо-
мент переходу з одного стану в інший, філософія розглядає 
його як процес людського буття. Життя виводиться з теоло-
гічного або натуралістичного розуміння і розміщується в он-
тологічному просторі. У межах філософії поняття «життя» 
розглядається як абсолютний, нескінченний початок світу, 
який (на відміну від матерії та свідомості) є активним по-
чатком, що рухається.

Багато в чому новий тип філософування започаткував 
А. Шопенгауер. Все, що існує, А. Шопенгауер розумів як 
волю, волю до життя. Воля сприймається як універсально-
космічний феномен, а кожна сила в природі — як воля. Ро-
зум є вторинним по відношенню до волі, яка є безосновною, 
а витоки всього знаходяться саме в ній. Світ є воля, і все, 
в тому числі й людина, назавжди приєднане до волі.

Французький філософ А. Бергсон розумів життя в космо-
логічному плані. В основі всього він бачив творчий порив, 
розгортання життєвого процесу, потік безперервних якісних 
змін. Для німецького філософа Ф. Ніцше основою всього є не 
воля до життя, як вважав А. Шопенгауер, а воля до влади. 
Він прихильник сильних особистостей, подібних до героя 
його книги «Так казав Заратустра», що живе високо у горах, 
тобто вище за звичайних людей, і чим далі від природи до 
людини, тим слабший імпульс до життя, а сама людина — це 
вже прямий прояв хвороби. Вихід з такого розвитку подій 
Ніцше бачить один — виховувати сильних особистостей, 
здатних вести за собою слабовільні маси людей.

Отже, коли вчені звертались до феномена життя, то мали 
на увазі певний органічний процес. А тому поворот від кла-
сичного раціоналізму до філософії життя став ще й реакцією 
на переважно механічне пояснення явищ у класичній філо-
софії. В основі виникнення неокласичної філософії лежить 
зацікавленість тими сторонами життя й життєдіяльності 
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людини, які не знаходили відображення в класичній філо-
софії. У цьому розумінні поява неокласичної філософії стала 
певною мірою закономірним явищем. 

2. Життя і цінності як основоположні проблеми 
філософії та етики
Проблема змістового розуміння й осягнення життя як 

цінності має цілий спектр тлумачень. Складові цього спек-
тра можуть бути настільки різними, наскільки різноманітні 
реалії, що вивчаються в царині науки, мистецтва, філософії. 
А тому видаються можливими природничонауковий, еко-
номічний, психологічний, соціологічний та інші підходи 
в дослідженні з відповідними кожному з них методологіч-
ними парадигмами. У проблемі життя як цінності вимага-
ють обґрунтування і питання сутнісного розуміння «життя» 
як такого та можливих якісних ступенів його маніфестації, 
і питання про «цінності» як такі і можливі способи їх буття 
й даності. Зрештою ці питання виходять на проблему сут-
нісного визначення людини як специфічного носія життя 
і носія цінностей.

Для характеристики типів життя з аксіологічної точки 
зору необхідно визначити, що таке життя і цінність жит-
тя, які типи життя і цінності життя існують. Усього можна 
виділити чотири ситуації, в яких життя трактується і оці-
нюється по-різному.

Перша ситуація. Тут життя розглядається як позитивна 
цінність. Подібне трактування і розуміння життя склало-
ся ще за античних часів. У цій культурній моделі життя 
оцінюється як «насолода» і рішуче протиставляється «не-
життю», тобто смерті, де все це відсутнє і звідки «немає 
виходу». Цікаво, що сучасні потенційні суїциденти (само-
губці) розуміють життя подібним чином: це джерело актив-
ності, задоволень, досягнень тощо. У той же час смерть вони 
сприймають як негативне поняття, як припинення будь-якої 
активності, життєдіяльності, вражень та переживань. Жит-
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тя — все, смерть — ніщо, причому «ніщо» тут тлумачить-
ся як повна відсутність того, що є життям. У сучасній за-
хідній цивілізації смерть розглядається як дещо жахливе. 
Думка про власну смерть у багатьох людей викликає жах; 
вони уникають розмов про смерть та побоюються складати 
заповіт, щоб не прискорювати свою останню мить. Ідеалом 
в даній культурній моделі є життя вічне, проте не божест-
венне, а земне, наповнене буттям.

Друга ситуація. Життя як негативна цінність. Ця куль-
турна модель протилежна першій: життя тут розуміється 
не як бажана мета, а навпаки, — як страждання, як те, 
чого людина хоче уникнути. Така модель є характерною 
для буддизму, і послідовників цієї релігії дуже багато. Але 
в світі значно більше людей, які за різних обставин не тіль-
ки втратили інтерес до життя, але й оцінюють його вкрай 
негативно.

Третя ситуація. Життя як невизначена цінність. Коли 
людина не може зрозуміти, в якій реальності вона живе, 
живе взагалі чи їй це тільки здається, коли у неї немає мож-
ливості зрозуміти, як пов’язані наше — скінченне життя 
і те — вічне, у цьому випадку має місце третя ситуація. Від 
такого ставлення до життя треба відрізняти інше, що є ха-
рактерним для архаїчних народів. Для архаїчної людини 
смерть — це ситуація, коли душа назавжди залишає власне 
тіло, виходить з нього. Оскільки смерть є лише зміна місця 
існування, то архаїчна людина впевнена, що «спосіб життя» 
душі після смерті не змінюється. Саме тому до могили було 
заведено класти все, що душі необхідне для повноцінного 
і радісного життя: їжу, зброю, прикраси; заможні люди кла-
ли додатково ще дружину, коня та ін. У даному випадку 
ми маємо безоцінне ставлення до життя: його ні з чим не 
можна порівняти за цінністю, тому що смерть — це те ж 
саме життя, але тільки в іншому місці.

Четверта ситуація. Подвійний ціннісний стандарт життя. 
Такій ситуації передує формування культури, де склалися 
два світи: богів і людей. Життя богів уявлялося як ідеальне 
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на противагу життю людей: люди вважалися смертними, 
а боги — безсмертними. Створивши людину, боги залиши-
ли собі вічне життя й легку працю, а людині призначили 
тяжку працю і коротке життя. Однак вже Піфагор і Платон 
створюють нову, езотеричну концепцію життя, що складаєть-
ся з двох частин: звичайного та істинного. Власне кажучи, 
класичне езотеричне світовідчуття можна передати трьома 
положеннями:

1. Наш звичайний світ, культура й розум або погано 
упорядковані, або не є істинними.

2. Існує інший, езотеричний світ, інші «істинні» реалії з 
невизначеними властивостями, такий світ, де людина здатна 
знайти своє спасіння, знайти істинне існування.

3. Людина може проникнути в езотеричний світ, але 
для цього вона повинна змінити своє життя; шлях до цьо-
го — духовне удосконалення.

Езотерики впевнені, що порятунок людини і світу — не 
в політичній боротьбі та перебудові суспільства або природи, 
а в переході людини в езотеричні реалії, такому переході, 
який супроводжується трансформацією людини.

Вчення Будди було першим східним варіантом езотериз-
му. Платон приблизно у той же час створив західний варіант 
езотеризму. Але Платон розуміє завдання езотеричного ря-
тування дещо інакше: по-перше, не позбавлення від життя 
та буття, а навпаки, — знаходження вічного життя, тоб-
то досягнення безсмертя; по-друге, Платон інакше розуміє 
шлях езотеричного рятування — не відмова від бажань, 
а максимальне духовне і культурне вдосконалення у цьому 
світі. Для Платона це були заняття філософією та наукою, 
для інших грецьких езотериків — це творчість в мистецтві. 
Але Будда і Платон не називали свої вчення езотеричними, 
а розуміли їх як викладання мудрості.

Цінності — це позитивні зразки поводження, світоуста-
новки, стани, взяті «у чистому вигляді», це те, що притягує 
людину, пробуджує її прагнення, те, перед чим схиляються 
й чому служать. Людина засвоює цінності у процесі свого 
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дорослішання, сприймає їх, наслідуючи поведінку й суджен-
ня батьків, засвоює цінності через долучення до різних видів 
діяльності й ритуалів, запозичує ціннісні зразки з найближ-
чого оточення, черпає їх з розповідей і повчань. Зазвичай 
ціннісні переконання, зокрема й ті, що відповідають на пи-
тання «навіщо жити?», складаються в дитинстві та юності 
нерефлексивно: людина сприймає їх на віру, робить внут-
рішнім надбанням, не піддаючи аналізу й критиці. Згодом 
вона може переглянути ціннісне надбання, в ранньому віці 
вона спаяна з ним.

Цінностей безліч і вони різноманітні, тому кожна культу-
ра пропонує суспільству насамперед вищі цінності, у світлі 
яких розглядаються всі інші. Філософи подають ціннісну 
структуру у вигляді зрізаної піраміди, біля широкого під-
ніжжя якої розташовані різні «вторинні» й «третинні» цін-
ності, а нагорі концентруються головні. Вищими вважаються 
ті цінності, заради яких у ситуації вибору людина готова 
(і зобов’язана!) пожертвувати цінностями нижчого порядку. 
Вищих цінностей завжди небагато й вони охоплюють основні 
сфери людського життя: сферу діяльності (праця, творчість); 
соціальну сферу (економічні цінності, цінності патріотизму, 
політичні, етнокультурні та ін.); сферу родини (цінність ма-
теринства й батьківства, цінність шлюбу); сферу особистих 
відносин (любов, дружба); сферу ідей (релігійні й атеїстичні 
цінності, наукові переконання), а також усі цінності, що 
стосуються особистості (життя, здоров’я, воля, самореаліза-
ція, розваги, відпочинок тощо). Якщо у людини на вершині 
піраміди залишається одна або дві цінності, то перед нами, 
очевидно, закінчений фанатик.

Звичайно культура, навіть динамічна, досить жорстко 
закріплює в суспільній свідомості набір основних соціально-
політичних вищих цінностей і нерідко навіть формулює їх 
у документах — кодексах і конституціях. Різні типи сус-
пільства задають дещо різні набори вищих цінностей. Ска-
жімо, суспільства ринкового типу на вершину піраміди, як 
правило, поміщають індивідуальні цінності: індивідуальне 
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життя, приватну власність, права людини, волю. А сус-
пільства традиційного типу пропонують своїм громадянам 
суспільно-колективістські цінності: патріотизм, служіння 
спільним інтересам, соціальну захищеність, жертовність 
заради загальних цілей та ідеалів. Коли будь-який соціум 
переживає небезпеку, у ньому, як правило, висуваються на 
перший план суспільні цінності. Якщо ж цього не відбу-
вається, конкретне суспільство гине й відходить в історію.

Одержуючи певний комплекс ціннісних моделей, які 
й визначають її сенсожиттєві орієнтири на майбутнє, люди-
на, безумовно, інтерпретує отримане. Російським психологом 
О. М. Леонтьєвим було уведене поняття «особистісний сенс», 
що дуже точно відображає змінюваність того, що сприймаєть-
ся людьми «іззовні». Сенс стає особистісним, змінюється че-
рез призму індивідуальності та обставин. Саме тому вищі 
цінності, задані культурою, кожен розуміє по-своєму й по-
міщає їх на особисто обране місце у своїй ієрархії цінностей. 
Суспільство може проповідувати жертовність, а індивід віддає 
перевагу творчості або збагаченню; і навпаки, у культурі, де 
прийнято шанувати успіх і багатство, завжди є люди, які 
обирають цінності комунікації або суспільного служіння. 
Більше того, місце однієї й тієї ж цінності в особистісній 
ієрархії не є постійним: так, замолоду людина може бути 
зорієнтована у першу чергу на цінність любові й дружби, 
у зрілому віці вона ставить для себе на перше місце кар’єру 
і бачить у ній сенс життя, а в старості, можливо, для неї не 
буде нічого вищого за цінність родини. До речі, саме життя 
далеко не завжди посідає найвище місце в ціннісно-змістовій 
ієрархії, люди часом свідомо жертвують життям заради бать-
ківщини, істини або політичних ідеалів.

Сенс життя не завжди раціонально формулюється люди-
ною, зокрема тому, що він — складне комплексне явище, 
його більше переживають, ніж усвідомлюють. Примітивні 
відповіді за принципом «сенс мого життя у праці» — дани-
на вульгаризаторському підходові, що певний час панував 
у вітчизняній філософії. В жодному разі не слід принижува-
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ти працю, але «тільки праця» практично ніколи не створює 
переживання сенсу.

Отже, сенс — це відчуття, стан. Який? Про наявність 
у людини сенсу життя говорять більш-менш постійно при-
сутні в неї: інтерес до світу й спонтанна радість буття, ціле-
спрямованість, переживання свого вкорінення в суспільстві 
та універсумі, уявлення про дійсність як упорядковану й ос-
мислену, і в підсумку — сприйняття реальності як блага, 
незважаючи на всі випробування й страждання. А про від-
сутність сенсу життя говорять прямо протилежні емоцій-
ні стани: нудьга й депресія, апатія, відсутність значущих 
цілей, безпричинна агресія, переживання відчуженості себе 
від світу і людей, а тому сприйняття дійсності як хаосу.

Однак, навіть якщо людина втратила сенс і позитивне 
переживання світу, але не страждає на серйозні психічні 
патології, сенс життя може бути знову знайдений, відновле-
ний. Про це пише засновник психотерапевтичного напряму 
логотерапії В. Франкл. Він висуває кілька принципів:

1. Життя людини не повинно втрачати сенсу за будь-
яких умов. Сенс завжди може бути знайдений.

2. Сенс не можна дати, як річ (тому що кожна людина 
створює свої сенси), його потрібно знайти.

3. Сенс може бути знайдений, але не може бути створе-
ний (ми не черпаємо сенси винятково «із себе», але одер-
жуємо їх з людської комунікації).

4. Пошук сенсу життя не є неврозом, це нормальна, при-
родна властивість людини.

Проблема цінності життя належить до розряду одвіч-
них, а значить, кожна історична епоха дає на нього свою 
відповідь. Людське життя є абсолютно особливим об’єктом 
для аксіологічного аналізу, оскільки уявлення про цінність 
входить до самого поняття «життя», отже, поза життям не-
можливі ніякі оцінки. Тобто життя саме по собі є необхід-
ною умовою для проведення будь-яких оцінок. Практика 
свідчить, що цінність життя так само піддається постійній 
переоцінці, як і всі інші цінності людства.
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Характерною прикметою нашого часу є високий рівень 
розвитку техніки і технологій, який дозволяє людині якіс-
но по-новому впливати на природу, і навіть на свою власну. 
Розвиток засобів комунікації досягає при цьому такого сту-
пеня, що вже можна реально говорити про зближення різ-
них культур і їх плідну взаємодію, причому для здійснення 
контакту вже не потрібен тілесний перетин кордонів, а зна-
чить, учасником діалогу стає практично кожен, причетний до 
засобів масової інформації. Світ стає дійсно відкритим і при 
цьому ідея необхідності етичного консенсусу з фундаменталь-
них питань стає обов’язковою умовою існування у світі, що 
трансформується. А. А. Гусейнов і Р. Г. Апресян вважають, 
що прикладна етика — це не механічне додавання етичних 
норм і принципів до потреб практичного життя, це особлива 
стадія розвитку моралі і етики, що знаменує собою їх синтез 
і «у рамках прикладної етики теоретичний аналіз, суспіль-
ний дискурс і безпосереднє ухвалення морально відповідаль-
ного рішення зливаються воєдино, стаючи змістом реальної 
суспільної практики. Це особлива форма теоретизування, яке 
безпосередньо включене в життєвий процес, свого роду тео-
ретизування в термінах життя. І це — особлива форма ухва-
лення відповідальних рішень, самої людської практики».

Предметне поле прикладної етики складають так звані 
«відкриті моральні проблеми», тобто проблеми, які не мають 
однозначного рішення в умовах етичного плюралізму, що 
є відмінною рисою сучасного демократичного суспільства. 
До таких проблем відносять, наприклад, питання про до-
пустимість активної евтаназії, аборту, страти, пересадки ор-
ганів, маніпуляції з геномом людини та ін. Слід зазначити, 
що основу всіх цих проблем складають питання про цінність 
людського життя і про допустимість щодо неї стандартного 
аксіологічного підходу. Сьогодні поширена думка, нібито 
спеціальні знання надають особливої ваги думці професіо-
нала про чисто моральну проблему. Дійсно, чи є наявність 
професійної підготовки визначальним чинником у момент 
ухвалення морального рішення: чи існують принципові 
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відмінності між моральним вибором професіонала, що спи-
рається на значний масив спеціальних знань, і дилетанта, 
що керується інтуїцією, схильностями і перевагами? 

Фахівці однакового рівня підготовки з однієї професійної 
сфери у схожих ситуаціях можуть дотримуватися абсолютно 
різних стратегій поведінки, наприклад, залежно від того, до 
якої моделі взаємин між лікарем і пацієнтом вони тяжіють. 
Американський дослідник В. Річ наводить таку класифіка-
цію цих моделей: 

1. Модель технічного типу: лікар є фахівцем, позбавленим 
будь-яких моральних якостей: він повинен керуватися тільки 
фактами, бути неупередженим і уникати ціннісних думок. 
Його завдання зводиться тільки до того, щоб надати в розпо-
рядження пацієнта всі факти, а ухвалення рішення — справа 
пацієнта. Вада такої системи відносин полягає в тому, що весь 
тягар морального вибору перекладається на пацієнта. 

2. Патерналістська модель: моральний авторитет лікаря 
створює такий тиск на пацієнта, що пригнічує його свободу 
й гідність, а кабінет лікаря або лікарняна палата набувають 
аури святості. Ця модель повністю звільняє пацієнта від мо-
ральної відповідальності. 

3. Модель колегіального типу: лікар і пацієнт повинні ба-
чити один в одному колегу, прагнуть до однієї й тієї ж мети — 
ліквідації хвороби та захисту здоров’я. Лікар — «друг» хворо-
го. У цій моделі особливу роль відіграє довіра, вона походить 
з рівності лікаря й пацієнта щодо гідності і пошани. 

4. Модель контрактного типу: лікар і пацієнт діють на 
основі взаємних зобов’язань і взаємної очікуваної вигоди. 
Але обов’язки і вигоди мають свої межі. Для того щоб дана 
модель працювала, необхідно дотримуватись принципів сво-
боди, особистої гідності, чесності, виконувати обіцянки і бу-
ти справедливим.

Ця класифікація показує, що професійна підготовка хоча 
й лежить в основі формулювання і розгляду конкретних про-
блем прикладної етики, а також сприяє глибшому їх розумін-
ню, але не є визначальною в момент ухвалення рішення.
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3. Життя як найвища цінність
У наш час зростає роль ціннісних відносин і ціннісних орієн-

тацій в житті суспільства і людини. Теорія цінностей пов’язана 
з фундаментальними питаннями людського буття. Предмети 
і явища навколишнього світу не тільки володіють притаманни-
ми їм об’єктивними властивостями, але й перебувають у певних 
зв’язках з людиною, сприяючи досягненню поставленої мети, 
здійсненню її життєвих прагнень і поривань. Людина не просто 
пізнає предмети і явища дійсності, але й оцінює їх з точки зору 
своїх прагнень, своїх потреб та інтересів. Залежно від оцінок 
та уявлень про цінності поступово створюється певна спрямо-
ваність інтересів, а отже й діяльності особистості. Звідси постає 
те величезне значення, якого набуває проблема цінності.

Цінність людини і її життя розглядається як індиві-
дуальний синтез усіх інших цінностей, що функціонують 
у суспільстві. Тому цінність життя є сукупністю елементів 
особистісних орієнтацій. Чому ж життя належить до вищих 
цінностей? Чому його цінують понад усе? 

По-перше, тому що поза життям людини для неї немає 
і не може бути цінностей. Це єдиний критерій і умова для 
існування будь-якої іншої цінності. Для індивіда життя 
виступає як найвища цінність, найвище благо безвідносно 
до будь-чого. Цінність життя — це ніби фундамент і вер-
шина для інших цінностей. 

По-друге, залежно від розуміння цінності життя форму-
ються відносини між людьми та ставлення суспільства до 
людини. Якщо цінність життя розглядається індивідуально, 
то соціальна значущість життя визначається не для самого 
індивідуума, а для цілого суспільства.

Питання про те, чи є сама людина цінністю, можна роз-
глядати з двох боків: у чому для людини полягає цінність 
іншої людини і людини взагалі? У чому цінність її власного 
життя? Інтерес індивіда до інших людей має для нього сенс, 
залежний не тільки від того, який сам індивід. Говорити про 
те, який сенс має та чи інша людина безвідносно до того, 
яка вона сама, безглуздо.
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Визначення цінності життя соціально прямо залежить 
від історичних умов. Щоб переконатися в цьому, досить 
відповісти на такі питання: що таке раб для рабовласника? 
що таке кріпак-селянин для феодала? що таке пролетар для 
буржуа? З розвитком цивілізації крок за кроком створюва-
лись передумови тих відносин між людьми, які абстрактно 
висловив категоричним імперативом І. Кант: роби так, щоб 
ти завжди ставився до людства і в своїй особі, і в особі будь-
кого іншого так само, як до мети, і ніколи не ставився б до 
нього, як до засобу.

Про сенс людського буття вчені усього світу сперечаються 
з незапам’ятних часів. Дехто навіть думає, що питання про 
сенс життя не має відповіді, буцімто ставиться воно некорек-
тно. Що мається на увазі під сенсом життя? Те, що є найго-
ловнішим у житті людини й виражає його специфіку. Із цих 
позицій стає зрозумілим, що сенс життя людини виражаєть-
ся цінностями. Сенс людського буття — це ті цінності, які 
реалізують люди у своїх вчинках. Саме інститут цінностей 
відрізняє людей від усіх інших живих істот.

Отже, для того щоб визначити сенс життя, необхідно 
звернутися до ціннісних категорій, найбільш повні відомості 
про які дають філософія та конкретні науки. Спираючись на 
ці відомості, неможливо уявити собі найвагоміший мораль-
ний орієнтир (ідеал), ніж життя у відповідності з принципом 
відповідальності. Кожна людина діє не інакше, як у повній 
відповідності зі своїми ціннісними установками, повсякчас 
порівнюючи їх одну з одною. Втім, успішно реалізувати 
принцип відповідальності вдається не кожній особистості: 
багатьом бракує або освіти, або доброї волі, або етичної поін-
формованості. Сенс життя є в кожного, але, безумовно, не 
всякий сенс життя заслуговує на схвалення. Різного роду 
відхилення від етики відповідальності (незалежно від того, 
відбуваються вони добровільно чи мимоволі) ведуть у царс-
тво аморальності, а часом і злочинів проти людства.

Отже, у кожної людини є сенс життя — її цінності. Ідеа-
лом же моральності з позицій філософії та науки сьогодення 
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виступає максимальна реалізація принципу відповідальності. 
Зроблені висновки дозволяють із досить змістовних позицій 
розглянути низку дискусійних питань. Нас цікавлять пробле-
ма добра і зла; свобода віросповідання й релігійних цінностей; 
етика ненасильства. Розглянемо ці питання детальніше.

Часто стверджують, що сенс життя полягає в тому, щоб 
творити людям добро. З таким твердженням слід, мабуть, 
погодитися, але за принаймні одного неодмінного уточнення 
щодо змісту слова «добро». «Добро» — це термін, що дій-
шов до наших днів із глибини століть. Щоб уточнити його 
теперішній зміст, необхідно звернутися до поважних етич-
них теорій. Але тоді з’ясовується, що в сучасному розумінні 
добро є не що інше, як дотримання етики відповідальності, 
а сенс життя полягає в тому, щоб бути добрим, інакше ка-
жучи, — бути відповідальним.

Поміркуємо тепер про свободу віросповідання й релігій-
них цінностей. Дуже часто свободу віросповідання ототож-
нюють із так званою свободою совісті. Таке слововживання 
породжує певну плутанину. Річ у тому, що термін «совість», 
незважаючи на свою біблійну історію (він згадується в Ново-
му Завіті три десятки разів), згодом набув філософської ваги. 
Під совістю звичайно розуміють усвідомлення найвищої фор-
ми моральності. У цьому контексті свобода совісті — це щось 
зовсім інше, ніж свобода віросповідання. 

Вимога свободи віросповідання допускає культивування будь-
якої релігії, кожна людина визнається самодостатньою у своєму 
релігійному самовизначенні. Таке самовизначення передбачає 
цілком конкретний ціннісний вибір. При осмисленні мотивів і 
наслідків цього вибору з’ясовуються певні лінії напруженості, 
що існують між філософією та релігією. Етичні спрямування 
релігії та філософії відрізняються досить істотно.

Відповідно до чільної у філософії етичної тенденції, цін-
ності винаходять самі люди й постійно вдосконалюють їх 
у процесі різних історичних метаморфоз. Із цією позицією 
адепти найвпливовіших релігійних систем, таких як іудаїзм, 
християнство й іслам, не згодні категорично. Вони вважа-
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ють, що все найбільш релігійно значуще задано Божествен-
ним Прозрінням, його повідомили людям відповідно Мой-
сей (іудаїзм), Ісус Христос (християнство), Магомет (іслам). 
Божественне Прозріння задає незмінні, раз і назавжди дані 
цінності. У Нагірній проповіді Христа блаженними названі 
ті, що страждають і прагнуть правди, милостиві й чисті сер-
цем, миротворці, вигнані за правду й переслідувані за хрис-
тиянську віру та любов до Бога. За християнським вченням, 
кожен його прихильник свідомо є людиною високомораль-
ною, причому без філософії та наук.

Як ставляться сучасні філософи до релігійних, у тому 
числі християнських, цінностей? По-різному. Одні їх гаряче 
схвалюють, інші різко критикують. Дуже багато філософів 
вважають християнську етику найважливішим і досі актуаль-
ним досягненням. Водночас вони вважають, що новітня етика 
слідом за бурхливим розвитком філософії та науки сягнула 
далеко за релігійні обрії. Суть справи доволі проста: щоб бути 
по-справжньому моральним у конкретній ситуації, потрібно 
дуже багато знати, а тому не обійтися без філософії та наук.

Звернімося тепер до проблеми «насилля — ненасилля». 
Взаємини людей неможливі без співробітництва. Якщо воно 
налагоджене за етичними приписами, то насильству немає 
місця. Моральні суб’єкти взаємодіють між собою не за пра-
вом сильного, а на основі узгодження своїх ціннісних пе-
реваг. Певною мірою ця обставина була передбачена понад 
три тисячі років тому. Вперше теза про ненасильство була 
сформульована у давньоіндійських гімнах. Слід зазначити, 
що ідея ненасильства і тепер є візитною карткою індійської 
філософії. Ідея ненасильства посідає чільне місце в Старому 
й Новому Завіті. Давньоєврейський пророк Мойсей передає 
одну з десяти заповідей Бога: «Не убий». Ісус Христос від-
кидає древнє правило «око за око, зуб за зуб» і пропонує 
підставити тому, хто вдарив тебе по правій щоці, ще й ліву. 
До Христа людей вчили ненавидіти ворогів, він же пропо-
нує їх возлюбити так само, як і своїх ближніх. У російсь-
кій філософії ідею непротивлення злу насильством енергійно 
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проповідував Л. Толстой. Він бачив у цій ідеї конкретизацію 
постулату любові до Бога.

При всій своїй привабливості положення про ненасиль-
ство у наш час багатьма відкидається. Адже на силу часто 
доводиться відповідати силою. За альтернативою «насилля — 
ненасилля» явно проглядається якесь складне для розуміння 
питання. Насильство супроводжує етичну недорозвиненість. 
Ненасильство — це плід гарної етики.

Справжня мораль полягає не в тім, щоб від імені пере-
твореного на абсолют постулату ненасильства безмовно під-
корятися грубій чи будь-якій іншій силі. Справжня мораль-
ність припускає вчинки, органічно узгоджувані з етикою 
відповідальності. 

Етика відповідальності — необхідна філософська ос-
нова розбудови правової держави. Право — сукупність 
обов’язкових правил поведінки (норм), установлених дер-
жавою. Зрозуміло, ці правила поведінки не можуть бути 
довільними. Їхнє справжнє призначення — забезпечити той 
етичний мінімум, що гарантує ненасильницькі взаємини між 
членами даної спільноти.

Отже, людина — це особлива, абсолютна цінність, з якою 
співвідносяться усі інші цінності. Але абсолютною цінніс-
тю людина є тільки в потенції. Перетворення абсолютного 
характеру цінності людини з потенції в реальність означає 
становлення вільного розвитку індивідів суспільно значу-
щим явищем. Основним шляхом підвищення цінності життя 
є всебічний розвиток індивідуальності на основі удосконален-
ня суспільних відносин.

Питання для самоконтролю
1. Розкрийте поняття «життя людини як цінність» в іс-

торико-етичному вченні.
2. У чому полягає зміст поняття «життя»? Покажіть етич-

ний та медичний підходи до визначення цього поняття.
3. Розкрийте етичне та медичне розуміння поняття «цін-

ність життя».
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4. В чому полягають моральне право та відповідальність 
лікаря за життя пацієнта?

5. Які цінності відносять до вищих?
6. Що таке життя? Які визначення життя Ви можете дати?
7. В чому Ви вбачаєте цінності біологічного та соціаль-

ного життя?
8. Подумайте над тим, які можна запропонувати шляхи 

вдосконалення біологічного і соціального життя.
9. Який зміст поняття «сенс життя людини»? Звідки 

воно виникає?
10. Для чого людині необхідно шукати сенс життя? Перед 

ким і в якій формі людина несе відповідальність за 
реалізацію своєї програми життя?

11. Якими основними категоріями презентується сенс 
життя?

12. Як цінність життя розглядається етикою і медициною?
13. Схарактеризуйте об’єкт і предмет медицини та етики.
14. Назвіть загальні принципи прийняття етичних і ме-

дичних рішень щодо проблеми життя людини.
15. Які особливості розуміння проблеми «життя як цін-

ність» у ХХ та ХХІ століттях у світі та в сучасній 
Україні?

16. Роль вищих цінностей в житті людини і суспільства.
17. Чи можуть обрані цінності віддзеркалювати сутність 

людини?
18. Розкрийте проблему добра і зла в ціннісному вимірі 

життя людини.
19. Покажіть цінність життя людини у просторово-часо-

вому вимірі.
20. Покажіть цінність життя людини в глобальному 

вимірі.
21. У чому полягають глобальні проблеми сучасності та 

проблеми цінності життя людини?
22. Розкрийте поняття «суїцид» у життєво-ціннісному 

ракурсі.
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Тести для самоконтролю
1. Оберіть ознаки, що характеризують сутність цінності:

a. цінність — це функціональне відношення предметів 
до людини

b. цінність — є соціальна, а не природна властивість 
об’єкта 

c. поза потребами людей цінності не існує
d. предмет, про існування якого людина нічого не знає
e. оцінювання — є емоційно-чуттєве відображення дійс-

ності
f. цінність — засіб вираження свободи людини

2. Вищими цінностями є:
a. свобода
b. кар’єра 
c. сім’я 
d. життя
e. гроші
f. здоров’я 

3. Які чинники є ключовими, що визначають ставлення лю-
дини до життя як до цінності?

a. політичні
b. духовні
c. медичні
d. соціальні
e. демографічні
f. екологічні
g. моральні

4. Життя — це право чи обов’язок?
a. кожна людина має право на життя
b. не кожна людина має право на життя
c. людина повинна нести відповідальність за своє життя 

перед суспільством і собою
d. людина не повинна нести відповідальність за своє жит-

тя перед суспільством і собою
e. життя — це гармонійне поєднання права та обов’язку 

людини
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5. Якій моделі взаємин між лікарем і пацієнтом відповідає 
та чи інша її характеристика?

1. Модель тех-
нічного типу

a. лікар і пацієнт мають бачити один в одному коле-
гу. Лікар — це «друг» хворого. У цій моделі особливу 
роль відіграє довіра

2. Патерналіст-
ська модель

b. лікар є фахівцем, що позбавлений будь-яких мораль-
них якостей: він повинен керуватися тільки фактами, 
а прийняття рішення — справа пацієнта. Весь тягар 
морального вибору перекладається на пацієнта

3. Модель коле-
гіального типу

c. моральний авторитет лікаря так тисне на пацієн-
та, що пригнічує його свободу й гідність. Ця модель 
повністю звільняє пацієнта від моральної відповідаль-
ності

4. Модель конт-
рактного типу

d. лікар і пацієнт діють на основі взаємних зобов’язань 
і взаємної очікуваної вигоди

6. Чи існують, на Ваш погляд, особливості ставлення до про-
блеми життя як цінності у здорової та хворої людини?

a. здорова людина не замислюється над життям як цін-
ністю

b. людина починає цінувати життя після того, як за-
хворіє

c. людина завжди цінує життя
d. не кожна людина завжди цінує життя

7. Глобальні проблеми сучасності та урбанізація роблять 
життя людини:

a. яскравим, наповненим
b. непомітним, спустошеним
c. майже не впливають на внутрішній світ людини
d. суттєво змінюють внутрішній світ людини

8. Визначте сутність гедоністичної концепції сенсу життя 
людини:

a. сенс життя обумовлений свободою
b. життя — це задоволення, насолода
c. життя — це страждання
d. життя не має ніякого сенсу

9. Сенс життя людини визначає:
a. сама людина
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b. суспільство
c. сама людина разом із суспільством

10. Визначте сутність егоїстичної концепції сенсу життя  
людини:

a. життя заради самоствердження
b. життя заради слави
c. життя заради себе
d. життя заради інших людей, здатність до самопожертви
e. життя заради збагачення

11. Людина, що здійснює суїцид:
a. знімає тягар відповідальності із суспільства
b. накладає тягар відповідальності на суспільство
c. звільняє себе від будь-яких обов’язків перед собою
d. звільняє себе від будь-яких обов’язків перед суспіль-

ством

Додаткові навчаючі завдання
1. Уявіть, що у Вас з’явилась нагода поспілкуватися із 

французьким письменником, сатириком-моралістом XVII 
століття Жаном Лабрюйєром, який висловив таку думку: 
«Здоров’я — це те, що люди найбільше прагнуть зберегти 
і найменше бережуть». У зв’язку з цим висловом цікаво по-
слухати Ваші відповіді на такі запитання:

Збереження здоров’я — це особиста проблема людини?
Якщо держава (а це також і медичні установи) вважає, 

що здоров’я людини — національне багатство, то чи повинна 
вона опікуватися здоров’ям конкретної людини?

Чи зберегли свою актуальність думки Ж. Лабрюйєра про 
здоров’я людини як цінність? Наведіть свої аргументи.

2. До Вас, як до лікаря, звернувся пацієнт, що має бага-
то захворювань, з проханням надати йому допомогу. З еко-
номічних причин у пацієнта коштів на ліки немає. Єдине, 
що залишається, це дати пацієнтові рекомендації щодо здо-
рового способу життя. Що Ви йому запропонуєте?

3. Спираючись на власні знання про поняття «життя», запро-
понуйте свої роздуми на тему «Життя як найвища цінність».
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4. У XIX сторіччі німецький філософ Артур Шопенга-
уер висловив таку думку: «Здоров’я так переважує всі інші 
блага життя, що справді здоровий жебрак щасливіший за 
хворого короля». Але відтоді минуло чимало часу, тож хіба 
здоров’я досі залишається серед переможців у рейтингу ви-
щих цінностей? Нове тисячоліття дало людині неабиякі мож-
ливості і майже перевернуло уявлення про здоров’я і життя. 
Зокрема, перед кожною людиною відкрилися двері до нового 
соціального статусу завдяки цим можливостям: політичним 
(можна стати президентом, депутатом), економічним (можна 
стати мільярдером і купувати острови, футбольні клуби), ме-
дичним (можна збільшувати тривалість життя, транспланту-
вати органи, лікувати майже будь-яку хворобу). То чи варто 
тепер погоджуватися з Артуром Шопенгауером? Спробуйте 
посперечатися з німецьким філософом.

5. Чи згодні Ви з таким твердженням: коли замислюєш-
ся про смерть, то більше починаєш цінувати життя? Роз-
гляньте два вислови. Перший належить російському поетові 
М. О. Некрасову: «Не страшно вмерти, а страшно помирати». 
Другий — індійському письменнику Абул Азаді: «Найлегше 
у житті — померти, а найтяжче — жити». Прокоментуйте 
кожний з цих висловів. Чи вважаєте Ви, що у висловлю-
ваннях про смерть йдеться про життя? Переконайте в цьому 
або заперечте. Як цими висловами можна керуватися у по-
всякденному житті та в медичній практиці?

6. Бригаду швидкої медичної допомоги викликали за 
фактом спроби суїциду, яку здійснила дівчина віком 18 
років. Вам, як лікарю, необхідно не тільки надати першу 
медичну допомогу, але й спробувати переконати пацієнтку 
у помилковості такого кроку з життєво-ціннісної позиції. 
Доведіть дівчині, що жити варто. 
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1.3. Філософські проблеми евтаназії

План:
1. Соціально-філософське розуміння евтаназії.
2. Сучасний стан проблеми евтаназії.
3. Альтернативи евтаназії.

	 Ключові слова: життя, смерть, евтаназія, «право на 
життя», «право на смерть», патерналізм, антипатер-
налізм, хоспіс.

1. Соціально-філософське розуміння евтаназії
Людина — єдина істота, що усвідомлює свою смерт-

ність і може зробити її предметом своїх роздумів. Але не-
минучість смерті не сприймається людиною як абстрактна, 
неперсоніфікована істина, а викликає сильні емоційні по-
трясіння, сягає глибин її внутрішнього світу. Китайський 
мудрець Конфуцій писав: «Усім зрозуміла радість життя, 
але не усім — його гіркота. Усім зрозуміла втома старості, 
але не усім — її свобода. Усім зрозумілий страх смерті, але 
не усім — її спокій».

Смерть, як і життя, є універсальною, вона присутня 
скрізь. Тому зрозуміло, що людство упродовж усього часу 
існування не могло бути байдужим до осмислення феномена 
смерті в контексті свого соціокультурного розвитку. Бажан-
ня розкрити таїнство смерті втілилось у народних традиціях, 
фольклорі, мистецтві, літературі, релігії та філософії. 

У філософії смертність людини розглядається не стільки 
як природний, скільки як соціальний феномен, що потребує 
раціонального осмислення та сприйняття. Вже реконструк-
ція захоронень неандертальців свідчить про існування у них 
уявлень щодо незакінченості людського існування зі смертю. 
Це уявлення пізніше привело до появи поняття безсмертної 
безтілесної душі. За допомогою безсмертя людство намагало-
ся звільнитися від страху перед неминучістю смерті.
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У повсякденному житті, в релігійній, філософській та на-
уковій літературі поняття безсмертя набувало різного змісту. 
Наприклад, воно могло розумітися як реінкарнація — перевті-
лення душ, чи як продовження людського життя в нащадках; 
як досягнення вічної, неминучої якості життя, або як розчи-
нення певної безособистісної психічної сутності в духовному 
субстраті Бога. Так чи інакше, незважаючи на різні тлума-
чення, безсмертя невідривно пов’язане з прагненням людини 
будь-яким чином подолати тимчасовість свого існування.

Спроби осмислення феномена безсмертя душі знаходимо 
ще в одкровеннях Гермеса Трисмегіста, який жив у Старо-
давньому Єгипті (близько ІV тис. — 130–60 рр. до Р. Х.). 
Він відкрив метод здобуття людиною безсмертя й розвинув 
ідею про існування єдиного Бога. Давньогрецька міфологія 
починає тлумачити безсмертя не тільки як властивість, що 
притаманна лише богам, а й як нагороду, яку боги дарують 
героям. Звичайні ж люди помирають, їх тіла перетворюють-
ся на порох, а душі приречені вічно блукати в підземному 
царстві у вигляді безпомічних духів. 

Зороастризм Давнього Сходу теж визнає безсмертя душі, 
зокрема те, що тоді як умирає тіло, душа переходить в інше 
життя — не гине, а існує вічно. Відповідно до цього вчен-
ня, людина є безсмертний дух, який просувається щаблями 
послідовного розвитку до того часу, коли цей дух досягне 
усвідомлення абсолютного буття і з’єднається з Нескінчен-
ним Ахура Маздою — єдиним Творцем. 

У Стародавній Індії смерть вважали своєрідними ворота-
ми, через які відбувається повернення до життя, перероджен-
ня душі з одного тіла в інше. Згідно з індійською традицією, 
світ розвивається за своїми космічними законами (дхарма), 
які, однак, перебувають в нерозривному зв’язку із законами, 
що керують долями людей (карма). Поняттями дхарми і кар-
ми пройнята вся давньоіндійська філософія. Повнота усіх 
подій, що охоплюють як закони Всесвіту, так і долю кож-
ної людини на землі, постає в коловороті «колеса Сансари». 
Тому народження і смерть — лише етапи духовного існуван-
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ня й передумова подальшого розвитку Душі людини, частина 
її дійсного життя. А найвища мета людини — звільнення від 
мирського існування, тобто припинення руху «колеса».

У філософських вченнях античності безсмертя тлумачилось 
як природний стан єдиної субстанції, що наділена космічним 
розумом. Однією із спроб подолати страх смерті й надати їй фі-
лософського змісту було вчення Сократа, який розумів смерть 
як відокремлення вічної душі від смертного тіла. Обґрунту-
вання метафізичного принципу безсмертя людської душі здій-
снив Платон, учень Сократа. У своєму діалозі «Федон» Платон 
стверджував, що душа безпочаткова і безсмертна. Аристотель 
вважав, що в людині безсмертним є тільки її розум, який піс-
ля смерті зливається зі вселенським розумом. Смерть у Арис-
тотеля — лише протилежність життя.

Вчення Сократа, Платона і Аристотеля про безсмертя 
душі дещо пом’якшували трагізм смерті та буття людини. 
На противагу їм Епікур і Лукрецій Кар відкидали вчення 
про безсмертя душі. Вони намагалися у свій спосіб звільни-
ти людину від страху перед смертю та загробним життям. 
Епікур стверджував, що смерть неможливо відчути, тому що 
зі смертю душа людини розпадається на атоми. У Лукреція 
Кара смерть притаманна не тільки всіляким істотам, а й са-
мому життю, Всесвіту загалом. Тому не потрібно боятися 
природності смерті.

Під іншим кутом розглядали феномен смерті римські 
стоїки. Сенека вважав страх смерті зворотним боком життя. 
На його думку, лише людська гідність здатна подолати цей 
страх. Для світогляду Марка Аврелія характерним є відчуття 
безпомічності та нікчемності людського життя: тому потрібно 
лише чекати смерті (злиття людського духу із безсмертним 
світовим розумом). Взагалі, стоїцизм виходив з того, що по-
трібно боятися не смерті, а недоброчесного життя.

Прагнення подолати відчуття безвиході та конечності 
земного буття сприяли виникненню релігійних та філо-
софських вчень з ідеями безсмертності душі, спасіння та 
воскресіння. 
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Розвиток науки зумовив переворот у системі цінностей 
людини. Результатом зміни свідомості на початку Нового 
часу стає природничо-наукове мислення, яке спирається на 
матеріальні, здебільшого фізичні зв’язки в природі. З часом 
все більше стираються межі між природними сферами, між 
поняттями тіла, життя, душі, духу. Але обмеження лише ма-
теріальними процесами, на які традиційно спирається при-
родознавство, не робить переконливими спроби розв’язання 
проблеми смерті. Адже духовно-душевні зв’язки, які, власне, 
і роблять для нас смерть проблемою, залишаються за межа-
ми аналізу цього складного питання.

Слід зазначити, що в європейській парадигмі смерті, 
як і раніше, панує антитеза, запропонована ще Сократом: 
смерть або подібна до сну без сновидінь (смерть як ніщо), 
або смерть — це перехід у інший світ, інший стан, уже не 
пов’язаний із земним існуванням. Європейська мораль пе-
режила всі спроби «технізації й медикалізації» смерті, що 
знайшло відображення в установці непримиренної боротьби 
з нею, негативному емоційному ставленні до ритуалу похован-
ня мертвих, у стигматизації всіх форм «неприродної смерті», 
а також усього того, що може її викликати, — суїциду, ка-
тувань, хвороб, тілесних і психофізичних аномалій тощо.

З особливою гостротою обговорюється, наприклад, «право 
на смерть» у дискусіях, де зіштовхуються дві протилежні 
позиції, що визнають, з одного боку, необмеженість свободи 
особи у вирішенні цих питань (антипатерналізм), а з іншого 
боку, — її повну підпорядкованість суспільним і державним 
інтересам (патерналізм). При цьому в сучасних дискусіях 
про «право на смерть» мають на увазі не самогубство як дію 
активного суб’єкта, а стан помираючої людини, що виступає 
пасивним об’єктом, котрому штучно уповільнюють настання 
смерті. 

У цьому контексті дедалі актуальнішими стають супе-
речки щодо евтаназії. Евтаназія (ευύανασια) — складне сло-
во, що поєднало в собі начебто несумісні поняття: танатос 
(ύανασιος) грецькою означає смерть, эв (ευ) — гарний, благий. 
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Це слово, як бачимо, означає безболісну, спокійну, тиху, 
«блаженну» смерть, особливо приреченої людини. Сам тер-
мін «евтаназія» був запропонований у XVIІ сторіччі англій-
ським філософом Ф. Беконом. На початку ХХ сторіччя юрист 
К. Біндінг та психіатр А. Гохе вирішили називати евтаназією 
знищення так званих «неповноцінних» життів, що набуло 
поширення у фашистській Німеччині. Міжнародний війсь-
ковий трибунал кваліфікував ці дії як злочини проти людс-
тва. Підвищений інтерес до евтаназії в останні десятиліття 
пов’язаний із прогресом медицини, особливо реаніматології, 
яка дозволяє боротися зі смертю тривалий час. 

Сьогодні варто розрізняти кілька видів евтаназії: 
евтаназія: легка, безтурботна смерть, що настала при-

родним шляхом або за допомогою спеціальних засобів; 
добровільна евтаназія: викликання у хворого, що 

страждає від нестерпного болю, легкої і безтурботної смер-
ті на його осмислену вимогу, за допомогою різноманітних 
медикаментозних та інших засобів; 

примусова евтаназія: викликання легкої і безтурбот-
ної смерті людини не на її вимогу, а з дозволу родичів, сус-
пільства і його законодавчих інститутів; 

милосердне убивство: юридичний еквівалент поняття 
добровільної евтаназії; 

пасивна евтаназія: різновид добровільної або приму-
сової евтаназії, коли припинення необхідної підтримуючої 
терапії тягне за собою смерть; 

активна евтаназія: різновид добровільної або приму-
сової евтаназії, коли смерть викликають застосуванням спе-
ціальних засобів. 

Усі ці види евтаназії об’єднує головне — смерть люди-
ни, яка завжди була, є і буде для людини проблемою, що 
стосується її права. 

Якоюсь мірою термін «право на смерть» звучить парадок-
сально. Адже споконвічно передумовою всіх людських прав 
було найголовніше з них, фундаментальне — право на жит-
тя. Взагалі, будь-які з колись проголошених прав людини 
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можна розглядати як розгортання або конкретизацію цього 
основного права, тому що кожне з них обов’язково є одним 
із проявів життя, задоволенням певних життєвих потреб, 
інтересів, прагнень. Добровільний же відхід із життя — са-
могубство — засуджувалось релігією, аж до того, що само-
губців забороняли ховати на цвинтарях. Нині, завдяки ін-
тенсивному розвитку медицини, питання про життя і смерть 
часом стає питанням вибору. Причому, цей вибір здійснює 
не тільки людина, про життя і смерть якої йде мова, але 
й інші люди. Коли процес смерті знаходиться під позаосо-
бистісним контролем, тоді «право померти» стає проблемою: 
виникає питання, чи є право на життя не тільки правом, 
але й обов’язком, чи повинне суспільство охороняти життя 
людини всупереч її волі? Звичайно, завдання лікаря і всіх 
інших причетних людей — допомогти хворому у боротьбі 
з недугою, а іноді і змусити його це робити. Відомо, що воля 
в різних людей різна: хтось мало не вмирає від нежитю, 
а хтось із переломами кісток стає чемпіоном світу. 

Саме тому завжди необхідно розглядати конкретні ситуа-
ції, в яких добровільна евтаназія є гуманним і милосердним 
актом, а також чітко зазначити, які поняття й дії лежать за 
її межами. Добровільна евтаназія не може бути спрямована 
проти старих, слабих та інших «зайвих» людей, навіть якщо 
вони просять легкої смерті. 

Добровільна евтаназія не може бути застосована до психіч-
но неповноцінних осіб, до дітей з уродженими каліцтвами 
і тому подібних контингентів хворих, якщо їхнє життя не 
супроводжується болісними стражданнями. 

Добровільна евтаназія не дає медичним працівникам пра-
ва застосовувати її на власний розсуд: перша і безумовна 
вимога — наявність твердого бажання хворого вкоротити 
своє життя. 

Добровільна евтаназія не може бути первинною дією: до 
неї вдаються після того, як вичерпані всі відомі науці засоби 
позбавлення людини страждань і намагання продовжити її 
гідне життя. Добровільна евтаназія не заохочує до самогубства  
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здорових людей: її мета — позбавити хвору людину страж-
дань, коли вичерпано всі інші можливості. Добровільна ев-
таназія не зачіпає проблему милосердних способів убивства 
на війні, при відправленні правосуддя та в інших подібних 
ситуаціях. 

Отже, головними умовами добровільної евтаназії є:
1) безумовно добровільне бажання хворого померти, коли 

він ще перебував при здоровому розумі й твердій пам’яті;
2) наявність у хворого невиліковного на цей час захво-

рювання, що стане безпосередньою причиною смерті в най-
ближчі дні, тижні або місяці; 

3) існуючі або неминуче очікувані страждання, що су-
проводжують сконання від даної хвороби;

4) наявність у розпорядженні медицини засобів, що за-
безпечують дійсно легку і безтурботну смерть;

5) створення законодавства, яке абсолютно виключає 
можливість неправильного виконання евтаназії або зловжи-
вання нею. 

Відсутність хоча б однієї з цих умов виключає право за-
стосування добровільної евтаназії. 

Сучасні філософи, юристи, лікарі, теологи прагнуть 
розв’язати два фундаментальних питання: чи може евтаназія 
взагалі мати моральні підстави, і якщо так, то за яких умов 
вона має бути узаконена? Як називатиметься лікар, що буде 
виконувати евтаназію? При вирішенні цих питань багато 
вчених займають антипатерналістську позицію, вважаючи, 
що найважливішим моральним принципом має бути прин-
цип вільного вибору людиною життя чи смерті. Вони вихо-
дять із того, що втручання у свободу дій індивіда, зокрема 
в його рішення прискорити настання своєї смерті, морально 
невиправдане в тому випадку, якщо він цим не завдає шко-
ди іншим людям, і акт евтаназії як прояв індивідуальної 
свободи не треба тоді забороняти законом. 

Міркування антипатерналістів нерідко будуються в такий 
спосіб: сучасні медичні технології значно розширили мож-
ливості продовження життя, але помираючі люди іноді самі 
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помічають поступову руйнацію своєї природи, усіх форм ак-
тивності і не тільки зазнають постійних фізичних страждань, 
але й усвідомлюють свою обтяжливість для своїх близьких. 
У таких випадках, на думку антипатерналістів, аморально 
не дозволити людині померти. 

Однак вчені, що схиляються до патерналізму, вважають 
евтаназію неприпустимою, висуваючи проти моральної право-
мірності позбавлення людини життя такі основні аргументи. 
По-перше, людське життя недоторканне, і тому евтаназію не 
можна застосовувати ні за яких обставин. Причини звертан-
ня до сакраментальності людського життя різноманітні (вони 
можуть спиратись на релігійні настанови або на переконан-
ня, що святість людського життя є стрижнем суспільного 
порядку, і т. п.). По-друге, при евтаназії можливі зловжи-
вання з боку лікарів, членів сім’ї або інших зацікавлених 
осіб. По-третє, евтаназія суперечить принципу «поки є жит-
тя, є надія», не враховує ймовірності помилкового діагнозу 
лікаря. Застосування евтаназії в цих випадках призводить 
до незворотних наслідків. Крім того, після смерті хворого, 
до якого вже застосували евтаназію, можуть з’явитися нові 
ліки, здатні перемогти раніше невиліковне захворювання. 

Багато вчених намагаються на основі філософського виз-
начення життя вирішити й суто конкретне питання про те, 
коли настає смерть людини, що дає право лікареві відключи-
ти апарати штучного підтримання життя (тобто застосувати 
пасивну евтаназію). Обговорюються дві основні точки зору: 
одна твердить, що життя людини слід зберігати до остан-
нього моменту; інша вважає за можливе констатувати факт 
смерті і відключити апарати після загибелі кори головного 
мозку. Гострота й актуальність цього питання обумовлені 
також поширенням практики пересадки органів (трансплан-
тації). Щоб виключити можливість зайвої поспішності лі-
карів при констатуванні смерті донора, від якого беруться 
органи для майбутньої пересадки, було висунуто умову: факт 
смерті можливого донора має констатувати бригада медиків, 
незалежна від тих, хто здійснює пересадку. 
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Очевидно, що сьогодні філософські міркування про життя 
і смерть є необхідними також для вирішення конкретних 
проблем, що виникають у зв’язку з розвитком біології, меди-
цини та охорони здоров’я. Науковий гуманізм також шукає 
для людини моральну опору, включаючи те, що відноситься, 
так би мовити, до культури вмирання. Не фантастичні мрії 
і надії, не панічно негативні емоції та хвороблива психічна 
напруженість в очікуванні смерті, а чесний і мужній підхід 
до неї особистості, яка мудро вирішила для себе це питання 
як органічну частину свого життя, — ось та філософська 
основа, яку пропонує науковий, реальний гуманізм. 

Реальний філософський гуманізм пропонує такий ідеал, 
що визначає зміст людського життя в його індивідуальних, 
особистісних і загальнолюдських, соціальних параметрах. 
Цей ідеал підтверджує водночас діалектичний взаємозв’язок 
природно-біологічного і соціального, конечного і нескінчен-
ного, смерті і безсмертя. 

2. Сучасний стан проблеми евтаназії
До 30-х років ХХ століття проблема евтаназії не виклика-

ла широкого суспільного резонансу, поки не з’явились перші 
організації її прихильників, що почали об’єднуватися в різ-
номанітні товариства й фонди. 

1935 року в Лондоні було створене перше у світі «Това-
риство добровільної евтаназії». Воно було засноване для про-
паганди ідеї про те, що дорослій людині, яка тяжко страж-
дає від смертельної хвороби, від якої ще не відомі засоби 
лікування, закон має надати право на милосердя безболісної 
смерті за умови, що таким є бажання хворого. У 1980 році 
це товариство перейменували в «EXIT» — «Товариство за 
право померти з гідністю». 

У 1938 році подібна організація з’явилася в США (у 1967 
році її було перейменовано в «Турботу про сконання»). 1973 
року товариства на підтримку евтаназії виникли в Нідерлан-
дах і Швеції. Вже наприкінці року товариство в Нідерландах 
об’єднувало понад 1200 членів. Одним із головних прихиль-
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ників евтаназії там був П. Адмірал, онколог і анестезіолог 
із католицької лікарні в Делфе. Він був переконаний — за 
деякий час Нідерланди доведуть світові, що евтаназія може 
бути «заключним актом у процесі лікування». У 1976 році 
в Японії також було створене товариство легкої смерті. 

У 1989 році лікар Джек Кеворкян започаткував прак-
тику активної евтаназії в Америці. Декілька разів справи, 
що стосувалися його практики, передавали на розгляд суду, 
проте кожного разу його виправдовували. Кеворкян розро-
бив пристрій для введення отрути в організм пацієнта, який 
починав працювати, коли пацієнт сам натискав особливу 
кнопку, яка приводила механізм у дію. У 1999 році «док-
тор смерть» особисто здійснив процедуру евтаназії на очах 
мільйонів телеглядачів, демонструючи всі моменти з мінли-
вими планами, фіксувався навіть момент смерті. Цього разу 
суд звинуватив його у навмисному убивстві й засудив до 25 
років позбавлення волі. 

Уперше евтаназія набула законності у 1994 році в аме-
риканському штаті Орегон. На сьогодні евтаназію у фор-
мі асистованого суїциду легалізовано в Австралії (1997), 
у кількох штатах Америки, в Бельгії та Нідерландах (2001). 
В інших країнах, незважаючи на статистичні дані про існу-
вання широкої практики нелегальної евтаназії, будь-які фор-
ми останньої офіційно визнають злочином, а це питання в 
юридичному відношенні залишається відкритим. Криміналь-
ний кодекс багатьох країн прирівнює евтаназію до вбивства 
людини. У деяких країнах, таких як Італія або Україна, 
незважаючи на заборону евтаназії, життєпідтримуюче забез-
печення хворого, який перебуває в комі, може бути відклю-
чене за рішенням близьких родичів або на підставі медичних 
показань. У багатьох країнах (Італія, Данія, Франція та ін.) 
існують громадські організації як прибічників, так і супро-
тивників легалізації евтаназії. 

Поки що евтаназія не увійшла в повсякденну практику 
як суспільна (медична) система дій з ряду причин — пси-
хологічних, медичних, соціальних, законодавчих, етичних. 
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Це зумовлено тим, що небажання жити не можна автома-
тично тлумачити як бажання вмерти, а страх перед точно 
встановленою датою смерті здатен перетворити останні го-
дини помираючої людини, на суцільний жах. 

Крім того, ще не вирішене питання, хто саме повинен 
здійснювати евтаназію, й не існує єдиної медичної технології 
(наприклад, не визначено дози для різних людей). Залиша-
ються й головні питання — як позначиться на духовному 
розвитку суспільства широке використання евтаназії та як 
уникнути зловживань евтаназією? Отже, суперечки між су-
противниками та прибічниками евтаназії тривають. 

Право на смерть у контексті сучасної біоетики постає як 
захист і збереження достоїнства і вільного виявлення волі 
автономної особистості, які з етичного погляду не менш важ-
ливі за психофізіологічний аналіз причин смерті. Біоетика 
визнає за кожною людиною право (й особисту відповідаль-
ність) на унікальність як свого життя, так і своєї смерті. 
Водночас головною світоглядною передумовою біоетики, що 
збігається з християнським світосприйняттям, досі зали-
шається повага до життя будь-якої живої істоти, співчуття 
та милосердне ставлення до людини. Єдиного, універсального 
рішення з цього питання бути не може, тому що пошук сен-
су життя та смерті — довгий і суто особистий для кожної 
людини шлях. Людина — це не лише тіло або психофізич-
на цілісність, а й особлива духовно-тілесна реальність, осо-
бистість. Не тільки життя, а й смерть для неї — це постій-
не утвердження свободи свого духу і виявлення особливого, 
неповторного духотілесного світу.

Останнім часом у медичній і юридичній літературі пуб-
лікують матеріали про застосування евтаназії на практиці. 
Мабуть, одним із перших випадків застосування активної 
добровільної евтаназії, що став відомий усьому світові, була 
смерть основоположника психоаналізу З. Фрейда. Останні 
16 років життя він хворів на рак порожнини рота і за цей 
час витримав 31 операцію. У віці 69 років він одержав від 
свого лікаря згоду здійснити йому процедуру евтаназії, коли 
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життя стане нестерпним. Його страждання тривали ще 14 
років, але одного дня 83-річний пацієнт нагадав лікареві 
про його обіцянку: 24 вересня 1939 року смертельна доза 
морфіну обірвала життя З. Фрейда. 

На потребу дня з’явилися й регулярні періодичні видання 
з проблем евтаназії. З 1975 року виходить бюлетень «Новини 
евтаназії» (Euthanasia News), започаткований Британським 
товариством евтаназії. Згодом такий же бюлетень почало 
випускати й Американське товариство евтаназії. 

У різних країнах існують прихильники легалізації евта-
назії, частина яких об’єднана в національні товариства, що 
входять до Всесвітньої федерації товариств за право померти 
достойно. Періодично в широкій та спеціальній медичній, фі-
лософській, юридичній, теологічній пресі з’являються статті, 
дискусії, монографії прихильників і супротивників запровад-
ження евтаназії. Проводяться опитування суспільної думки, 
дискусії на радіо й телебаченні, симпозіуми та конференції 
лікарів, юристів, філософів, теологів, парапсихологів. 

Створюється враження, що чим більше з’являється при-
хильників евтаназії, тим активнішою стає опозиція. Головні 
аргументи її такі:

1) догмат «не убий», що означає: будь-яке позбавлення 
життя антигуманне і неприпустиме;

2) цілком можливі зловживання евтаназією, пов’язані 
переважно із недосконалістю професійного відбору в медици-
ну, куди можуть потрапити люди, небажані для виконання 
настільки делікатної дії, як евтаназія. 

Названі тези не викликають ніяких сумнівів: безумов-
но, треба зберігати і продовжувати життя. Однак — продов-
жувати життя, а не затягувати смерть! До евтаназії треба 
вдаватися лише в тих випадках, коли немає ніякої надії на 
осмислене життя, бо воно перетворилося для хворого на су-
цільне страждання. 

На думку більшості прихильників «гуманізації смерті», 
евтаназію можна застосувати щодо хворих, стан здоров’я 
яких відповідає певним спеціальним вимогам: 
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невиліковність його захворювання підкріплена до-
стовірними об’єктивними дослідженнями і не викликає сум-
нівів у групи лікарів, добре обізнаних із науковим станом 
даної проблеми; 

хворий не просто невиліковний: він страждає від болю, 
дихальних, диспепсичних або інших розладів, які неможли-
во усунути без постійного відключення свідомості; 

хворий не просто невиліковний і страждає від фізич-
них мук — він неминуче помре найближчими днями або 
тижнями, і немає ніякої надії, що за цей час у медицині 
з’являться засоби, що подолають дану хворобу. 

Якщо ці умови не виконуються, то хворий має отриму-
вати радикальне або симптоматичне лікування. 

У медичній юриспруденції є поодинокі ситуації, коли за-
кон дозволяє лікарям припиняти чиєсь життя. Наприклад, 
коли вагітність або пологи загрожують життю і породіллі, 
і плоду, допускається жертвування життям ненародженої 
дитини або навіть такої, що вже народжується, щоб збе-
регти життя матері, якщо іншого шляху для її порятунку 
немає. Це гуманний акт, хоча за своєю суттю є вимуше-
ним убивством життєздатної дитини. Можна сказати, що 
убивство і дарування милосердної смерті у вигляді евтана-
зії — це цілком різні дії, хоча виконуються фактично одна-
ково. Як сказав редактор щотижневого британського часопи-
су «Lancet» Теодор Фокс, читаючи Гарвеївську меморіальну 
лекцію в Королівському товаристві лікарів, «якщо лікар йде 
на продовження життя, яке тепер уже ніколи не матиме цілі 
або змісту, його послуга стає жорстокою. Дехто з нас вважає 
життя недоторканним, але коли перевага віддається кількіс-
ній стороні життя, а не її якості, це стає жахливим».

3. Альтернативи евтаназії
Сьогодні за наявності великої кількості анальгетиків, 

транквілізаторів, наркотиків, блокад і т. п. не завжди ви-
никає потреба в евтаназії — людину можна позбавити від 
страждань, не позбавляючи її життя. У цьому випадку особ-









 75 

ливе значення має проблема хоспісів як альтернативи евта-
назії. 

Хоспіс (з лат. hospes — той, хто проявляє гостинність) — 
це медична установа, у якій безнадійні хворі одержують пси-
хологічний і медичний догляд, що полегшує їхній стан. Хос-
піс призначений не просто для полегшення неминучої смерті: 
він допомагає жити (не існувати, а жити!) до кінця. 

Основними принципами впливу на хворих у хоспісі є: 
різноманітні сучасні варіанти ефективної аналгезії;
вплив на психіку помираючих хворих, що знімає 

страх смерті (спілкування із психотерапевтами, священи-
ком тощо); 

доброзичливі контакти хворих між собою, з родичами 
і друзями, зі світом мистецтва й літератури. 

Ідеологія хоспісів зародилася понад півтори тисячі років 
тому. Історія зберегла ім’я римської матрони Фабіоли, яка 
ще в IV сторіччі надала свій будинок для голодних і хворих, 
наслідуючи традицію, що існувала у святих землях Палести-
ни, якими вона подорожувала. Перший хоспіс, призначений 
тільки для умираючих від раку, відкрив у м. Ліон 1842 року 
Жиян Гарньє. 

Сучасний хоспіс уперше з’явився у Великобританії в 1967 
році завдяки зусиллям доктора Сесілії Саундерс. За минулі 
три десятиліття хоспіси поширилися в усьому цивілізова-
ному світі й діють сьогодні з розрахунку один заклад на 
500 000 населення. 

Головним ідеологом цієї справи на терені колишнього 
СРСР був Віктор Зорза (1926–1996), якого особисте нещастя 
підштовхнуло до пропаганди хоспісів по всьому світу. Його 
25-літня дочка Джейн, що хворіла на меланому в неопера-
бельній формі, 1975 року померла в англійському хоспісі. 
Віктор Зорза із дружиною Розмарі бачили, що дівчина була 
умиротворена і не страждала, тож пообіцяли їй присвятити 
своє життя реалізації ідеї хоспісів. 

Почали вони цю роботу у США, де отримали допомогу 
авторитетних людей — Елізабет Тейлор, Едварда Кеннеді, 
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Генрі Кіссінджера та ін. За деякий час була створена На-
ціональна асоціація хоспісів, кількість яких зростала: 1983 
року їх було 516, а 1989 — 1700. 

Інакше все склалося в СРСР. В. Зорза приїхав сюди 
у 1988 році. Аж через 2 роки він величезними зусиллями 
домігся організації першого хоспісу на базі маленької лікар-
ні під Ленінградом. А в цей час по країні з кожної тисячі 
хворих на рак 750 помирали у нестерпних муках. Перший 
хоспіс у Москві почав функціонувати тільки в 1997 році, 
хоча його виїзна служба (у хоспісах має бути й така) пра-
цювала з 1994 року. 

В. Зорза вважав хоспіси альтернативою евтаназії, наполя-
гав на виключно територіальному принципі їх роботи, адже 
люди вмирають скрізь, а не лише у великих центрах. Він 
побоювався комісій чиновників, що вирішуватимуть, кого 
поміщати в такі заклади, і вважав, що це має бути прерога-
тивою тільки практикуючих лікарів. Він планував, що для 
пацієнтів заклад буде безкоштовним, а функціонуватиме 
на державні дотації та спонсорські пожертвування. І най-
головніше — хоспіс повинен не просто полегшувати людям 
смерть, а забезпечувати можливість достойно зустріти її. 

Правовий статус навіть пасивної евтаназії досі ще не виз-
начений у законодавстві деяких країн. Лікар, що зважиться 
на цей крок, повинен думати про широкий спектр юридич-
них наслідків своїх дій. Це змушує ретельно зважати всі 
pro і contra такого рішення. Зведення евтаназії до техніч-
ної процедури за умови її легалізації призведе до зниження 
відповідальності частини лікарів. Безумовно, істотну роль 
у протистоянні легалізації евтаназії відіграє консервативна 
суспільна думка, що, на жаль, має під собою певні підстави 
і змушує замислитися: чи не призведе офіційне визнання 
«добровільної евтаназії» до убивства тих, кого вважають 
психічно або фізично неповноцінними, а отже тягарем для 
суспільства? 

Евтаназія може стати і легким виходом для несумлін-
ного лікаря. Реанімація потребує не тільки великих ма-
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теріальних витрат, але й величезної напруги фізичних 
і душевних сил медичного персоналу. У тяжкохворих спос-
терігаються порушення дефекації, сечовиділення, усклад-
нення гнійними процесами, що супроводжуються непри-
ємним запахом, потребують частої заміни білизни. Таких 
хворих треба годувати, напувати, не припускати утворення 
пролежнів. Робота з ними — це важка фізична праця, що 
потребує від лікаря та всього персоналу терпіння, муж-
ності і делікатності. Не всім медичним працівникам це 
під силу, дозволена евтаназія може дати лікареві псевдо-
моральні підстави ухилитися від цієї важкої, неприємної 
роботи. Перед лікарем — турботливим, завжди готовим бо-
ротися за життя пацієнта до кінця — часом постає дилема: 
продовжувати цю боротьбу чи ні? Чи варто в якусь мить 
припинити свою допомогу, розуміючи, що програв бій із 
хворобою, що всі твої знання й зусилля приречені на невда-
чу? Жоден лікар не може сказати, що він не схибив хоча 
б раз. Але в момент ухвалення рішення щодо конкретного 
хворого він повинен усвідомлювати всю неоднозначність 
і міру відповідальності прийнятого рішення, яким би воно 
не було. Як писав А. Моруа, завтра, як і сьогодні, лікар 
збереже свій сан жерця, а разом із ним і страшну, дедалі 
зростаючу відповідальність. 

Питання для самоконтролю
1. Хто першим запропонував поняття «евтаназія»?
2. Які існують підходи до визначення поняття «евтана-

зія»?
3. У чому полягає специфіка патерналістського і анти-

патерналістського підходів до евтаназії?
4. Назвіть аргументи на користь і проти евтаназії.
5. Як ставиться до евтаназії релігія?
6. Чим відрізняється пасивна евтаназія від активної?
7. У чому полягає різниця між «правом на життя» та 

«правом на смерть»?
8. У яких країнах легалізовано активну евтаназію?
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9. Назвіть основні вимоги до виконання евтаназії, які 
обговорюються в законодавчих документах, публіцис-
тичних та філософських працях?

10. У чому полягає призначення хоспісів?
11. Чи вважаєте Ви хоспіси альтернативою евтаназії?
12. Які альтернативи евтаназії Ви можете назвати?

Тести для самоконтролю
1. Оберіть правильне визначення евтаназії:

a. неминучість прийдешньої смерті
b. смерть через помилку лікаря
c. смерть від передозування ліків
d. легка безтурботна смерть, що настала з доброї волі 

самого хворого
2. Що не має відношення до добровільної евтаназії?

a. добровільне бажання хворого померти
b. бажання з боку родичів смерті хворого
c. прагнення лікаря припинити страждання хворого
d. застосування її до психічно неповноцінних людей

3. Що заважає впровадженню добровільної евтаназії?
a. відсутність необхідного законодавства
b. відсутність спеціально підготовлених людей для її про-

ведення
с. заперечення з боку релігії
d. право людини на життя

4. До яких зловживань може привести застосування евта-
назії?

a. евтаназію виконують без згоди хворого
b. застосовують її раніше того часу, коли страждання 

можна припинити, не позбавляючи хворого життя
с. використовують для евтаназії засоби, що ведуть до 

мученицької смерті
d. виконується за добровільною згодою хворого

5. Хто перший запропонував термін «евтаназія»?
a. Епікур
b. Платон
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c. Ф. Бекон
d. М. Монтень

6. Які аргументи не мають відношення до патерналізму?
a. людське життя недоторканне
b. при евтаназії можливі зловживання з боку лікарів, 

членів сім’ї або інших зацікавлених осіб
с. кожна людина має право розпоряджатися власним 

життям
d. евтаназія суперечить принципові «поки є життя, є 

надія»
7. Коли евтаназія вперше набула законності?

a. у 1944 р.
b. у 1965 р.
c. у 1994 р.
d. у 2001 р.

8. В яких країнах евтаназія є законною?
a. Нідерланди 
b. Росія
c. Австралія
d. Бельгія
e. США (окремі штати)
f. Україна

9. Які спеціальні вимоги існують щодо хворих, що можуть 
бути піддані евтаназії? 

a. хворий, невиліковність захворювання якого підкріп-
лена достовірними об’єктивними дослідженнями і не 
викликає сумнівів у групи лікарів, добре обізнаних із 
науковим станом даної проблеми 

b. хворий не просто невиліковний: він страждає від болю, 
дихальних, диспепсичних або інших розладів, які немож-
ливо усунути без постійного відключення свідомості 

c. хворий не просто невиліковний і страждає від фізич-
них мук — він неминуче помре в найближчі дні або 
тижні, і немає ніякої надії, що за цей час у медицині 
з’являться засоби, які подолають дану хворобу

d. хворий, який сам прагне вкоротити собі життя
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10. Що таке хоспіс?
a. готель
b. будинок для старих
c. лікарня
d. медична установа, в якій помираючі хворі одержують 

психологічний і медичний догляд, що полегшує їм ос-
танні дні перед смертю

Додаткові навчаючі завдання
1. Коли в реанімаційному відділенні на завідомо безна-

дійного хворого працюють всі технічні засоби, дефіцитні ме-
дикаменти, увага та зусилля медичних працівників, нервова 
система яких виснажується, — це приклад, що символізує 
святість першої заповіді медичної етики: все для хворого. 
А як бути з третім моментом — шкода іншим хворим та ін-
шим людям? Поясніть Вашу поведінку у подібній ситуації.

2. Як казав Пліній Ст., «лише медикам надано право 
вбивати без будь-якого покарання». Чи згодні Ви з такою 
думкою? Якими рисами не повинен володіти лікар, що 
прагне вирішити проблему евтаназії?

3. Почавши з добровільної евтаназії, суспільство зго-
дом перейде до примусової, тому що зникне уявлення про 
святість і недоторканність людського життя. Ваше відношен-
ня до такої позиції. Аргументуйте свою відповідь.

4. Етика православного християнства відкидає мож-
ливість навмисного переривання життя вмираючої людини, 
розглядаючи цю дію як особливий вид убивства, якщо воно 
було почате без відома та згоди пацієнта, або самогубства, 
якщо воно санкціоноване самим пацієнтом. Як Ви сприй-
маєте подібну точку зору?

5. Лікарська етика Гіппократа однозначно заперечує 
використання досвіду і знань лікаря для того, щоб викли-
кати «легку» смерть хворого, який просить про таку пос-
лугу. Чи не приречені лікарі, забезпечуючи «гідну смерть» 
пацієнтові, на приниження своєї особистої гідності, на участь 
у свідомому убивстві пацієнта?
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1.4. творчість у медичній діяльності

План:
1. Проблема творчості в історії філософської думки.
2. Особливості медичної творчості.
3. Основні напрями розвитку творчих здібностей людини.
4. Медичний труентизм. Лікарі-труенти.

	 Ключові слова: творчість, клінічна творчість, творчі 
здібності, суб’єкт медичної творчості, медична діяль-
ність, інтуїція, творча проблема, творчий акт, труен-
тизм, лікар-труент.

1. Проблема творчості в історії філософської думки
В історії філософії існували різні точки зору на природу 

й сутність творчості. Так, в античній філософії творчість 
пов’язувалася зі сферою конечного, минущого й мінливого 
буття, а не буття нескінченного й вічного. Творчість у погля-
дах античних мислителів виступає у двох формах: як щось 
божественне — акт народження (творення) космосу і як люд-
ське мистецтво, ремесло.

У християнській філософії Середньовіччя в поглядах на 
творчість найбільш рельєфно проявлялися дві взаємозалежні 
тенденції. Перша пов’язана з розумінням Бога як особис-
тості, що творить світ не відповідно до якогось вічного зраз-
ка, а зовсім вільно. Творчість є викликання буття з небуття 
за допомогою вольового акту божественної особистості (Ав-
густин). Друга пов’язана з античною традицією: Ф. Аквінсь-
кий розглядав творчість як добро в його завершеності.

Людська творчість у християнстві тлумачиться насам-
перед як творчість історії. Художня й наукова творчість, 
навпаки, вважається чимось другорядним. У своїй творчості 
людина ніби постійно звернена до Бога й обмежена ним, і то-
му Середні віки ніколи не знали того пафосу творчості, яким 
пройняте Відродження.
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В епоху Відродження людина поступово звільняється від 
Бога й починає сприймати саму себе як творця. Мислителі 
Відродження розглядають творчість насамперед як художню 
творчість, як мистецтво в широкому розумінні слова, що 
у своїй глибинній сутності виявляється як творче спогля-
дання. Це породило культ генія як носія творчого початку. 
З кінця XV століття спостерігається тенденція вважати іс-
торію продуктом людської творчості.

У Новий час у поглядах на творчість знову окреслюються 
дві тенденції, що існували раніше. Так, Д. Бруно й Б. Спі-
ноза (XVII ст.) відтворюють античне ставлення до творчості 
як до чогось менш істотного у порівнянні з пізнанням, яке 
зрештою є спогляданням вічного Бога — природи.

Філософія, що формується під впливом ідей протестантизму  
(Ф. Бекон, Т. Гоббс, Д. Локк), намагалася трактувати творчість 
як вдалу, але випадкову комбінацію вже існуючих елементів, 
тобто як щось схоже на винахідництво. Розвиваючи цю ідею, 
І. Кант розглядає творчу діяльність як продуктивну здатність 
уяви, спрямовану на зміну світу, а структуру творчості — як 
один з найважливіших моментів структури свідомості. Творчі 
здатності уявлення, за Кантом, є сполучною ланкою між різ-
номаніттям чуттєвих вражень і єдністю понять розуму. Саме 
воно — уявлення — лежить в основі пізнання.

Кантівське вчення про уявлення було продовжене В. Шел-
лінгом. Він виходив з того, що творча здатність уявлення 
є єдність свідомої та несвідомої діяльності. Тому ті, хто най-
більш обдаровані цією здатністю, — генії — творять ніби 
в стані натхнення, несвідомо, подібно до того, як творить 
природа. Різниця лише в тому, що цей процес відбувається 
в людині, а тому опосередкований її волею. Згідно з ученням 
Шеллінга й інших представників німецької романтичної шко-
ли ХVІІІ–ХІХ ст., творчість, насамперед творчість художника 
й філософа, — це вища форма людської життєдіяльності. Тут 
людина стикується з Абсолютним, тобто з Богом. 

У філософії життя найбільш розгорнута концепція твор-
чості дана французьким філософом А. Бергсоном. У роботі 
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«Творча еволюція» (1907) творчість, «життєвий порив» як 
безперервне народження нового, становить, за Бергсоном, 
сутність життя. Однак творчість розглядається переважно за 
аналогією із природно-біологічними процесами і внаслідок 
цього протиставляється технічному раціоналізму. Творчість, 
стверджував Бергсон, — це щось таке, що відбувається 
об’єктивно. У природі — це процеси народження, зростан-
ня, дозрівання, у свідомості — виникнення нових зразків 
і переживань. Діяльність інтелекту, за Бергсоном, не здатна 
створювати нове, вона лише комбінує старе.

Австрійський лікар і психолог 3. Фрейд та його прихиль-
ники відносять творчість до сфери несвідомого, гіпертрофу-
ють її неповторність і невідтворюваність, стоять на позиціях 
непізнання творчості і її несумісності з раціональним пізнан-
ням. Талант, за Фрейдом, — це уроджене вміння субліму-
вати свої глибинні сексуальні комплекси.

Короткий аналіз розвитку теорії творчості показує, що 
протягом усієї історії філософії ця проблема вирішувалася 
здебільшого представниками ідеалізму. У роботах філософів-
ідеалістів міститься багатий і цікавий матеріал, що вимагає 
до себе уважного ставлення й глибокого переосмислення. 
Разом з тим необхідно зазначити, що в поглядах на приро-
ду й сутність творчості практично всі представники ідеаліс-
тичної філософії займали метафізичні позиції, що втілилося 
у прагненні позбавити творчість об’єктивної, матеріальної 
основи, тому що розглядали її або як властивість надприрод-
ного духу, світового розуму, або як властивість свідомості 
людини, відірваної від суспільних зв’язків.

Деякі представники метафізичного матеріалізму розгля-
дають творчість як суто соціальне й праксеологічне (діяль-
не) явище. Вони вважають, що до творчості варто відносити 
лише таку діяльність, яка задовольняє потреби загально-
людського розвитку, тобто економічну діяльність, соціальні 
революції тощо.

Матеріалістичну точку зору на природу й сутність твор-
чості можна пояснити в таких положеннях.
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1. Передумовою людської творчості є такі властивості 
матерії, як активність і відображення. Проявом активності 
матерії є розвиток, який можна вважати здатністю, подібною 
до творчості, що існує в самому фундаменті матерії. Здат-
ність до творчості виникає як наслідок удосконалення форм 
відображення, а її вища форма, тобто свідомість (пізнання) 
є основою й базою творчості. У свою чергу, творчість виступає 
однією з основних функцій свідомості. Таким чином, творін-
ня нового можливе тільки на базі ідеального. Нове виступає 
як відображення ідеального. А це означає, що відображення 
й творчість, будучи різними поняттями, тісно пов’язані одне з 
одним. Виступаючи як протилежності, відображення й твор-
чість не існують одне без одного, а навпаки, — взаємодопов-
нюють і проникають одне в одне. Відображення — це база, 
фундамент творчості, а творча діяльність — це, у свою чергу, 
здатність вдосконалювати здібності щодо відображення.

2. Об’єктивною основою творчості є необхідність при-
стосування людини в нескінченно різноманітному та мінли-
вому світі, щоб забезпечити своє виживання й подальший 
розвиток. Принципово нові ситуації, що не мають аналогів 
у минулому, не можуть бути вирішені поза творчістю.

Творчий і механічний початки пронизують всі види люд-
ської діяльності. Межі поміж них умовні й рухливі. Таке 
«роздвоєння», наявність двох початків, пояснюється діалек-
тикою розвитку суспільного виробництва, що відчуває потре-
бу як у створенні нових цінностей, так і в збереженні реп-
родуктивних цінностей, зразків культури. Тому й людська 
діяльність є, з одного боку, відтворенням досягнутих резуль-
татів, а з іншого боку, — зміною досягнутих результатів на 
вже вищій основі. Творчість — це не самостійне утворення, 
що існує поряд із продуктивною й репродуктивною діяль-
ностями, а внутрішня істотна властивість діяльності взагалі, 
що проявляється в її конкретних формах.

3. Джерелом і рушійною силою творчості є суперечності 
між потребами людини та наявними в неї засобами (способа-
ми), знаннями для їх задоволення. На цій основі складається 
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проблемна ситуація, що вимагає свого вирішення. Вирішен-
ня суперечностей становить зміст творчості, а задоволення 
потреб — її мету.

4. Специфічно людською формою активного відношення 
до світу виступає діяльність. Отже, творчість — є діяльність 
людини. Однак не будь-яка діяльність є творчою. Розрізня-
ють два основних види діяльності — стереотипний і оригі-
нальний. Що це таке? Очевидно, відповідь дає сама назва 
виду діяльності. Стереотипна діяльність означає копіювання, 
повторення існуючого, його тиражування. Тільки оригіналь-
на діяльність завершується створенням істотно нової речі. 
Це — класичний тип творчості.

5. З попереднього положення випливає, що головною оз-
накою творчості є створення нового, яке логічно виводиться 
з такого атрибута матерії, як саморозвиток із внутрішньо 
властивою йому здатністю новоутворення. Під новим у цьо-
му випадку слід розуміти не просто нещодавно створене, 
а постановку ще невідомого завдання, яке не має готових 
правил вирішення, або отримання результатів, яких ще не 
досягали, тобто створення оригінальної ідеї чи унікального 
матеріального предмета, оригінальних шляхів і методів ви-
рішення наукової проблеми.

6. Творчість є такою специфічною формою діяльності, 
що сягає у царину можливого майбутнього, ґрунтується 
на діалектиці реальних можливостей світу, що саморозви-
вається. Отже, творчість не є чисто довільним, авторитар-
ним актом, що керований якимось імпульсом, як запевняють 
ідеалісти. На ньому лежить відбиток матеріального: він де-
термінований рядом умов матеріального характеру, не ви-
ведених із природи «чистого розуму». Заглиблюючись у це 
питання, ми виходимо на проблему співвідношення свободи 
й необхідності у творчості.

З погляду матеріалістичної філософії, творчість і необ-
хідність нерозривно взаємозалежні й не можуть існувати 
одна без одної. Це діалектичні протилежності. Вони харак-
теризують міру оволодіння людиною як природним, так і 
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соціальним середовищем. Творчість — це об’єктивний де-
термінований процес, що включений в ланцюг об’єктивної 
необхідності.

Соціальна детермінація творчості особистості, ступінь 
її свободи визначаються, по-перше, соціально-економічни-
ми факторами, насамперед рівнем розвитку продуктивних 
сил і характером виробничих відносин, які або сприяють, 
або ускладнюють створення необхідних умов для творчості; 
по-друге, політичними факторами, рівнем демократизму 
в суспільстві; по-третє, рівнем розвитку науки і станом ду-
ховності суспільства — взагалі, «духом епохи».

Наукова творчість має потребу в справжній свободі своїх 
творців. Бути вільним в царині творчості — це значить тво-
рити безперешкодно, згідно із законами наукового пізнання, 
суворо дотримуючись вимог цих законів. Не може, наприклад, 
бути справжньої свободи наукової творчості, якщо не будуть 
переборені всілякі прояви кон’юнктури або впадання в край-
ності з питань природничих, технічних і суспільних наук.

7. Принципова новизна — головна ознака творчості, але 
її недостатньо, щоб отримати цілісне уявлення про сутність 
творчості. Не менш важливою ознакою творчості є цінність, 
корисність нового, яке народжується в боротьбі, не завжди 
відразу отримує визнання сучасників, тому що свою цінність 
воно не завжди виявляє наочно й вочевидь. Здатність поба-
чити й підтримати нове — одна з найважливіших якостей 
керівника будь-якого рангу й професії.

Проаналізувавши викладене, можна визначити творчість 
як діяльність людини, що створює нові об’єкти й якості, 
схеми поведінки й спілкування, нові образи й знання.

2. Особливості медичної творчості
Творчість присутня в будь-якому виді діяльності, у тому 

числі в будь-якому виді медичної діяльності. У сфері нау-
ково-практичної медицини творчість варто розглядати як 
різновид соціальної, наукової та художньої творчості, спря-
мованої на розвиток і вдосконалення економіки, культури, 



88

здорового способу життя. Пошук творчих шляхів лікування 
обумовлений низкою причин.

По-перше, нестандартність клінічних ситуацій, що ча-
сом суперечать сформованій системі знань і правил, не може 
привести до правильного й оптимального рішення без опти-
мального творчого пошуку.

По-друге, конкретна неповторність як хвороби, так і само-
го хворого перетворює лікаря у своєрідного першовідкрива-
ча. Індивідуальне захворювання практично ніколи не буває 
повністю передбачуваним, тому що воно обумовлене різно-
манітними й неповторними факторами.

По-третє, докорінні зміни в обсязі й змісті інформації, 
інтенсивність обміну нею, подальша інтелектуалізація лі-
карської праці вимагають зростання в ній елементів творчого 
пошуку, вміння правильно відбирати й аналізувати інформа-
цію, а на цій основі критично переосмислювати традиційні 
та створювати нові засоби й способи лікування. Такі завдан-
ня може вирішити тільки той суб’єкт лікарської творчості, 
який безпосередньо пов’язаний з науковою творчістю, тобто 
сполучає лікарську і науково-медичну діяльність.

По-четверте, нині значно зростає роль етичного й есте-
тичного компонентів у діяльності лікаря й відповідно в його 
формуванні як фахівця. Суспільству необхідний не просто 
медик, а лікар, що володіє своєю професією досконало, тобто 
мистецьки, щоб він постійно привносив у свою діяльність 
«закони краси».

Творчість у медицині поряд із загальними рисами, влас-
тивими іншим видам творчості, має й свої особливості, серед 
яких можна виділити:

1. Методи й засоби, за допомогою яких реалізується твор-
чий пошук у медицині, орієнтований на отримання таких 
нових знань, які є відображенням як біологічних, так і со-
ціальних сторін життєдіяльності людини. Тому нові власти-
вості й факти, що відкриваються у медицині, завжди мають 
комплексний характер, виходячи за межі виключно соціаль-
ної творчості.
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2. Біо-психо-соціальна система є відкритою й самокеро-
ваною, їй притаманні воля, самостійність вибору, завдяки 
чому вона активно реагує на творчий акт лікаря, створюючи 
йому певне «протистояння». В результаті клінічна творчість 
стає двостороннім процесом, у якому бере участь не тільки 
лікар, але й пацієнт.

3. У медицині, як ні в жодній іншій науці, присутня 
внутрішня єдність творчого й ціннісного пізнання, органіч-
но вплітаються у творчий процес етико-психологічні й ес-
тетичні знання, виступаючи при цьому важливим показни-
ком якісно нового, оригінального медичного знання. Оцінним 
змістом творчість клініциста наповнена більше за інші види 
професійної творчості ще й тому, що воно є двостороннім 
процесом.

4. Творчість клініциста спрямована не тільки на пізна-
вання, але й на збереження, підтримання індивідуальності 
пацієнта. Активність лікаря, яка націлена на збагнення 
й розвиток позитивних рис індивідуальності людини, ста-
новить одну з особливостей клінічної творчості.

5. Встановлення діагнозу — це творчий процес, а сам 
діагноз виступає як важливий специфічний засіб творчості 
в практичній медицині.

6. Медична творчість вимагає суворого дотримання міри 
в співвідношенні інтелектуально-почуттєвої й матеріально-
технічної сторін. 

7. У медичній діяльності, особливо в діяльності практич-
ного лікаря, винятково важливу роль відіграє такий засіб 
творчості, як інтуїція. Це пояснюється обмеженістю часу, 
який має лікар в екстремальних ситуаціях, наявністю вели-
кої кількості суперечливих даних про хворого або, навпаки, 
неповнотою цих даних.

Узагальнюючи, можемо дати таке визначення клінічної 
творчості: клінічна творчість — це активна діяльність ліка-
ря, спрямована на пізнання й відкриття нових явищ і фак-
тів (симптомів), розкриття нових зв’язків у життєдіяльності 
здорового або хворого індивіда, на створення нових методів 
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і засобів лікування, на відкриття індивідуальних особливос-
тей організму та особистості людини з метою її вдоскона-
лення і всебічного розвитку.

Суб’єктом медичної творчості виступає лікар або гру-
па лікарів. Передумовою й суб’єктивною умовою творчості 
є відповідний клінічний досвід лікаря, високий рівень його 
професійних знань і майстерності, високий рівень загальної 
культури й розумового кругозору, міцно сформовані світо-
глядні позиції та моральні якості.

За способом безпосереднього здійснення клінічна твор-
чість є індивідуальним актом діяльності конкретного ліка-
ря у конкретній проблемній ситуації. Отже, творче завдан-
ня лікаря полягає в тому, щоб відкрити конкретні форми 
модифікації тієї або іншої хвороби. Основна функція цих 
знань — знайти найкращий варіант керівного впливу на ор-
ганізм і особистість хворого.

За ступенем глибини, новизни й масштабу нового знання, 
що отримується в результаті творчої діяльності, розрізняють 
два рівні творчості в клінічній медицині: клініко-емпірич-
ний і науково-теоретичний. Перший характеризує діяльність 
практичних лікарів, другий — вчених-клініцистів, які од-
ночасно працюють у наукових або педагогічних колективах. 
На рівні творчості лікаря-практика відбуваються подальше 
удосконалення, раціоналізація впроваджуваних або функціо-
нуючих методів і способів лікування. На рівні творчості вче-
них-клініцистів здійснюються наукові відкриття й винаходи 
в галузі медицини, створюються теорії для пояснення явищ 
патології, розробляються нові методи й засоби діагностики, 
лікування та профілактики захворювань.

Цінність клінічної творчості визначається через багато-
гранний ефект лікарської діяльності: лікувальний, соціаль-
ний, економічний, морально-естетичний, культурно-вихов-
ний. Власне лікувальний ефект полягає в скороченні строків 
лікування, зниженні захворюваності й смертності. Еконо-
мічний ефект полягає у внеску, який робить лікар своєю 
творчою діяльністю шляхом поліпшення здоров’я грома-



 91 

дян. Соціальний ефект виражається в тому, що творчість 
є внутрішнім резервом інтенсифікації лікарської діяльності 
з метою забезпечення розвитку духовних і фізичних сил, 
високого рівня працездатності й активного довголіття гро-
мадян України.

3. Основні напрями розвитку творчих здібностей 
людини
Існує безліч поглядів на характер творчості, серед яких 

виділимо два основні. Першу позицію можна назвати ін-
туїтивістичною, відповідно до якої творчість розглядають 
як мимовільне явище, що формується за допомогою ін-
туїції. Інтуїцію ж розуміють як раптове містичне осяяння. 
З’являючись у сфері несвідомого, нові ідеї тільки згодом 
проникають у сферу свідомості, де перевіряються і набува-
ють статусу нового відкриття. Така точка зору характерна 
для метафізично мислячих філософів і натуралістів.

Друга, діалектична точка зору розглядає творчість як 
процес, рух до бажаного результату в умовах відсутності ал-
горитму пошуку. Цей процес не може бути заздалегідь ви-
значений і формується під час самого пошуку. Такої позиції 
дотримується більшість філософів, не заперечуючи при цьо-
му роль інтуїтивного пізнання і взагалі роль несвідомого.

Незважаючи на відсутність алгоритму й оригіналь-
ності шляхів, способів отримання результату, у творчості, 
як складному процесі, можна вичленувати основні етапи 
й відповідну структуру творчого процесу. Структура твор-
чої діяльності багатогранна. Вона знаходить своє вираження 
в наявності різних стадій, фаз — як специфічних елементів 
творчості. За предмет розгляду візьмемо один з найпоши-
реніших варіантів, відповідно до якого творчість у своєму 
розвитку проходить чотири етапи.

1. Виникнення (постановка) і з’ясування (усвідомлення) 
творчої проблеми.

2. Пошук шляхів, принципу вирішення проблеми.
3. Наукове відкриття, «народження» наукової ідеї, ство-
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рення ідеальної моделі відкритого вченим явища, розробка 
задуму (наприклад у сфері медичної діяльності).

4. Верифікація, тобто практична перевірка гіпотези, 
й реалізація результату творчого акту.

На першому етапі виявляється один з найбільш чітких 
критеріїв активної свідомості, творчого потенціалу особис-
тості — здатність до постановки проблеми. Знаходження 
проблеми є найвищим показником творчості. Проблемні си-
туації, що вимагають творчості, відрізняються від повсякден-
них своєю нестандартністю, відсутністю «торованих» шляхів 
вирішення. Проблема — це форма пошуку, вісь, навколо 
якої розгортаються всі розумові процеси.

Проблема породжується різними об’єктивними фактора-
ми, у тому числі саморозвитком науки, потребами удоско-
налення технології та знарядь праці, еволюцією мистецтва 
та ін. Логіка виникнення проблеми, що вимагає творчого 
рішення, може бути цілком усвідомлюваною, але іноді саме 
виявлення проблеми є своєрідним відкриттям і залежить від 
обдарованості дослідника.

У ході постановки проблеми дослідник повинен обґрун-
тувати висновок про те, що обране для дослідження пи-
тання досі не вирішене у світовій науці або передбачувані 
рішення незадовільні. Такий висновок є істотною умовою 
й етапом наукової постановки проблеми. Важливе місце 
в постановці проблеми займає обґрунтування її актуаль-
ності. Чим гостріша проблема, що вимагає свого вирішен-
ня, тим вища актуальність пошуку засобів її задоволен-
ня. Глибокий аналіз проблемних ситуацій, продуманість 
формулювань проблем є необхідними умовами оптимізації 
творчого дослідження.

Одним з визначальних є другий етап творчості, на яко-
му здійснюється пошук найбільш раціональних, а нерідко 
й оригінальних шляхів вирішення проблеми. Він починається 
з аналізу наявної інформації, зокрема й тієї, що закладена 
в пам’яті, а закінчується висуванням гіпотез, що вказують 
на можливі шляхи вирішення творчої проблеми.
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Гіпотеза — основна форма пошуку певного рішення, цен-
тральний механізм творчості. Вона може бути або припущен-
ням про властивості й структуру речі (об’єкта, системи), що 
дозволяє вирішити суперечливі проблеми, або припущенням 
про способи (програми) діяльності. Гіпотеза необхідна тому, 
що думка — це єдиний засіб проникнення туди, де закін-
чується «поле зору» наших органів чуття, а гіпотеза — єди-
ний спосіб уявити те, що там могло б відбутися. Етапами 
розвитку гіпотези є здогад, робоча гіпотеза, наукова гіпотеза. 
Здогад виступає як елемент формування й момент розвитку 
як робочої, так і наукової гіпотези. Робоча гіпотеза в міру 
обґрунтування переростає в наукову.

Завершення творчого процесу у власному розумінні сло-
ва відбувається на третьому етапі, тому що його підсумком 
є рішення творчої проблеми, тобто отримання конкретного 
результату. Творчий акт має різні форми, але основними 
серед них є: відкриття, винахід, раціоналізація, висування 
нової ідеї, розробка задуму чи нової методики та ін. Отри-
мані на третьому етапі дані корегуються й оформляються 
в логічно струнку систему.

Завдання заключного етапу — перевірити істинність отри-
маного результату і здійснити його реалізацію. Основним 
критерієм істинності творчого акту є практика, але існують 
також логічні засоби обґрунтування отриманих результатів. 
Істотним моментом перевірки гіпотез є критика, за допо-
могою якої розкриваються помилкові підходи до дійсності, 
нереальність планів, необґрунтованість висновків.

Гіпотеза, істинність якої доведено, стає достовірним те-
оретичним знанням, теорією або її частиною. Чим менше 
минає часу від народження нової творчої ідеї до її впровад-
ження, тим вища буде ефективність творчого акту.

Вивчення механізмів і закономірностей творчості свідчить, 
що всі якості людини, які необхідні для творчості, розвива-
ються в процесі навчання й творчої діяльності, а отже доступ-
ні кожній людині, яка має нормальну психіку й необхідні 
фізичні дані. Суспільство створює об’єктивні умови для фор-
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мування й реалізації творчого потенціалу особистості, визна-
чає його, але саме особистість є тією структурною одиницею 
суспільства, що реалізує його завдання, функції й цілі. Саме 
на особистісному рівні формуються реальні людські можли-
вості, які складаються у можливості суспільства. Такий під-
хід визначає загальні основи формування творчого підходу 
до справи. До таких можна віднести, по-перше, розуміння 
людиною соціального значення творчості, тобто її необхід-
ності. По-друге, переконаність людини в її високих творчих 
потенціях. По-третє, зацікавленість суспільства в розвитку 
творчих здібностей кожної людини, розуміння того, що твор-
чість є джерелом вищої радості й задоволення. По-четверте, 
створення необхідних матеріальних і соціально-політичних 
умов для розвитку й виявлення ініціативи і творчості.

Медична творчість, як усі інші види професійної твор-
чості, формується на базі творчого потенціалу особистості, 
яким та володіє на момент вступу до навчального закладу. 
У межах медичних вишів необхідно вирішувати, як мінімум, 
чотири завдання, а саме:

«Спеціалізація» творчих здібностей студента, тобто 
його «проектування» на сферу медичної діяльності.

Удосконалення світоглядної й методологічної підготов-
ки студентів. Розвинений світогляд і висока методологічна 
підготовка дозволяють вміло користуватися методологічним 
арсеналом для творчої роботи. Засвоєння філософії, фунда-
ментальних наукових дисциплін розвиває творче мислення, 
допомагає бачити суперечності — основу проблемних ситу-
ацій у всіх сферах медичної діяльності, а отже помічати й 
ставити нові творчі проблеми.

Формування професійно-творчих якостей, таких як 
спостережливість, самокритичність, прагнення долати труд-
нощі, упевненість у власних силах, готовність і вміння об-
стоювати власну точку зору, переконувати інших у своїй 
правоті.

Розвиток і подальше удосконалення творчих здібностей 
студентів, що залежить від характеру навчально-виховного 
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процесу, від того, наскільки творчо відбувається процес нав-
чання й виховання. Цілком очевидно, що формалізм і кон-
серватизм у діяльності керівників і професорсько-виклада-
цького складу вишів, орієнтація тільки на забезпечення тієї 
чи іншої ідеологічної спрямованості навчальної й особливо 
виховної роботи негативно впливають на розвиток творчих 
здібностей майбутніх молодих фахівців. І навпаки, творчо 
мислячі керівники й педагоги здатні створити необхідні 
умови для розвитку творчих здібностей студентів і успіш-
но вирішувати ці завдання в межах навчального закладу. 
Однак творчості мало навчати теоретично. Необхідно ще 
й виховувати молодь у творчому дусі: формувати відповідні 
моральні, розумові та психічні якості, розвивати здібності 
до моральної інтуїції.

4. Медичний труентизм. Лікарі-труенти
В українській мові терміна «труент» немає, але він є в ан-

глійській мові (truant) і розшифровується як прогульник, що 
нехтує своїми обов’язками, службою. Термін «лікар-труент» 
вперше використав відомий англійський хірург лорд Берклі 
Мойніган у 1936 році, назвавши цим словом лікарів, що 
займалися не тією справою, для якої вони були призначені, 
тобто медициною, а зовсім іншими — політикою, технічними 
науками, літературою, мистецтвом тощо.

Зараз медичним труентизмом зветься прагнення лікарів 
до корисної творчої діяльності поза медициною, а труентом 
називають людину, що займається ще іншою справою, крім 
професії, для якої вона була призначена, і цією справою вона 
займається висококомпетентно, вносить в неї величезний 
вклад завдяки своїй зацікавленості, самоосвіті або навіть 
додатковій фундаментальній підготовці.

Розглянемо деякі приклади медичного труентизму.
Мішель Нострадамус (1503–1566) отримав медичну освіту 

в Монпельє і став працювати лікарем. Багато уваги в ліку-
ванні хворих він приділяв природним факторам, а не модно-
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му в ті часи кровопусканню, і швидко набув слави розумного 
і знаючого фахівця. Невдовзі після початку його лікарської 
практики трапилась епідемія чуми, з якою лікар Ностра-
дамус боровся набагато краще за інших лікарів. Однак під 
час наступної епідемії від чуми загинула його родина, і це 
наклало на решту життя дуже важкий відбиток.

Лише після цього він захопився астрологією і прогно-
зуванням, хоча до кінця своїх днів продовжував лікарську 
практику, був лейб-медиком Королівського двору, займався 
також проблемами меліорації та оздоровлення клімату.

Свої «Центурії» він почав публікувати з 1555 року окре-
мими альманахами. Оскільки деякі пророцтва почали збу-
ватися, його слава віщуна була не меншою за лікарську. 
І зараз ім’я Нострадамуса ми пов’язуємо з пророкуванням 
майбутнього. А про його лікарську діяльність нам мало що 
відомо.

Ніколай Коперник (1473–1543) відомий як видатний ас-
троном, основоположник сучасної геліоцентричної системи 
світу, але таким його знали в останні роки життя лише дуже 
близькі друзі. Більшості сучасників Коперник був відомий 
як уважний і вправний лікар та священик, який захоп-
люється математикою й астрономією.

Коперник навчався спочатку на факультеті мистецтв 
Краківського університету, потім продовжував освіту в Бо-
лонському, Ферарському та Падуанському університетах, де 
вивчав канонічне право і медицину. У 1503 році Коперник 
став доктором церковного права, а в 1505 — доктором ме-
дицини. 1512 року Коперник стає каноніком собору у Фра-
уенбурзі (Східна Пруссія) і лікарем у тому ж місті, де він 
жив і працював до самої смерті.

Як лікар Коперник мав високий авторитет, у своїй діяль-
ності керувався настановами Авіценни. Його запрошували до 
Кенігсберга та інших міст лікувати можновладців. Дотепер 
збереглися деякі його рецепти проти різних хвороб.

Ще в роки навчання Коперник читав лекції з математи-
ки в Римі і проводив астрономічні спостереження в Болоньї. 
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Геніальність його полягає в тому, що вчення про геліоцент-
ричну систему світу (на противагу пануючій тоді геоцентрич-
ній Птоломеєвій системі) він створив на підставі не спосте-
режень, а тільки умовиводів і геніального осяяння. Головна 
книга його життя — «Про обертання небесних тіл» — засвід-
чує ерудицію і глибину творчого мислення Коперника.

Мало в кого асоціюється з медициною ім’я Роберта Бойля 
(1627–1691), видатного фізика й хіміка усіх часів і народів, 
одного із засновників і першого Президента Лондонського 
Королівського товариства, на засіданнях якого були про-
демонстровані видатні відкриття: перші внутрішньовенні 
ін’єкції ліків, перше переливання крові, перші експерименти 
зі штучного дихання, повітряної та жирової емболії тощо. 
Тут ми не згадуємо видатні відкриття Р. Бойля і його колег 
в галузі хімії та фізики (закон Бойля-Маріота й ін.) — вони 
заслуговують на спеціальне обговорення.

До того ж, Р. Бойль вивчив давньоєврейську і давньо-
грецьку мови, щоб читати Біблію в оригіналі, а не ґрун-
туватися на чиїхось перекладах, що вказує на нього як на 
справжнього вченого, який усе піддає сумніву. Його погляди 
і наукові знання були кращим засобом пропаганди релігії, 
він писав і висловлювався про узгодження розуму й релігії, 
релігії і наукового пізнання світу, про вищий тип лікаря-
християнина. Р. Бойль подбав про те, щоб така пропаганда 
не припинялася й після його смерті, тому заповів особливий 
капітал для організації щорічних читань — знаменитих Бой-
левських релігійних лекцій, що продовжувалися щонаймен-
ше два століття по його смерті.

Перша щотижнева газета виникла при французькому ко-
ролівському дворі, її створив і випускав лікар Теофраст Ре-
нодо (1586–1653). Видання так і називалося «Gazette» — за 
назвою дрібної венеціанської монети в 2 сольдо: саме стільки 
коштував один випуск. Поступово назва поширилася світом, а 
сам термін увійшов у багато мов, включаючи українську. Пер-
ший номер «Газети» побачив світ 30 травня 1631 року, і вона 
виходила без перерви близько трьох століть — до 1914 року.
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Доктор Т. Ренодо, як і інші лікарі-труенти, не робив 
з видавання газети прибуткової справи. Він був видатним 
філантропом, а газета — одним із засобів для реалізації його 
надзвичайних і різноманітних благодійних справ. Скажімо, 
Т. Ренодо відкрив перше у світі бюро добрих послуг і адресне 
бюро, першу позикову касу для бідних, безкоштовну амбу-
латорію з безкоштовною видачею ліків, організував перший 
просвітницький дискусійний клуб і перший аукціон. Він 
вкладав у газету й інші благодійні справи усі свої кошти 
і помер бідняком.

Лише через 240 років «вдячні» нащадки схаменулися 
і встановили йому пам’ятник у Парижі. Тепер у Франції 
щорічно присуджуються літературні премії імені Теофраста 
Ренодо, хоча далеко не всі лауреати-літератори знають, що 
одержують премію, названу іменем лікаря.

Цих лікарів можна було б навіть не називати труентами, 
тому що важко сказати, яка справа для них була головною 
чи хоча б переважною. Це про них сказав чудові слова один 
військовий лікар, медична дисертація якого була присвячена 
відмінностям між запальними і гнильними лихоманками, 
а історична — особливостям революції в Нідерландах. Він 
сказав: «Для гарного актора не буває поганих ролей». Цей 
лікар мав право так говорити: він був не тільки медиком, 
але й видавцем журналів, професором історії Йєнського уні-
верситету, визначним поетом і драматургом, основополож-
ником німецького і світового романтизму — це був Фрідріх 
Шіллер (1759–1805).

На жаль, обсяг цього розділу не дозволяє розповісти про 
інших видатних лікарів-труентів, і ми можемо тільки згада-
ти таких великих людей, як таджицький лікар, фізик, хімік, 
математик, музикант, державний діяч Авіценна; італійський 
механік Д. Кардано (якому ми зобов’язані назвою «кардан-
ний вал» — чудовий лікар, математик, філософ). Видатний 
французький письменник Ф. Рабле був лікарем, істориком, 
археологом, адвокатом. Англійський антрополог Ф. Галь-
тон — відомий лікар, соціолог, мандрівник, юрист, творець 
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євгеніки, біометрії, дактилоскопії і словесного портрета, що 
послужив основою створення фоторобота.

Такі люди сприяли гармонійному розвитку людських 
знань, лікарської творчості. Але зростав обсяг інформації, 
науки дробилися і дедалі менше ставало людей, що сполу-
чали у собі різні знання й уміння.

Саме тому медицині зараз потрібні лікарі-труенти, лі-
карі, наділені творчим мисленням. Звуження обріїв освіти 
фаховим мисленням неминуче руйнує гуманістичну сутність 
медицини, хоча й робить високоефективною працю фахівців, 
однак зменшує духовність медицини і породжує байдужість 
до особистості пацієнта. Творчий же підхід до діагностики, 
лікування, медичної і немедичної діяльності дозволить ліка-
реві пізнати не лише усі тонкощі медичної науки, але й Ду-
шу людини, її внутрішній світ, а значить — стати справжнім 
лікарем. І хтозна, може, згодом його ім’я згадуватимуть по-
ряд із такими іменами, як Авіценна чи Коперник, Ностра-
дамус чи Ренодо.

Питання для самоконтролю
1. Що таке творчість? Які визначення творчості Ви мо-

жете дати?
2. У чому специфіка медичної творчості? Які характерні 

її риси Ви можете виділити?
3. Які види медичної діяльності Вам відомі?
4. Що таке клінічна проблемна ситуація?
5. Яку роль відіграє творчість у вирішенні клінічної про-

блемної ситуації?
6. Яке місце займає загальна (немедична) ерудиція 

у діяльності лікаря?
7. Що таке труентизм?
8. Що таке медичний труентизм?
9. Які лікарі-труенти Вам відомі?
10. Яку роль відіграє медичний труентизм у практичній 

діяльності лікаря?



100

Тести для самоконтролю
1. Оберіть найбільш повне та коректне визначення твор-
чості:

a. це викликання буття з небуття за допомогою вольового 
акту божественної особистості

b. це художня творчість, мистецтво в широкому розумін-
ні слова

c. це єдність свідомої та несвідомої діяльності
d. це щось таке, що відбувається об’єктивно у вигляді 

виникнення нових зразків і переживань
e. це діяльність, яка задовольняє потреби загальнолюд-

ського розвитку
f. це діяльність людини, що створює нові об’єкти та 

якості, схеми поведінки та спілкування, нові образи 
та знання

2. Що обумовлює прояви творчості в лікарській діяльності?
a. соціально-історичний розвиток суспільства
b. зростання обсягу медичних знань
c. гуманізація суспільства
d. гуманізація сфери охорони здоров’я
e. поява у медицині нових технологій

3. Чи можна стверджувати, що творчість охоплює усі сфери 
медичної діяльності?

a. тільки теоретичну сферу медичної діяльності
b. тільки практичну сферу медичної діяльності
c. усі сфери медичної діяльності
d. не зачіпає жодної зі сфер медичної діяльності

4. Які фактори визначають творчість як джерело натхнення 
у діяльності лікаря?

a. політичні
b. економічні
c. соціальні
d. демографічні
e. духовні
f. моральні
g. матеріальні
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5. Які функції творчості є ключовими у діяльності лікаря?
a. організаторська
b. науково-методична
c. світоглядна
d. виховна
e. профілактична
f. прогностична
g. практична
h. аксіологічна

6. Що спонукає до творчості у лікарській діяльності?
a. нестандартність клінічних ситуацій
b. неповторність хвороби
c. індивідуальність пацієнта
d. інтелектуалізація лікарської праці
e. вимога діяти за «законами краси»
f. прагнення вирішити власні матеріальні питання

7. Як співвідносяться між собою поняття «творчість», 
«обов’язок» та «відповідальність»?

a. творчість формує обов’язок та відповідальність
b. обов’язок та відповідальність є визначальними у фор-

муванні творчого ставлення лікаря до своєї діяль-
ності

c. творчість, обов’язок та відповідальність не мають 
взаємного впливу

d. творчість, обов’язок та відповідальність не можуть іс-
нувати одне без одного

8. Як співвідносяться поняття «творчість» та «лікарська 
помилка»?

a. лікар, що йде творчим шляхом, примножує кількість 
лікарських помилок

b. творчий лікар здебільшого уникає лікарських поми-
лок

c. творчість у медичній практиці майже не впливає на 
кількість лікарських помилок

9. На Вашу думку, чи припустимий начальницький тиск на 
творчого лікаря? Визначте, хто з них правий, а хто винний? 
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Які варіанти відповідей Ви вважаєте правильними?
a. начальник, який вимагає від підлеглих лікарів не-

ухильного дотримання керівних документів
b. лікар, який намагається працювати творчо
c. система, що склалася у суспільстві
d. небажання людей торувати нові шляхи (консерва-

тизм)
10. Медичний труентизм у практичній діяльності лікаря:

a. сприяє розвитку творчості
b. заважає розвитку творчості
c. не має значення для розвитку творчості
d. несумісний з творчістю у практичній діяльності ліка-

ря

Додаткові навчаючі завдання
1. Чи можна вважати сучасну медичну діяльність пере-

важно уніфікованою? Чи слід сучасну медичну діяльність 
вважати такою, що втрачає елемент творчості? Якщо так, 
то яка, на Вашу думку, перспектива розвитку творчого по-
чатку в медичній діяльності? Презентуйте власні роздуми за 
темою: «Якою я бачу творчість у медичній діяльності май-
бутнього?»

2. Ви спостерігаєте діяльність двох лікарів: один працює 
формально, а другий намагається якомога ширше привноси-
ти у свою діяльність елементи творчості. Чи має переваги 
«творча діяльність лікаря» у порівнянні з «діяльністю ліка-
ря»? Аргументуйте свою відповідь.

3. Ви визначаєте у пацієнта діагноз, що межує зі смер-
тю, і жити йому — кілька місяців. Чи доречно сказати хво-
рому правду і чи необхідно таку правду казати завжди? Чи 
є моральною у таких випадках лікарська таємниця або мож-
ливий пошук та застосування творчих засобів як намагання 
виходу з кризової або драматичної ситуації?

4. Чи можливо, щоб творчий підхід до медичної діяль-
ності суперечив офіційним вимогам щодо ведення медичної 
практики? Як повинен діяти лікар: творчо, ідучи на ризик, 



 103 

або згідно з вимогами офіційних документів, що регламен-
тують медичну діяльність?

5. Чи існує певний зв’язок між поняттями «творчість», 
«обов’язок» та «відповідальність»? Чи існує якась різниця 
прояву цих понять у діяльності взагалі та в медичній діяль-
ності зокрема? Наведіть приклади, що можуть проілюстру-
вати Вашу відповідь.

6. Один лікар ставиться до медичної діяльності творчо, 
намагаючись враховувати усі нюанси життя. Другий лікар 
ставиться до медичної діяльності формально, за законом, 
чітко виконуючи вказівки та інструкції щодо медичної прак-
тики. Хто з цих лікарів діє за совістю, а хто з них посту-
пається совістю? Дайте розгорнуту відповідь. 
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1.5. технізація медицини:  
етико-філософський аспект

План:
1. Техніка як соціальне явище. Різновиди техніки і ме-

дичної техніки.
2. Етапи технізації суспільства та медицини.
3. Технізація суспільства та медицини: позитивні  

наслідки.
4. Технізація суспільства та медицини: негативні  

наслідки.
5. Подальша технізація і перспективи техноетики. 

	 Ключові слова: техніка, медична техніка, технізація, 
артефакт, знаряддя ручної праці, механізація, машині-
зація, комп`ютеризація, новітні технології, «ветерина-
ризація» медицини, медичні маніпуляції, деперсоналі-
зація, техноетика. 

1. Техніка як соціальне явище. Різновиди техніки 
і медичної техніки
Довгий шлях пройшло людство у своєму розвитку, і завж-

ди поруч із людиною була техніка, впливаючи на її еволюцію, 
допомагаючи у трудовому процесі та повсякденному житті.

Сьогодні вплив техніки на людину і суспільство можна 
назвати всеосяжним і прогресуючим з кожним днем, що 
особливо характерно для таких сфер людської діяльності, 
як промисловість, наука, побут. Вимагаючи величезних 
витрат, техніка, проте, дозволяє виконати практично будь-
яке людське бажання. Разом з тим, нерідко ґрунтуючись 
на небезпечних і руйнівних процесах, вона перетворилася 
у фактор, що визначає майбутнє людства, а людину зробила 
повноправним співучасником еволюції.

Медицина, зрозуміло, не залишилася осторонь від впливу 
техніки. Скоріше, навпаки: ця сфера є однією з небагатьох, 
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що не тільки наочно ілюструє процес тотальної інтеграції 
техніки у світ людини, але й демонструє всю його супереч-
ливість. Щоб зрозуміти, яку роль відіграє техніка в меди-
цині, проаналізувати всі можливі наслідки технізації даної 
соціальної сфери, необхідно усвідомити сутність техніки, оха-
рактеризувати процес набуття нею певного статусу, виявити 
вплив техніки на людину та систему соціальних відносин. 

Вважається, що поняття «техніка» («techne») виникло 
ще у період античності, означаючи вміння, майстерність, 
мистецтво. І хоча сьогодні під словом «техніка» ми розуміє-
мо різні механізми й пристрої, що не існують у природі і ви-
готовляються людиною, все-таки збереглося й попереднє його 
значення: говорячи про техніку музиканта або спортсмена, 
ми маємо на увазі саме вміння, майстерність.

Надалі технікою ми будемо називати систему штучних 
засобів та знарядь, що створюються з метою перетворення 
дійсності відповідно до людських потреб і бажань. 

Те, що техніка є артефактом, тобто штучним утворенням, 
є, напевно, її базовою сутнісною ознакою. 

Техніка — це інструмент, що завжди використовується 
як знаряддя, засіб задоволення певних людських потреб 
(у захисті, силі, русі тощо). Технічні пристрої є, з одного 
боку, певним продовженням, а з іншого — і підсиленням 
людських органів, що диктують, до того ж, способи свого 
застосування: наприклад, молотком забивають цвяхи, олів-
цем малюють, ножем ріжуть. 

У техніці виражається творча сила людини, завдяки якій 
реалізуються попередньо намічені цілі. Всю довгу історію 
техніки можна назвати історією людської творчості.

Через штучне походження і свою відносну самостійність 
(саме таку характеристику мають деякі сучасні технічні 
пристрої) техніка є повноцінною реальністю, що протистав-
ляється природі і всьому живому. Більше того, використання 
техніки дає людині фактичну владу над природою, і в цьому 
полягає певний парадокс, адже техніка являє собою процес 
опредмечування природи. Найбільш точно цей парадокс пе-
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редав К. Ясперс: «Техніка панує над природою за допомогою 
самої природи».

На сьогоднішній день універсальної, загальноприйнятої 
класифікації техніки не існує. Проте найчастіше її розподі-
ляють на виробничу (наприклад верстати, інструменти) та 
невиробничу (побутова техніка, легковий транспорт тощо), 
а виходячи зі сфери її застосування, виділяють промислову, 
побутову, обчислювальну, військову, транспортну, медичну 
та іншу техніку. 

Медична техніка — це апарати, прилади, обладнання, 
знаряддя ручної праці, які застосовують у медичних цілях 
для профілактики, діагностики, лікування захворювань, 
реабілітації, а також для наукових досліджень медичного 
характеру. Як і у випадку з технікою взагалі, єдиної кла-
сифікації медичної техніки немає. Однак, у першу чергу, 
її доцільно диференціювати виходячи з функціонального 
призначення. За даним критерієм виділяють чотири різно-
види медичної техніки:

техніка, що використовується для діагностики 
(функціональної, топічної, лабораторної);

техніка, що використовується для лікування й про-
філактики (хірургічні апарати, фізіотерапевтична апаратура, 
наркозно-дихальна й реанімаційна апаратура, стоматологічне 
обладнання, медичний інструментарій);

техніка, що коректує і заміщає функції органів та 
систем (окуляри, протезно-ортопедичні вироби, штучні ор-
гани);

допоміжні медичні технічні засоби (наприклад опера-
ційне, гінекологічне обладнання).

Також можливий розподіл техніки відповідно до ме-
дичних спеціальностей та спеціалізацій на стоматологічне, 
отоларингологічне, хірургічне і реанімаційне обладнання, 
кардіологічну, акушерсько-гінекологічну медичну техніку 
тощо.
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2. Етапи технізації суспільства та медицини
Розглядаючи процес удосконалення техніки в історичній 

площині, варто сказати, що її розвиток завжди відбувався 
у відповідь на мінливі, зростаючі суспільні потреби, коли ті 
суперечили технічним можливостям їх задоволення.

Знаряддя ручної праці стали першим етапом процесу тех-
нізації суспільства. За допомогою перших технічних при-
строїв людина прагнула вдосконалити трудовий процес. Тоді 
всі функції вона ще виконувала самостійно, а техніка була 
лише надійним помічником. 

Найпростіші технічні пристрої постійно вдосконалюва-
лися, вони в надлишку існують і у сьогоднішньому житті 
людини. Наприклад, хірург використовує у своїй повсяк-
денній практиці таке знаряддя праці, як скальпель. Цей 
артефакт, а точніше, його прообраз, відомий ще з найдав-
ніших часів.

Надалі людина винайшла і перші механічні пристрої: ва-
жіль, клин, колесо. Однак свій справжній розквіт механічна, 
а потім і машинна техніка пережила у XVІІ–XX століттях — 
цей етап традиційно називають епохою механізації та ма-
шинізації. Основне завдання техніки тут полягало у поступо-
вому звільненні людини від важкої праці, у передачі техніці 
найбільш трудомістких завдань, у багаторазовому збільшенні 
продуктивності праці й ефективності виробництва. Таким чи-
ном, саме на етапі механізації та машинізації сформувалася 
ключова тенденція співробітництва людини і техніки, коли не 
технічні пристрої доповнюють людину, а навпаки, — людина 
стає своєрідним придатком, «продовженням» техніки. 

І надалі ця тенденція тільки підсилювалася. Наступний 
етап розвитку техніки — автоматизація (середина XX століт-
тя) — був пов’язаний з науково-технічною революцією та 
науковими досягненнями у галузі автоматики, електроніки, 
обчислювальної техніки. Саме науково-технічна революція 
надала техніці прискореного, стрибкоподібного характеру 
розвитку. Це проявилося у докорінній перебудові технічної й 
технологічної бази усього суспільства, зокрема, в організації 
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та управлінні виробництвом, яке перетворилося з просто-
го процесу праці у науковий процес. Повна автоматизація 
виробництва в масштабах усього суспільства багаторазово 
підвищила продуктивність праці. 

Нарешті, останній ступінь науково-технічної революції 
пов’язаний з бурхливим розвитком інформатики, мікроелек-
троніки, біотехнології, робототехніки. Цей новітній етап 
можна назвати періодом комп’ютеризації та новітніх тех-
нологій (з кінця XX століття по теперішній час). Ключова 
його риса полягає у такому рівні розвитку техніки, коли 
вона може повністю замінити людину майже на всіх фазах 
процесу праці, виконуючи завдання будь-якої складності.

Сьогодні поруч із людиною успішно співіснують досяг-
нення всіх перелічених вище етапів технізації суспільства. 
У цьому плані медицина — одна з найбільш показових сфер 
людської діяльності: тут одночасно застосовні й затребувані 
як скальпель, так і флюорограф, складна комп’ютерна техні-
ка. Процес входження цих, а також багатьох інших техніч-
них пристроїв у медицину пройшов свій суперечливий шлях, 
що завжди перебував у руслі загальних тенденцій інтеграції 
техніки в суспільство. Виділимо кілька ключових етапів тех-
нізації медицини, у рамках яких функції «людини у білому 
халаті» поступово передавалися техніці:

1. «Ветеринаризація» медицини. Термін «ветеринариза-
ція» запропонував Н. Ельштейн, фактично урівнявши лікаря 
з ветеринаром. Така необхідність була пов’язана з розумін-
ням того, що в медицині пацієнт і його роль дедалі більше 
стають схожими на тварину у ветеринарній клініці, аніж на 
хвору людину, бо з людиною треба розмовляти, а використан-
ня у медичній практиці техніки помітно заважає тісному 
контактові лікаря і пацієнта. На етапі «ветеринаризації» як 
технічний арсенал лікаря виступають лише знаряддя ручної 
праці. Отже, з пацієнтом хоч і мало, але розмовляють, ог-
лядають і ретельно досліджують. 

2. Тотальна технізація медицини. Тут процес входження 
техніки у медицину стає всеосяжним. Техніка бере на себе 
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щодалі більше функцій, які раніше виконували тільки меди-
ки: хворого вже майже не слухають, оглядають поверхово, 
проте ретельно вивчають показники аналізів, рентгенівські 
та УЗД-знімки, електрокардіограми та інше, на підставі чого 
лікар ставить діагноз і призначає лікування.

3. Комп’ютеризація медицини. Цей етап символізує при-
хід до медицини новітніх інформаційних технологій, що іс-
тотно змінили роботу лікаря й характер його взаємодії з па-
цієнтом: останнього вже не тільки не слухають, але й майже 
не оглядають, нічого не аналізують. Усі ці функції тепер ви-
конує комп’ютер, він же дає свій власний висновок, з яким 
лікар лише знайомиться.

3. Технізація суспільства та медицини: позитивні 
наслідки
Сьогодні техніка настільки невіддільна від медицини, що 

вже практично неможливо уявити лікаря без різноманітної 
технічної «зброї». Однак наскільки виправдана така стрімка, 
глибока й всебічна технізація медицини? 

Щоб відповісти на це питання, варто почати з ретельного 
аналізу усіх «за» та «проти» власне процесу інтеграції техні-
ки у світ людини. Серед різних галузей знання найбільшого 
прогресу на шляху такого аналізу домоглася соціальна філо-
софія, у рамках якої в середині XX століття сформувалися 
цілі напрямки (наприклад філософія техніки), витоки яких 
можна відшукати ще у роботах М. Бердяєва та К. Ясперса. 
Представники цих напрямків філософської думки намагали-
ся переосмислити соціальну реальність і шляхи її еволюції 
у зв’язку з бурхливими темпами науково-технічного про-
гресу. І сьогодні ми можемо говорити про існування двох 
протилежних точок зору щодо сутності техніки й можливих 
наслідків її інтеграції в людську цивілізацію.

Оптимістичну точку зору пов’язують з іменами таких фі-
лософів, як К. Ясперс, О. Тофлер, Д. Белл, Г. Кан та багатьох 
інших. Головною ідеєю, що об’єднала цих вчених, стало ро-
зуміння того, що розвиток техніки є основним шляхом вирі-
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шення всіх соціальних, політичних і соціально-економічних 
проблем суспільства. Звичайно, техніка розуміється тут як 
однозначно позитивний фактор соціального розвитку, і така 
позиція має достатню кількість вагомих аргументів.

По-перше, техніка, безумовно, дала потужний поштовх 
розвитку всього людства, перетворившись сьогодні на один 
з ключових каталізаторів соціальних змін. Прийнято вважа-
ти, що, наприклад, перехід від феодального суспільства до 
сучасного капіталізму став можливим завдяки машинному 
виробництву, сучасна західна цивілізація багато в чому є на-
слідком розвитку побутової та споживчої техніки, а прогрес 
у військовій техніці колись радикально змінив способи ве-
дення війн, зробивши неможливими великомасштабні кон-
флікти між провідними державами світу.

По-друге, завдяки розвитку сучасних технологій здійс-
нюється повномасштабне співробітництво між різними краї-
нами, що, безперечно, позитивно впливає на політичний та 
економічний клімат у суспільстві. 

По-третє, техніка спрощує, прискорює, полегшує працю 
людини, вона вивільняє їй час для виконання інших за-
вдань, створює «простір комфорту», зокрема у побуті. Так, 
Г. Кан зазначає, що завдяки технізації майбутнє суспільство 
стане «побутовим», при цьому поведінка людини знову здо-
буде моральність.

Звичайно ж, і в медицині можна в надлишку відшукати 
позитивні наслідки її технізації. Нижче позначено найваж-
ливіші з них:

1. Техніка дозволяє виконувати раніше недосяжні ме-
дичні маніпуляції, і з кожним днем перелік таких маніпу-
ляцій тільки розширюється. Наприклад, без участі техні-
ки було б неможливо виконувати хірургічні операції або ж 
підтримувати життєзабезпечення хворих, що перебувають 
у комі. Беручи активну участь в постановці точного діагнозу, 
у визначенні й реалізації процесу лікування, у здійсненні 
реабілітації пацієнта техніка істотно поліпшила результа-
тивність та ефективність медицини.
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2. Завдяки техніці виконання багатьох медичних мані-
пуляцій стало більш простим, комфортним та швидким 
у часі. Це стосується абсолютно усіх напрямків і галузей 
медицини. 

3. Техніка продовжує життя людських органів і кінцівок 
завдяки заміні їх на технічні аналоги. Фактично, виконан-
ня даного завдання дозволяє інтегрувати неживе в живий 
організм, забезпечуючи взаємодію, успішне співіснування 
живого й неживого в межах окремо взятої людини, що, 
в принципі, є унікальним.

4. Техніка дає можливість проводити в лабораторіях 
і наукових центрах актуальні наукові дослідження з най-
важливіших проблем лікування людини та збереження 
її здоров’я. Отже, вона є вагомим фактором, що визначає 
розвиток медицини і суспільства.

4. Технізація суспільства та медицини: негативні 
наслідки
Процес дедалі глибшого та всебічного впровадження тех-

ніки в усі сфери людської діяльності є досить суперечливим, 
бо, поряд з очевидними позитивними аспектами, несе значну 
кількість витрат і негативних соціальних наслідків, створю-
ючи нові етичні, соціально-економічні та інші проблеми.

Так, процес удосконалення найпростіших знарядь праці 
колись привів до росту суспільного багатства, до виникнення 
певного надлишку сукупного суспільного продукту, а отже 
й до появи приватної власності, внаслідок чого в суспільс-
тві виникла соціальна нерівність, що сьогодні є джерелом 
соціальної напруженості та соціальних конфліктів.

Замінивши людину на виробництві, техніка загострила 
такі соціальні проблеми, як зайнятість і безробіття, адже 
безліч «робочих рук», що стали зовсім незатребуваними у ме-
жах своїх колишніх компетенцій, так і не змогли пристосу-
ватися до нових реалій, поповнивши лави безробітних.

Однією із соціально-економічних проблем, що проявилися 
в результаті надмірної технізації економіки, стала пробле-
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ма надвиробництва — тобто виробництва зайвої кількості 
товарів, що перевищує існуючий попит. Надвиробництво, 
у свою чергу, вплинуло на формування «суспільства спожи-
вання», де стимулюється попит на придбання як того, що 
дійсно потребує людина, так і того, в чому немає особливої 
необхідності. У такому суспільстві надмірне споживання то-
варів стає своєрідним стилем життя, що веде до особистісної 
деградації, втрати духовності й моральності.

Нарешті, не варто забувати, що всебічна технізація є за-
грозою існуванню суспільства та здоров’я кожної людини. 
Досить згадати про можливі наслідки застосування ядерної 
зброї, про порушення екологічного балансу планети в резуль-
таті використання різноманітних технологій, про безпосеред-
ній згубний вплив на організм людини багатьох технічних 
пристроїв (комп’ютерів, мобільних телефонів, побутових 
електроприладів тощо).

Представники песимістичного напрямку філософської 
думки (М. Бердяєв, М. Гайдегер, Ж. Елюль, Дж. Хелбронен, 
Л. Мемфорд та інші), характеризуючи роль технічного про-
гресу в житті цивілізації, обґрунтовували тезу про те, що 
техніка загрожує життєздатності, розвитку людини й сус-
пільства, тому її поширення необхідно обмежити, а вплив — 
нівелювати. М. Гайдегер зазначав, що вже не техніка є засо-
бом у руках людини, а навпаки, — людина цілком і повністю 
підлегла техніці, служить їй та залежить від неї. Сьогодні 
техніка досягла такого рівня розвитку, що здобула певну 
самостійність, здатність направляти еволюцію суспільства 
та формувати світогляд. Удосконалюючи техніку, людина 
сама потрапляє під її владу. І чим досконалішими є техніч-
ні засоби, тим більше людина відчуває в них потребу, що, 
у свою чергу, обмежує її волю. Втрачання волі та здобуття 
залежності від техніки — один з головних аргументів суп-
ротивників загальної технізації.

Але далеко не єдиний. Ще М. Бердяєв писав, що «техніка 
піддає людину процесові розщеплення, поділу, у результаті 
чого та немов перестає бути природною істотою». З такою 
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оцінкою згодний і Ж. Елюль, який вважав, що техніка стала 
для людини повноправним середовищем перебування, підмі-
нивши у цій якості природу: «Техніка оточує нас як суціль-
ний кокон без просвітів, що робить природу зовсім марною, 
покірною, вторинною, малозначущою. Природа виявилася 
демонтованою науками і технікою, остання ж сформувала 
цілісне середовище перебування, усередині якого людина ду-
має, живе, відчуває, здобуває досвід. Всі глибокі враження, 
що вона отримує, приходять від техніки». 

Нарешті, ще одним аргументом проти загальної технізації 
суспільства є той факт, що техніка стандартизує поведінку і 
мислення людини, стимулює втрачання людиною своєї емо-
ційності, творчого начала (здобутого, як вважав М. Бердяєв, 
у природі), створюючи однобічну технічну свідомість. Тех-
ніка загрожує, насамперед, душі людини. 

Багато з вищезгаданих небезпек для медицини не лише 
характерні — деякі з них проявляються тут настільки пока-
зово, що ставлять під сумнів обґрунтованість, необхідність 
технізації даної сфери людської діяльності, демонструючи 
зворотній бік переваг використання та поширення техніки. 
Головними негативними наслідками технічного прогресу 
у медицині є: 

1. Мислення лікаря з клінічного усе більше трансфор-
мується в інструментально-клінічне. Особливо це характерно 
для лікарів, які регулярно працюють зі складною медичною 
технікою: їхнє мислення часто діє у межах заздалегідь заданого 
алгоритму, шаблону, що запрограмований на виконання лише 
певних функцій. Надмірний техніцизм призводить до звуження 
поля зору лікаря, відучує від самостійного мислення.

2. Регулярно працюючи з медичною технікою, лікар 
у певній мірі стає залежним від неї, втрачаючи свою пер-
вісну кваліфікацію через деградацію навичок, що не від-
працьовуються на практиці. Потрапляючи ж у ситуацію, де 
сучасні лабораторно-технічні засоби відсутні або не можуть 
бути застосовані, лікар стає безпорадним, не здатним вия-
вити свої професійні якості на потрібному рівні.
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3. Техніка стала повноправним посередником між ліка-
рем і пацієнтом, втручаючись тим самим у їхні прямі взає-
мини, порушуючи інтимність, близькість таких відносин. 
Раніше лікар більше часу проводив у спілкуванні з хворим, 
докладно розпитуючи про хворобу, звички, умови життя. 
Нерідко саме після такої розмови ставав зрозумілим діагноз, 
і це відбувалося ще до того, як лікар оглядав хворого, вивчав 
аналізи та ініціював проведення додаткових досліджень. За-
раз же той контакт, що завжди цінувався і пацієнтом, і лі-
карем, поступово втрачається, а останній, перефразовуючи 
слова М. Баліта, перестає сам бути ліками.

Незважаючи на те, що техніка не здатна врахувати осо-
бистісні, психологічні особливості пацієнта, не вміє прояв-
ляти щиросердну теплоту, сама по собі є непередбачуваною, 
адже у будь-який момент може вийти з ладу або спричини-
ти лікарську помилку (вважається, що техніка є причиною 
близько 10 % усіх лікарських помилок) та інші страшні на-
слідки. У трикутнику «лікар — техніка — пацієнт» вона 
фактично виступає на правах рівної, стимулюючи процес 
«втрати живої людини», тобто деперсоналізацію, що супере-
чить гуманній сутності медицини. 

4. Медична техніка здатна негативно впливати на ор-
ганізм людини: фізично (наприклад, при використанні рент-
генівського або УЗД-обладнання) і психологічно (пацієнти іноді 
відчувають страх перед «бездушною апаратурою»). У цьому 
полягає певний парадокс, адже і безпосереднє застосування 
техніки, і діяльність медицини взагалі спрямовані на поліп-
шення здоров’я людини та збільшення тривалості її життя. 

5. Вартість використання провідних технічних досяг-
нень у галузі медицини є досить значною, що робить їх не-
досяжними для нижчих суспільних верств. Виходить, що 
техніка виконує функцію соціальної селекції, «допускаючи» 
до якісної медичної послуги лише тих пацієнтів, які здатні 
її оплатити. Отже, процес технізації медицини є чинником, 
що опосередковано диференціює суспільство за економічними 
ознаками, відтворюючи існуючу соціальну ієрархію.
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6. Високі темпи технізації медицини неминуче віддава-
тимуть перевагу кожному наступному молодому поколінню 
лікарів, яке завжди є більш мобільним, відкритим до тех-
нічних інновацій. Кожне ж попереднє покоління у цьому 
сенсі неодмінно вважатиметься «відсталим» — так техніка 
виконує приховану функцію соціальної дискримінації.

5. Подальша технізація і перспективи техноетики
Як оптимістична, так і песимістична точки зору відносно 

технізації суспільства і медицини несуть (як діаметрально 
протилежні, полярні позиції) певний технологічний детер-
мінізм, тобто, можливо, у чомусь перебільшують значення 
техніки в житті людини та потенційні наслідки технізації. 
Однак ключові аспекти обох точок зору мають стати основою 
для формування принципово нового ставлення до техніки, 
процесу її розвитку та використання у різних сферах люд-
ської діяльності. 

Ясна річ, наше суспільство у цілому і медицина зокрема 
потребують подальшої технічної еволюції. Більше того, це 
невідворотне явище. Тому не треба відмовлятися від техніки 
як такої, від досягнень технічного прогресу. 

На сьогодні більш актуальним є виважене просування упе-
ред шляхом всебічної технізації, коли уважно, прискіпливо ви-
вчаються усі можливі соціальні та інші наслідки використан-
ня техніки. Це шлях усвідомлення загальної відповідальності 
нашого покоління перед майбуттям людської цивілізації, адже 
техніка сама по собі ані гарна, ані погана: все залежить від 
того, у чиїх вона руках, на які цілі налаштована.

Тим важливішим є подальший розвиток такого напрям-
ку філософсько-етичної проблематики, як техноетика, що 
був започаткований наприкінці минулого століття, а зараз 
стрімко розвивається. Техноетика має на меті встановлення 
етики використання, розповсюдження та розвитку різно-
манітної техніки. 

У межах техноетики можливе всебічне вивчення впли-
ву технічних засобів та пристроїв на людину, на соціальне 
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та природне середовище. Одним з найважливіших завдань 
техноетики має стати формування етичних принципів, що 
зможуть регулювати ставлення людини до техніки. 

Питання для самоконтролю
1. Що таке техніка? У якому значенні можна застосо-

вувати це поняття? 
2. Опишіть ключові сутнісні ознаки техніки.
3. Які різновиди техніки Ви знаєте?
4. Що таке медична техніка? Якою вона буває?
5. Схарактеризуйте основні етапи технізації суспільс-

тва.
6. Які етапи технізації медицини Ви знаєте? Що таке 

«ветеринаризація» медицини?
7. У чому полягають аргументи оптимістичної філо-

софської позиції щодо сутності техніки та наслідків 
її інтеграції у суспільство?

8. Опишіть позитивні наслідки технізації медицини.
9. Чому процес технізації суспільства можна назвати 

суперечливим?
10. У чому полягають аргументи песимістичної філо-

софської позиції щодо сутності техніки та наслідків 
її інтеграції у суспільство?

11. Опишіть негативні наслідки технізації медицини.
12. Яким чином процес технізації медицини стимулює її 

деперсоналізацію?
13. Що таке техноетика? Чому сьогодні вона актуальна?

Тести для самоконтролю
1. Як відомо, поняття «техніка» («techne») виникло ще у пе-
ріод античності. Який первісний зміст воно мало? 

a. техніка як така
b. землеробство
c. негативні людські якості
d. вміння, майстерність, мистецтво
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2. Чому техніка може сприйматися як повноцінна реаль-
ність, що протиставляється природі і всьому живому?

a. через свою складність
b. завдяки давньому походженню
c. через своє штучне походження та відносну самостій-

ність
d. через те, що вона завжди є небезпечною у використан-

ні 
3. Назвіть найхарактернішу рису епохи механізації та ма-
шинізації:

a. з’явилися перші технічні пристрої
b. людина стала своєрідним придатком, «продовженням» 

техніки
c. був винайдений перший комп’ютер 
d. з’явилися знаряддя ручної праці 

4. Оберіть найбільш повне та коректне визначення технізації 
медицини:

a. це процес технічного оснащення медичних установ
b. це більш ефективне використання техніки у лікарській 

діяльності
c. це процес широкого та глибокого залучення техніки 

у галузь медицини 
d. це процес оволодіння навичками роботи з технікою 

5. К. Ясперс та О. Тофлер, аналізуючи процес інтеграції 
техніки у життя людини та розвиток суспільства, додержу-
ються...

a. оптимістичної точки зору
b. песимістичної точки зору
c. жодної з вищезгаданих позицій
d. обох позицій водночас 

6. Знайдіть один із ключових етичних аспектів технізації 
медицини:

a. техніка набуває поширення у медицині
b. використання техніки значно скорочує час безпосеред-

нього спілкування лікаря та пацієнта
c. дані технічних пристроїв іноді є досить суперечливими
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d. техніка не завжди може ефективно допомогти ліка-
реві

7. Яке явище у сучасній медицині пов`язують із втрачанням 
особистісного підходу лікаря до пацієнта?

a. фундаменталізація 
b. деперсоналізація
c. гуманізація
d. деідеологізація

8. У чому полягає непередбачуваність посередництва техні-
ки у відносинах між лікарем та пацієнтом?

a. вона затягує у часі процес діагностики та лікування
b. техніка постійно вдосконалюється, і це створює певні 

проблеми з технічним переоснащенням медичних ус-
танов

c. вона здатна раптово вийти з ладу, що може призвести 
до лікарської помилки або інших страшних наслідків

d. її використання не завжди є доречним 
9. Якщо використання техніки є досить дорогим для певних 
верств населення, це означає, що техніка виконує:

a. функцію посередництва
b. латентну комунікативну функцію
c. функцію соціального партнерства
d. латентну селективну функцію

10. Напрямок філософсько-етичної проблематики, що до-
сліджує етику використання, розповсюдження та розвитку 
різноманітної техніки, називається...

a. соціальна філософія
b. етика
c. етичні проблеми медицини
d. техноетика

Додаткові навчаючі завдання
1. Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері 

колись написав: «Я вірю, настане день, коли хвора людина 
віддасться у руки фізиків. Не запитуючи її ні про що, вони 
візьмуть у неї кров, виведуть певні константи, перемножать 
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їх. Потім, звіривши з таблицею логарифмів, вилікують її 
єдиною пігулкою. І все-таки, якщо я занедужаю, то звернуся 
до якого-небудь старого сільського лікаря. Він гляне на мене 
куточком ока, пощупає пульс і живіт, послухає. Потім каш-
ляне, розкуривши трубку, потре підборіддя і посміхнеться 
мені, аби краще угамувати біль. Зрозуміло, я захоплююся 
наукою, але я захоплююся і мудрістю». Про які актуальні 
етичні проблеми медицини йдеться у цьому уривку?

2. Термін «ветеринаризація» характеризує сучасний стан 
медицини, коли хворий на прийомі у лікаря стає все біль-
ше схожим на тварину, яку привели до ветеринара. Порів-
нявши дві ситуації — з людиною-пацієнтом і твариною-па-
цієнтом, — визначте, що може бути спільного у цих двох 
випадках. 

3. Проаналізувавши особливості свого професійного мис-
лення, охарактеризуйте, які його риси відповідають так зва-
ному клінічному мисленню, а які — технічному (інструмен-
тально-клінічному). 

4. Як Ви вважаєте, чи можлива стовідсоткова технізація 
медицини? Чи існують певні межі, які процес технізації не 
повинен переступати? Якщо так, то які саме? Якщо ні, то 
чому?

5. Уявіть, що Вам надали можливість самому визначити 
шлях і характер інтеграції техніки у сферу медицини, від 
самого початку цього процесу. Який би варіант Ви обрали? 
Відповідь аргументуйте.
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1.6. соціально-філософські проблеми  
у діяльності сімейного лікаря

План:
1. Основні завдання діяльності сімейного лікаря.
2. Специфіка взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнтів.
3. Реабілітація здоров’я людини — головне завдання сі-

мейного лікаря.

	 Ключові слова: сімейний лікар, сімейна медицина, ре-
формування охорони здоров’я, первинна медико-сані-
тарна допомога, профілактика, реабілітація, суспільне 
й індивідуальне здоров’я, здоров’я родини.

1. Основні завдання діяльності сімейного лікаря
Добре відомо, що у світі зараз не існує всеосяжної та уні-

версальної, ідеальної системи охорони здоров’я. Але в Україні 
вже сформувалося соціальне замовлення суспільства на ство-
рення у структурі первинної ланки охорони здоров’я лікаря 
особливої категорії, який би міг відігравати роль авторитет-
ного фахівця на первинному рівні і задовольняти медичні 
потреби широкого діапазону, — тобто сімейного лікаря. Ви-
никнення такого завдання обумовлене тією суперечністю, що 
склалася у сучасній медичній практиці. З одного боку, значні 
успіхи в галузі медицини були досягнуті завдяки прогресивно-
му розвитку наукових знань і спеціалізації практичної меди-
цини. З іншого боку, прогрес наукових уявлень щодо причин 
та механізмів розвитку захворювань сам по собі не допомагає 
пацієнтові, оскільки медицина сповідує певні гуманістичні 
принципи, які є невід’ємною складовою лікарювання. 

Велика кількість медиків, бурхливий розвиток спеціалі-
зованої допомоги поступово звузили роль дільничного ліка-
ря. Він тепер не несе відповідальності за здоров’я пацієнта, 
у кращому випадку займається «пожежогасінням». Тим паче, 
він не опікується здоров’ям своїх пацієнтів та членів їхніх 
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сімей упродовж усього життя. Варто додати, що одна з ос-
новних вимог, на якій акцентує увагу Всесвітня організація 
охорони здоров’я (ВООЗ), — це фізична доступність медич-
ної допомоги населенню. Відповідно до засад «Європейської 
політики з досягнення здоров’я на ХХІ століття», на рівні 
ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги) держава має 
забезпечити безперервність медичної опіки. Це означає на-
дання лікувально-діагностичної допомоги пацієнтам у будь-
який час. Цим вимогам відповідає концепція медичної до-
помоги на засадах сімейної медицини, яка є доступною для 
будь-якого пацієнта і членів його сім’ї. Про це переконливо 
свідчить досвід цивілізованих країн.

Поняття «лікар сімейної практики» склалося еволюцій-
ним шляхом за певних конкретних умов у ряді європейсь-
ких країн. Така практика започаткована десь у ХVIII–ХІХ 
століттях, коли лікарську допомогу надавали в індивідуаль-
ному, комерційному порядку. В результаті утворився стій-
кий контингент пацієнтів, які воліли звертатись по допомо-
гу виключно до «свого» лікаря. Подібна практика створила 
максимально виграшні позиції в плані тривалості і безпе-
рервності спостерігання за станом здоров’я «своїх» пацієнтів. 
Вона давала змогу не тільки підтримувати здоров’я пацієнта 
і членів його сім’ї, але й спостерігати за морально-психоло-
гічним кліматом, який панував у тій чи іншій родині і впли-
вав на стан хворого. Співробітництво із сім’єю означає, що 
з боку медичних працівників з’явиться розуміння і поваж-
ливе ставлення до емоційних переживань і наслідків, які 
обов’язково виникають при захворюванні одного із членів 
сім’ї, адекватної реакції всіх рідних йому людей. Хворо-
ба пацієнта справляє негативний вплив на його близьких. 
Це єдиний, нероздільний процес із зворотними зв’язками, 
який сімейний лікар повинен приводити у стан рівноваги.

Одним з основних завдань реформування системи охоро-
ни здоров’я є скорочення економічних витрат суспільства 
у поєднанні з підвищенням якості медичної допомоги на-
селенню.
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Не секрет, що сучасна наукова медицина, при всіх своїх 
безсумнівних успіхах, не повною мірою задовольняє суспіль-
ство як щодо здатності виліковувати численні хвороби, так 
і щодо методів стабілізації здоров’я пацієнтів. Розвиток сис-
теми амбулаторно-поліклінічної допомоги припускає доціль-
ність пріоритетної підготовки лікарів загальної практики 
(сімейних лікарів).

Статистичний аналіз показує, що в Україні зберігається 
оптимальний середньоєвропейський рівень забезпеченості лі-
карями-практиками — 27 на 10 тисяч населення. Однак за 
даними Міністерства охорони здоров’я України, в первинній 
ланці працює усього лише 27 % лікарів. Тому першочерго-
вою стає потреба наближення кваліфікованої медичної до-
помоги до кожної родини.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 
2000 р. № 989 затверджено комплексні заходи із впро-
вадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я. 
Процес реформування системи охорони здоров’я вимагає 
не тільки відповідного економічного, психологічного, але й 
науково-методичного і педагогічного забезпечення.

Виникає питання про необхідність підготовки фахівця, що 
за рівнем знань міг би надати в повному обсязі медичну до-
помогу людям різного віку не тільки при захворюваннях, що 
називають внутрішніми, але також при гострих неврологіч-
них, хірургічних, ЛОР та інших захворюваннях. Обов’язки 
такого лікаря включають профілактичні, діагностичні, лі-
кувальні, оздоровчі й організаційні заходи і лікарські мані-
пуляції, що можуть бути успішно виконані тільки лікарем, 
який має високу професійну підготовку з різних медичних 
напрямків.

На жаль, сьогодні складається така ситуація, коли ор-
ганізаційні питання вирішуються раніше за питання мето-
дології та методики підготовки сімейного лікаря, що вказує 
на складність і суперечливість даного процесу, а також на 
ті проблеми, які вимагають свого осмислення і визначення 
певних позицій.
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В останні десятиліття у медицині виявляється тенденція 
до звуження спеціалізації. Але водночас відбувається інтег-
рація медичного знання. Усунути частково це гостре про-
тиріччя можна на рівні сімейного лікаря. Такий фахівець, 
з одного боку, повинен визначити коло патології, впоратися 
з яким йому дозволить компетентність, а з іншого, — він не 
має права пропустити ті порушення і зміни в організмі, які 
остаточно розпізнати й лікувати під силу лише «вузькому» 
фахівцеві.

Сімейний лікар — це продовжувач традицій лікаря широ-
кого профілю, але на новому якісному рівні. Очевидно, зараз 
важко уявити собі лікаря первинної ланки охорони здоров’я, 
у якого одержують лікувально-діагностичну і профілактичну 
допомогу 70-90 % пацієнтів. Ми звикли до того, що діль-
ничний лікар виступає в ролі диспетчера, що направляє до 
відповідного фахівця. Тому виникає сумнів щодо позитивних 
результатів діяльності сімейного лікаря, адже його некомпе-
тентність призведе до хронічного стану хвороби, можливої 
інвалідності людини і навіть до летального результату.

Як було сказано вище, інститут домашніх лікарів виник 
давно, поширення набув наприкінці ХVIII століття, а його 
розквіт припадає на середину й кінець ХІХ сторіччя. Але від-
тоді функції домашніх лікарів помітно змінилися у зв’язку 
з розвитком спеціалізації: навіть із приводу дріб’язкової при-
чини пацієнт звертався до фахівця.

Переваги і позитивні якості домашнього лікаря відзна-
чав А. Моль у своїй роботі «Лікарська етика»: він краще за 
будь-кого може стати порадником у ситуаціях, коли існує 
певний зв’язок між здоров’ям і соціальним станом пацієн-
та, особливо при конфліктах, що виникають між вимогами 
здоров’я та іншими інтересами. Він повинен бути корисним 
у профілактичному відношенні пацієнтам, що перебувають 
під його опікою. Цілком слушна й така його думка: чим 
тісніший встановлюється зв’язок між домашнім лікарем і па-
цієнтом, тим вищі вимоги потрібно висувати до моральних 
якостей лікаря.
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Визнаючи досягнення сімейної медицини, всесвітньо ві-
домий лікар Г. Сельє писав: «Незважаючи на зростання ме-
дичних знань і захоплення спеціалізацією, виникає потреба 
у лікарях, спеціально навчених питанням загальної прак-
тики. Лікар загальної практики — проникливий діагност, 
він уміє розпізнавати і контролювати початкові прояви за-
хворювань. Лікування хронічних захворювань і реабілітація 
хворих становлять значну частину його роботи. В обов’язки 
такого лікаря входять запобігання захворюванню і підтри-
мання нормального здоров’я. Одне з важливих завдань цьо-
го лікаря — допомагати пацієнтам, незважаючи на наявні 
складності в медичному обслуговуванні, знаходити адекватну 
медичну допомогу. По суті, це нова спеціальність».

Досвід розвинених країн показує, що сімейний лікар — 
центральна постать у системі охорони здоров’я. У 93 % ви-
падків усі медичні проблеми родини вирішує саме цей фахі-
вець. На думку експертів ВООЗ, прогрес у справі поліпшення 
здоров’я пов’язаний із профілактикою, а не з лікуванням.

Підготовка сімейних лікарів спрямована на вирішення 
важливої державної справи — реалізацію Національної про-
грами реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Здійснення намічених цією Програмою заходів дасть 
можливість:

поліпшити стан здоров’я населення, знизити рівень 
передчасної смертності й інвалідності за рахунок ефективно-
го використання ресурсів охорони здоров’я і їх перерозподілу 
в напрямку пріоритету первинної медико-санітарної допо-
моги;

підсилити профілактичну спрямованість охорони 
здоров’я;

підвищити якість, доступність і безперервність меди-
ко-санітарної допомоги міському і сільському населенню;

провести структурну реорганізацію спеціалізованої ста-
ціонарної і швидкої медичної допомоги, що дозволить після 
закінчення виконання програм зменшити потребу в стаціо-
нарній допомозі на 30 %, у спеціалізованій амбулаторній 
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допомозі — на 40 %, у швидкій медичній допомозі — на 
30 %;

залучити до вирішення проблем охорони здоров’я ши-
рокі кола громадськості;

змінити відношення і підвищити відповідальність за 
здоров’я населення владних структур, роботодавців і кож-
ного громадянина.

На сучасному етапі розвитку охорони здоров’я сімейні 
лікарі повинні стати головними діючими особами в системі 
надання первинної медико-санітарної допомоги населенню.

Сімейну медицину відрізняє ряд надзвичайно важливих 
принципів. Головні з них:

тривалість і безперервність спостереження;
багатопрофільність первинної медичної допомоги;
відношення до сім’ї як до одиниці медичного обслу-

говування;
превентивність як основа діяльності сімейного лікаря;
економічна ефективність і доцільність допомоги;
координація медичної допомоги;
відповідальність пацієнта, членів його сім’ї та суспіль-

ства за збереження і покращення його здоров’я.
Слід зауважити, що засади сімейної медицини спри-

яють безперервності медичної допомоги, як кажуть, від 
моменту зачаття до останньої хвилини життя, коли лікар 
зобов’язаний, у міру своїх можливостей, допомогти людині 
підійти до моменту завершення життєвого шляху.

Сімейна медицина, безперечно, не просто має право на іс-
нування, а є єдиною запорукою підвищення не тільки якості 
надання медичної допомоги населенню, але й підвищення 
авторитету і соціального статусу лікаря. Наразі вже став 
постулатом вислів: «Сімейна медицина — це медицина сьо-
годення та майбутнього у вітчизняній охороні здоров’я».
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2. Специфіка взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнтів
Діяльність сімейного лікаря має три головні компоненти. 

Це, по-перше, орієнтація на обслуговування всіх членів ро-
дини; по-друге, надання первинної і невідкладної медичної 
допомоги; і по-третє, що особливо важливо, — утверджен-
ня гуманізму в медицині, що вимагає серйозної переоцінки 
цінностей і пріоритетів медичної практики.

Для сім’ї характерна наявність чотирьох факторів: родин-
ність, інтимність, взаємодія і постійне спілкування. Сімей-
ний лікар, знаючи ці фактори, може активно впливати на 
здоров’я і життя родини. Він має зважати на фактор впливу 
хворого члена родини на всю родину, і навпаки. Водночас із 
турботою про хворого, лікар зобов’язаний стежити за станом 
здоров’я і життєдіяльністю усіх членів його сім’ї, а також 
за їхньою реакцією на прояви захворювання. Це — один з 
головних принципів сімейної медицини: захворювання роз-
глядається не саме по собі, а в зв’язку з функцією всієї ро-
дини.

Сімейного лікаря завжди мають цікавити родинні зв’язки 
і характер взаємин хворого з усією сім’єю. Він не повинен 
акцентувати увагу тільки на пацієнті, відвідуючи його, і за-
бувати про інших родичів. Лікар зобов’язаний цікавитися 
ставленням до хворого інших членів родини, їхніми заняття-
ми, роботою, навчанням, навіть за їх відсутності під час ві-
зиту. По тому, як описує пацієнт свій стан, лікар може оці-
нити, як реагують члени родини на його хворобу, визначити, 
чи збираються вони допомагати хворому і що думають про 
причини хвороби. У разі необхідності лікар може запросити 
всю сім’ю на прийом або ж відвідати вдома. При всіх пере-
вагах сімейної медицини відповідальність лікаря загальної 
практики за здоров’я своїх пацієнтів дуже велика, адже він 
здійснює інтегральну, багатоцільову турботу про здоров’я 
родини і повинен розглядати симптоми захворювання па-
цієнта через призму відносин і подій у родині.

Те, що сімейний доктор необхідний, вже не викликає 
сумнівів. Мається на увазі, що він роками працює на своїй 
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дільниці, знає різні покоління родини, є для жителів своєї 
дільниці — здорових і хворих — порадником, духівником. 

Основний обов’язок сімейного лікаря — надання пер-
винної медико-соціальної допомоги населенню відповідно до 
вимог кваліфікаційної характеристики й отриманого сер-
тифікату. Щоб запобігти хворобам, він зобов’язаний також 
проводити роботу з гігієнічного навчання і виховання насе-
лення, пропаганди здорового способу життя.

Лікар не тільки здійснює профілактичну роботу, спрямо-
вану на виявлення ранніх і прихованих форм захворювання 
і факторів ризику, але й спостерігає за станом здоров’я па-
цієнтів у динаміці, проводить їх обстеження та оздоровлен-
ня; надає термінову допомогу при невідкладних і гострих 
станах, своєчасно консультує і госпіталізує хворих у вста-
новленому порядку; проводить лікувальні і реабілітаційні 
заходи в обсязі, що відповідають вимогам кваліфікаційної 
характеристики, експертизи тимчасової непрацездатності па-
цієнтів; організовує медико-соціальну й побутову допомогу 
разом з органами соціального захисту і службами допомоги 
самотнім, старим, інвалідам, хронічним хворим.

Найважливішим обов’язком сімейного лікаря є надання 
консультативної допомоги родині з питань імунопрофілак-
тики; годування, виховання дітей, підготовки їх до дитячих 
дошкільних закладів, школи, профорієнтації; планування 
родини, а також з проблем психології, гігієни, соціальних 
і медико-сексуальних аспектів сімейного життя.

Сімейний лікар повинен не тільки володіти достатнім об-
сягом знань, але й уміти переконувати своїх співрозмовни-
ків, враховувати їхні психологічні особливості, вік, стать, 
професію, рівень культури. На жаль, дослідження, проведені 
в багатьох країнах, показали, що молодим лікарям роль тако-
го навчателя видається непереконливою і малоефективною.

У боротьбі з хворобою та її соціальними й психологічними 
наслідками сімейний лікар сподівається на родину як на сво-
го головного помічника, тому що вона допомагає контролюва-
ти прийом медикаментів, стежити за їх побічними діями та 



 131 

проявами захворювання, щоб не допустити і не пропустити 
можливого рецидиву чи різкого погіршення стану. Родина 
змушена доглядати хворого в побутовому відношенні, якщо 
він не може обслужити себе. Тому саме лікар має підготу-
вати її до радикальної зміни ролей і до нових складностей. 
Сімейний лікар зобов’язаний допомогти родині в здійсненні 
соціальних зв’язків, заохочувати контакти хворого з друзями, 
його прагнення здобути професію чи освіту.

Діяльність сімейного лікаря якісно відрізняється від сфор-
мованої практики дільничних терапевтів. Ця відмінність поля-
гає в тому, що основне завдання сімейного лікаря передбачає 
необхідність пропаганди здорового способу життя і збереження 
здоров’я людини. Не можна не погодитися з точкою зору відо-
мого хірурга і пристрасного пропагандиста здорового способу 
життя М.М. Амосова: «Не сподівайтеся на медицину. Вона 
непогано лікує багато хвороб, але не може зробити людину 
здоровою. Досі вона навіть не може навчити людину, як стати 
здоровою». І далі продовжує: «Щоб стати здоровим, потрібні 
власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна ні-
чим. Людина, на щастя, настільки досконала, що повернути 
здоров’я можна майже завжди. Тільки необхідні зусилля зрос-
тають у міру старіння і поглиблення хвороб».

Отже у практиці сімейної медицини першорядною має 
бути турбота про здоров’я на відповідному рівні. Пацієнтів 
необхідно привчити звертатися до сімейного лікаря не тільки 
в період хвороби, а насамперед за розумною порадою лікаря, 
як стати здоровим. Виконуючи таку роль, сімейний лікар 
виступає в значній мірі гарантом здоров’я. Ця місія потребує 
формування відповідного іміджу сімейного лікаря. На наш 
погляд, він включає такі елементи: відповідний зовнішній 
вигляд, уміння спілкуватися з людьми, прагнення націлити 
їх на необхідність збереження, зміцнення і реабілітації свого 
здоров’я. Кожний з цих елементів варто пояснити.

Зовнішній вигляд лікаря передбачає не тільки охайність, 
акуратність в одязі (що є безумовним), але насамперед він 
повинен випромінювати здоров’я. Навряд чи можна розрахо-
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вувати на успіх і змусити людину боротися за своє здоров’я, 
якщо перед нею стоятиме немічна особа із задишкою, нездо-
ровим кольором обличчя, яка до того ж палить і випиває. 
Не секрет, що сьогодні деякі лікарі мають таки пристрасть 
до цих шкідливих звичок.

Здавалося б, питання спілкування з хворим настільки 
зрозуміле, що не вимагає особливої розмови. Але трапляють-
ся інші приклади, що неприпустимі у практиці медицини, 
а тим більше в діяльності сімейного лікаря. У США, напри-
клад, широко обговорюється той факт, що молоді лікарі вже 
не вміють оглядати хворого і, залишившись без приладів 
і лабораторій, неспроможні надати йому допомогу. Апарат-
ний характер сучасної діагностики спотворює психологіч-
ний клімат лікування: особистий контакт лікаря і пацієнта 
втрачає свою значимість. Відправним пунктом для цілес-
прямованого діагностичного пошуку є бесіда, що дозволяє 
окреслити коло можливих причин захворювання. Манера 
і техніка бесіди мають допомогти лікарю отримати конс-
труктивну інформацію від пацієнта. У випадку невизначених 
або неясних симптомів необхідне конкретне опитування до 
одержання повної картини. Подібна бесіда, можливо, і не 
дасть лікареві змоги поставити точний діагноз, але дозволить 
наблизитися до нього. Відверта співчутлива розмова справ-
ляє на пацієнта приємне враження, а отже й лікувальний 
вплив, переконуючи, що до його проблем ставляться з ро-
зумінням. У більшості випадків ретельно продумане і про-
ведене опитування допомагає поставити діагноз. Обстеження 
з вивченням невротичного статусу зводиться до «ритуалу 
твердження», мета якого полягає у виробленні в пацієнта 
відчуття впевненості у щирій турботі лікаря. 

Саме тому майбутнього лікаря треба навчити дотриманню 
етичних норм у взаємовідносинах з хворим, показати важ-
ливість впливу на людину на різних стадіях захворювання 
і одужання.

Погіршення самопочуття, неясні й начебто банальні 
скарги, з одного боку, і вимушене обмеження діагностич-
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них зусиль — з іншого, добре відомі лікарю. Думати про 
«глибинні шари банальності», не упускати жодної дрібниці 
в поводженні хворого і його родичів, жодного слова, сказа-
ного ними, жодної інтонації, «дивитися в корінь», долати 
емоційні бар’єри, домагатися повної відвертості, здійсню-
вати необхідну психологічну підтримку, обирати найбільш 
доступний та ефективний шлях надання медичної і соціаль-
ної допомоги — ось непорушні етичні правила спілкування 
сімейного лікаря з пацієнтом і його оточенням. 

Коли організм перебуває у стані хвороби, потрібна від-
повідна психотерапія: жаліти і заспокоювати хворого, щоб 
зменшити страх і вселити надію. Але коли хвороба мине, 
коли функції організму якісно відновляться, необхідно на-
цілити людину на відновлення детренованих «резервних 
потужностей» організму. 

3. Реабілітація здоров’я людини — головне завдання 
сімейного лікаря
Завдання сімейного лікаря полягає в тому, щоб допомог-

ти людині спрямувати свої зусилля на реабілітацію здоров’я. 
На даному етапі психотерапія покликана спонукати до ро-
боти, тому що тільки власними зусиллями можна віднови-
ти здоров’я, оскільки медицина вже зробила свою справу. 
Як сказав М. Фуко, «розумне існування не може обійтися 
без «практики здоров’я»,.. що становить у певному розумін-
ні постійний каркас повсякденності». В арсеналі сімейного 
лікаря повинна бути наполегливість, що часом переходить 
у твердість: «Я Вам наказую». На успіх виконання такого 
наказу можна розраховувати лише в тому випадку, якщо 
пацієнт довіряє лікарю. 

За всі часи розвитку клінічної медицини в ній можна виді-
лити дві лінії: перша — це відновлення порушеного здоров’я 
за допомогою ліків і друга — досягнення тієї ж мети шляхом 
мобілізації «природних захисних сил організму». Зрозуміло, 
завжди були розумні лікарі, що визнавали обидва підходи, 
але, зазвичай, на практиці превалював якийсь один.
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У теорії і практиці сучасної медицини склалося досить 
чітке уявлення про те, що таке хвороба. І сімейний лікар 
у своїй діяльності, очевидно, буде керуватися узвичаєним по-
няттям, тому що саме воно достатньо розроблене в медичній 
науці. Що ж до поняття здоров’я, то йому в цьому плані не 
пощастило. Найчастіше воно вживається як протилежність 
хвороби чи як якісне поняття «норми». Але такого уявлен-
ня про здоров’я явно недостатньо. Можна погодитися з дум-
кою М. М. Амосова: «Здоров’я — це «резервні потужності» 
клітин, органів, цілого організму. Резерви запрограмовані 
в генах...». Саме тому першочерговим завданням сімейного 
лікаря буде проведення профілактичних заходів, формування 
у своїх пацієнтів переконання в тому, що здоров’я — суто 
особиста справа кожного. Ні найефективніші лікарські пре-
парати, ні дорога медична апаратура, ні високопрофесійні 
лікарі не здатні будуть покращати здоров’я людини, якщо 
відсутня її власна воля до цього. Найкращий приклад, який 
можна запропонувати хворому, — це сам лікар. Він повинен 
бути здоровий не лише тілом, але й душею, бути духовною 
людиною. На жаль, цього не можна сказати про багатьох 
сучасних лікарів. У стародавні часи існувало таке правило: 
до спілкування з хворим лікар мусив зцілитися сам. Йшлося 
не так про фізичне лікування (хоча воно теж необхідне), а на-
самперед про духовне: належало позбавитися від цілого ряду 
негативних якостей, таких як злість, заздрість, схильність до 
осуду інших людей, агресивність тощо. Тільки після цього 
він міг приступати до лікування. Таким має бути і сімейний 
лікар. Інакше навряд чи можна сподіватися на успіх. 

Здоров’я людини потребує важкої роботи свідомості 
й пізнавання дійсності за допомогою своєї активної участі 
в ній. Результатом буде рух людини до фізичної і духовної 
досконалості, тому що дуже важко провести ту межу, де по-
чинається матерія і закінчується дух, і навпаки. Турбота про 
хвору людину має шанс на успіх тільки у відповідній гар-
монії всіх елементів, поєднуючи аспекти і фізичного, і духов-
ного здоров’я. Тільки в такий спосіб можна досягти бажаних 
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результатів. У свій час Геракліт зазначав, що прихована гар-
монія є найбільш впливовою. Саме тому сімейному лікареві 
(та й усім лікарям) потрібно завжди пам’ятати, що справжня 
гармонія приховує в собі видимі і невидимі елементи. 

Для успішної роботи сімейного лікаря необхідно мати 
достатню матеріально-технічну базу, у тому числі й високу 
заробітну плату, час для самовдосконалення, а також для 
відпочинку і відновлення своїх сил. Такий підхід дасть мож-
ливість сімейному лікарю не просто займатися лікуванням 
хворих членів родини, але насамперед здійснювати необхідну 
профілактичну роботу, починаючи від лікування і реабілі-
тації окремих членів родини, поступово переходячи до всієї 
родини і потім до клану (тут клан означає групу родичів).

Здається, що сьогодні серед медичних працівників  
і управлінського персоналу охорони здоров’я відсутнє досить 
чітке уявлення про те, які обов’язки покладаються на сі-
мейного лікаря і який обсяг роботи йому доведеться вико-
нувати. Дані соціологічного опитування лікарів свідчать, 
що 93,5 % обсягу роботи припадатиме на домашні візити до 
пацієнтів у зв’язку із захворюванням, 75 % — на консульта-
тивний прийом пацієнтів. При вивченні витрат часу сімей-
ними лікарями в Техасі було встановлено, що їхня професій-
на діяльність займала від 51,8 до 73,3 години на тиждень. 
Найбільша кількість контактів із хворими протягом доби 
(82,3 %) була зафіксована в проміжку від 5 до 18 години, 
однак спілкування з хворими і тими, що повернулися з лі-
карні, відбувалося в основному від 16 до 24 години.

Очевидно, більшість сьогоднішніх лікарів не уявляють, 
що сімейна лікарська практика — це довгострокова опіка 
над здоров’ям громадянина і всіх членів його родини, неза-
лежно від характеру хвороби, стану органів і систем організ-
му в усі періоди життя людини і функціонування родини. 
Сімейний лікар повинен опанувати значний обсяг знань 
в галузі біологічних і медичних наук, а також немедичних 
(філософія, етика, психологія, управління, економіка, мар-
кетинг, інформатика, педагогіка та ін.). 
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В Україні досить успішно проходить експеримент з на-
дання медичної допомоги населенню сімейними лікарями. 
Однак усім зрозуміло, що експеримент істотно відрізняється 
від широкої реалізації даного проекту. Навіть чітка уніфіка-
ція і конкретна спрямованість зусиль усієї системи охорони 
здоров’я не дадуть позитивних результатів, якщо не будуть 
враховані основні цілі й завдання реформи.

Сучасна медицина, як було зазначено вище, орієнтується пе-
реважно на негативні показники у визначенні здоров’я окремого 
індивіда і суспільного здоров’я. Ще 400 років тому Ф. Бекон 
зауважив, що «лікування хвороб складає ту частину медицини, 
на яку було витрачено особливо багато праці, хоча результати 
його виявилися убогими». Відтоді становище майже не зміни-
лося, інакше варто було б говорити про зменшення кількості 
лікарняних ліжок, закриття непотрібних лікарень і станцій 
швидкої допомоги, скорочення медичних навчальних закладів 
та працевлаштування безробітних лікарів. Однак і зараз, усу-
переч здоровому глузду охорона здоров’я пишається збільшенням 
числа відвідувань поліклінік, обсягів госпіталізації та швидкої 
допомоги, тобто, по суті, збільшенням чисельності хворих.

Принцип профілактичного напряму, що посідає чільне 
місце у практиці сімейної медицини, сприятиме поступовому 
відходу від негативних показників. Це дасть нове уявлення 
про рівень якісної визначеності стану здоров’я і дозволить 
створити систему позитивних показників індивідуального 
і суспільного здоров’я. 

До компонентів такої системи можна віднести «повне 
здоров’я», «практичне здоров’я», «питоме здоров’я населен-
ня» тощо. Сімейний лікар у своїй діяльності повинен розгля-
дати хворобу як тимчасове порушення в організмі людини. 
Важливо таке розуміння закріпити й у свідомості населення. 
Система позитивних показників має стати основою реаль-
них уявлень і сімейних лікарів, і всіх членів суспільства про 
можливості профілактичного напрямку. Звичайно, показники 
мають бути диференційовані (залежно від статі, віку, психіч-
них особливостей людей тощо).
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Зрештою це сприятиме «перенесенню центру ваги» на 
здоровий організм людини, на відміну від тих орієнтацій, 
що характерні для сьогоднішньої медицини.

Східна мудрість говорить: «Хороший лікар лікує хворого, 
не торкаючись його. Гірший лікує, ледь торкаючись шкір-
них покривів. Поганий лікар лікує, проминаючи тканини до 
кісток. А нікудишній лікар труїть хворого ліками». Сімейна 
медицина в ідеалі повинна стати тією сферою діяльності, що 
об’єднуватиме тільки кращих лікарів. І тут потрібен індиві-
дуальний підхід у підготовці сімейного лікаря (на відміну від 
теперішнього конвеєрного підходу) а також принципи корпо-
ративної моралі, на яких слід базувати сімейну медицину.

В арсеналі сімейного лікаря головне місце має зайняти 
таке поняття, як «кількість здоров’я». Мова йде про психоло-
гічну переорієнтацію лікаря, адже він сам повинен повірити 
в силу захисних механізмів організму, щоб навчати інших 
людей здоровому способу життя. З цією метою необхідно пе-
реорієнтувати всю медицину і провести відповідну реорганіза-
цію практичної мережі закладів охорони здоров’я з акцентом 
на розвиток первинної медико-санітарної допомоги, активіза-
цію профілактичної діяльності кожного медичного працівни-
ка. На жаль, поки що це неможливо. Далеко не всі можуть 
витримати напружений графік роботи сімейного лікаря.

Подібно відомому харківському офтальмологу Л. Л. Гірш-
ману, сімейні лікарі повинні працювати за правилом: «У ме-
не немає останньої години роботи, а є останній хворий, що 
очікує прийому». 

Питання для самоконтролю
1. Які завдання щодо підготовки сімейних лікарів перед-

бачає національна Програма реформування системи 
охорони здоров’я в Україні?

2. Розкрийте зміст поняття «сімейний лікар».
3. Назвіть головні компоненти в роботі сімейного лікаря.
4. Які завдання повинен вирішувати сімейний лікар 

у процесі своєї діяльності?
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5. Чим відрізняється діяльність сімейного лікаря від 
усталеної практики дільничного терапевта?

6. Які якості мають характеризувати сімейного лікаря?
7. У чому полягають важливість і складність спілкуван-

ня сімейного лікаря з пацієнтом?
8. Яке місце посідають у діяльності сімейного лікаря 

взаємовідносини з родиною хворого? У чому їх спе-
цифіка?

9. Схарактеризуйте морально-етичні аспекти діяльності 
сімейного лікаря.

10. Чому реабілітація здоров’я людини повинна стати го-
ловним завданням сімейного лікаря?

Тести для самоконтролю
1. Які головні компоненти роботи сімейного лікаря?

a. орієнтація на обслуговування всіх членів родини
b. надання первинної і невідкладної медичної допомоги
c. утвердження принципу гуманізму в медицині
d. отримання високої грошової винагороди

2. У чому полягає основна спрямованість роботи сімейного 
лікаря?

a. підтримання здоров’я пацієнтів на відповідному рівні
b. надання медикаментозної допомоги хворому
c. рекомендація проведення різноманітних аналізів
d. використання сучасної діагностичної апаратури

3. Які вимоги існують до зовнішнього вигляду будь-якого 
лікаря, зокрема сімейного?

a. охайність
b. акуратність в одязі
c. випромінювання здоров’я
d. багатий одяг

4. Із чого складається імідж сімейного лікаря?
a. відповідний зовнішній вигляд
b. вміння спілкуватися з хворим
c. прагнення націлити хворого на необхідність збережен-

ня, зміцнення і реабілітацію свого здоров’я 
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d. постійно робити зауваження відносно поведінки хво-
рого

5. У розвитку клінічної медицини можна виділити дві лінії 
стосовно діяльності лікаря. Яка з них в більшій мірі сто-
сується сімейного лікаря?

a. відновлення порушеного здоров’я за допомогою ліків
b. досягнення тієї ж мети шляхом мобілізації «природних 

захисних сил організму»
6. Який основний напрям роботи сімейного лікаря?

a. профілактична робота
b. призначення найсучасніших лікарських препаратів
с. акцентування уваги на негативних наслідках хвороби
d. пропаганда здорового способу життя

7. Сімейний лікар є одночасно і вихователем для своїх па-
цієнтів. У чому полягає його виховна робота?

a. звертати увагу на негативні взаємовідносини у сім’ї
b. проводити відверті розмови з членами родини про стан 

хворого
c. аналізувати душевний стан хворого пацієнта
d. порадити переоцінку своїх вчинків

8. Сімейна лікарська практика забезпечує головне:
a. довгострокову опіку над здоров’ям громадянина і всіх 

членів його родини
b. тимчасовий нагляд за хворим пацієнтом
c. надання допомоги у період поширення інфекційних 

захворювань
d. термінову госпіталізацію хворого пацієнта 

9. Що заважає широкому впровадженню сімейної медицини?
a. низька заробітна плата сімейного лікаря
b. недостатня підготовка до такої діяльності
c. відсутність відповідного культурного і духовного рівня 

лікаря
d. нестача сучасної діагностичної апаратури
10. На які фактори взаємовідносин у родині повинен зва-

жати сімейний лікар?
a. родинність
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b. постійне спілкування
c. соціальний статус
d. матеріальне становище

Додаткові навчаючі завдання
1. Давня мудрість Ірану проголошує, що у лікаря є три 

основних засоби: слово, рослина та ніж. Тільки у тому ви-
падку, коли безсилі два перших засоби, він вправі скориста-
тися третім… Чи може це положення стати особливо акту-
альним для сімейного лікаря? Що слід вважати головним 
в арсеналі сімейного лікаря? Аргументуйте свою відповідь.

2. Свого часу Геракліт зазначав, що прихована гармонія 
є найбільш впливовою. Справжня гармонія приховує в собі 
як видимі, так і невидимі елементи. Яким чином сімейний 
лікар має втілювати подібну гармонію у своїй безпосередній 
діяльності?

3. Східна мудрість стверджує: «Хороший лікар лікує 
хворого, не торкаючись його. Гірший лікар лікує, ледь тор-
каючись шкірних покривів. Поганий лікар лікує, промина-
ючи тканини до кісток. А нікудишній лікар труїть хворого 
ліками». Яке з цих положень найбільше відповідає діяль-
ності сімейного лікаря? 

4. У давнину існувало таке правило: перш ніж лікар огля-
не хворого, він мусить зцілитися сам. Мова йшла скоріше не 
про фізичне лікування (хоча воно має неабияке значення), 
а насамперед про духовне очищення, позбавлення від цілого 
ряду негативних якостей, таких як злість, заздрість, схиль-
ність до осуду інших людей, агресивність тощо. Чи збері-
гається ця вимога до сучасного сімейного лікаря?

5. Сімейний лікар передусім повинен встановити, що па-
цієнт дійсно хворий і справді бажає одужати. Однак зустрі-
чаються й удавані пацієнти, уявні хворі, що насолоджуються 
своєю «хворобою», яких потрібно лікувати зовсім інакше. 
Як повинен реагувати сімейний лікар у подібній ситуації? 
Які методи лікування тут доречні? Ваша особиста поведінка 
у подібній ситуації?
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1.7. Ґендерні стереотипи в медицині

План:
1. Визначення ролі ґендерних стереотипів у медицині.
2. Ґендерні аспекти традиційної та раціонально обґрун-

тованої медицини.
3. Жіноча медична освіта як соціальна потреба.

	 Ключові слова: стереотип, ґендер, ґендерний стерео-
тип, медицина, медична практика, ґендерна рівність, 
соціальне визнання.

1. Визначення ролі ґендерних стереотипів у медицині
Стереотипи є одним з інструментів, що допомагають лю-

дині орієнтуватися в повсякденному житті. Це певні конвен-
ціональні уявлення. Вони включають стандартизований опис 
рис, які вважаються типовими, або звичайними, і мають 
велике значення для нормального функціонування соціуму 
і людини в ньому. Стереотипи виконують функцію «еконо-
мії мислення», сприяючи розумінню того, що відбувається 
в світі і навколо людини, а також ухваленню необхідних 
рішень.

Ґендерні стереотипи акумулюють досвід поколінь щодо 
належної і неналежної поведінки чоловіків і жінок, харак-
терних для чоловіків і жінок рис вдачі та моральних якос-
тей. Вони фіксують уявлення про необхідні чесноти, що 
розрізняються залежно від статі людини тощо. Засвоєння 
ґендерних стереотипів відбувається в рамках соціалізації 
і включає засвоєння стійких уявлень про поведінку чоловіків 
і жінок в тій або іншій ситуації. 

Стереотипи встановлюють ті завдання, які мають бути 
виконані чоловіком або жінкою, а щоденні спостереження 
за виконанням цих завдань чоловіками і жінками підтвер-
джують дійсне існування цих стереотипів. 

Традиційне стереотипне ототожнення жінок із природою, 
а чоловіків з культурою спирається на ідею винятково біоло-
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гічного обґрунтування жіночості та мужності. З одного боку, 
такий підхід забезпечує природний базис для встановлення 
простих соціальних відносин та засад народної медицини. 
Саме зі світовідчуттям заглибленості людини в органічний 
круговорот стихій природи-матері пов’язані основні прийоми 
й рецепти народної медицини. Стає зрозумілим, чому в ній 
цілющими властивостями наділене практично усе, що оточує 
людину: трави, квіти і злаки, молоко й кров тварин, різні 
мінерали і смоли, грязі й випари. В усіх системах народної 
медицини цілюща сила приписується й самим стихіям та 
якостям (землі й воді, повітрю і вогневі, холодові й теплу) 
у їх «чистому» вигляді — адже з них виткані не тільки дов-
колишній світ, але й сама людина. 

З іншого боку, ототожнення жінок із природою, а чо-
ловіків з культурою приводило до укорінення соціальної 
несправедливості щодо медичної діяльності жінок. Таке ото-
тожнення створювало ієрархію, у якій жінки розглядалися 
як носії неуцтва, тому що асоціювалися з цінністю нижчого 
порядку, а чоловіки визнавалися носіями знання й асоціюва-
лися з цінностями вищого порядку. На початкових стадіях 
розвитку медицини така стереотипова дихотомія конструюва-
ла певну форму утиску жінок, бо обмежувала їх можливості 
у надбанні й реалізації медичних знань і навичок. 

Важливо підкреслити, що ґендерний вимір медичного 
знання й медичної практики відповідав ритму, можливос-
тям і завданням конкретного часу і конкретного простору 
культури. 

Так, у часи інквізиції «моральне» засудження церквою 
жінок, що володіли секретами лікування, було чимось на-
багато більшим за психологічні забобони. Воно було виправ-
данням чоловічого панування, тобто доречною — і в цьому 
сенсі також — розумною реакцією патріархальної системи. 
Офіційно санкціоновані полювання на відьом і неодноразове 
засудження церквою жіноцтва як статі не були якимись екс-
центричними, не пов’язаними між собою явищами. Барбара 
Еренрейх і Дейрдре Інгліш підкреслюють: «Полювання на 
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відьом було добре організованою кампанією, що ініціювала-
ся, фінансувалася та здійснювалася Церквою і Державою».

Однією зі спонук до цих переслідувань була конкурен-
ція, що виникла у ХІІІ столітті між лікарями-чоловіками 
з церковною освітою, які лікували монахів і аристократію 
без достатньої практичної підготовки, та традиційними зна-
харками, яких почали звинувачувати в залученні «чаклунсь-
ких сил», що впливають на здоров’я. Нещасних нерідко 
спалювали на вогнищі за такий «злочин», як застосування 
своїх здібностей для медичної допомоги та зцілення хворих. 
Було також видано розпорядження, аби в «судах над відь-
мами» брали участь медики, які мали вирішувати, чи є стан 
здоров’я людини (добрий або поганий) наслідком природних 
причин або ж чаклунства. Таким чином, у процесі професіо-
налізації медичного знання та практики, коли церква зай-
нялася справою підготовки лікарів в університетах, жінки-
цілительки першими зазнали дискримінації.

Такий підхід абстрагував з дихотомій чоловіче/жіноче, 
позитивне/негативне тільки один вимір як позитивний. 
Однак, слід зазначити, що історично лікувальна практика 
жіноцтва була не лише втіленням забобонів, але й джере-
лом поступу цивілізації. У свою чергу, чоловіки втілювали 
не лише прогресивне світло розуму, але також стали уособ-
ленням джерела, що встановлювало у суспільстві системи 
примусу й експлуатації. Звернімося до деяких прикладів 
з життя України ХІХ–ХХ століть.

Традиційно простий люд майже завжди поєднував ліку-
вання з жінкою. Селянські бабки-повитухи протягом віків 
були чи не єдиним лікарським персоналом на селі. Пере-
даючи від покоління до покоління назви лікарських трав 
і їх властивості, вони поєднували достовірні спостереження 
з повір’ями та залишками язичницьких обрядів. У другій 
половині ХІХ століття в газетах багато писалося про сумську 
(Харківська губернія) знахарку, до якої приїздили лікува-
тися люди різних станів, з усіх куточків Російської імперії. 
Свою повагу до лікарських здібностей жінок народ переніс 
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на жінок панівних класів. Навряд чи можна було в українсь-
ких губерніях знайти поміщицю, яка б не лікувала різними 
домашніми засобами весь свій округ. І прості люди часто 
з повною довірою ходили до неї по цілющі настої, лікарські 
трави.

2. Ґендерні аспекти традиційної та раціонально 
обґрунтованої медицини
Відомо, що характерною особливістю традиційної народ-

ної культури є максимальна персоналізація навколишнього 
середовища. Найбільш виразно ця риса відбилася у замо-
вляннях і взагалі у народній медицині. Наприклад, «вили-
вання переполоху» відбувалося так. Ранком, вдосвіта, щоб 
набрати «непочатої» води, йшла баба-знахарка до колодязя, 
вклонялася до землі і промовляла: «Здрастуй, вода Уляно 
і земля Тетяно, я прийшла до тебе води набрать і здоров’я 
попитать». Набравши води, баба йшла додому, наливала 
у миску воду, розтоплювала віск і виливала його у воду зі 
словами: «Виливайся, переполох, на дороги, на очерета, на 
болота, на густії міста, де люди не ходять, чоловічій глас 
не заходе...».

У іншому замовлянні, записаному наприкінці XIX сторіч-
чя на Харківщині, шептуха звертається до змії, яка вкусила 
людину, з проханням «відізвати» свою люту отруту, нази-
ваючи «змію скорпію» теж на ім’я — Мар’я. Замовляючи 
дитину від безсоння, несли її «під кури» і казали: «Добрий 
вечір, добрячки — чорненькії, біленькії й рябенькії курочки. 
Возьміть у нас крикливиці, а нам дайте сонливиці, возь-
міть із нашого народженого, молитвеного, хрещеного (ім’я) 
плаксивиці, крикливиці — наслані, подумані, погадані, віт-
ром навіяні, а нам пошліть сон зо всіх чотирьох сторон». 
Кури на сідалі тут уподібнюються до дівчат, які зібралися 
на вечорниці, а «крикливиці» та «сонливиці» уявляються 
як щось живе та істотоподібне.

Проте в Україні у ХІХ столітті медицина як раціонально 
організована система знань і практики поступово почала 
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завойовувати право на існування. Хоча трудящі через об-
меженість економічних і освітніх можливостей у повсякден-
ному житті ще й на початку наступного століття користу-
валися тими відомостями з медицини, що були вироблені 
попередніми поколіннями. Для свого ствердження наукова 
медицина конструювала «нові міфи». Надійні дихотомії зно-
ву виявилися затребуваними. Саме тому в означений період 
найбільш чітко спостерігається соціокультурна, але аж ніяк 
не біологічна обумовленість ґендерних стереотипів у меди-
цині. 

В основі народних поглядів на причини захворювань ле-
жали як раціональні, так і ірраціональні уявлення про сут-
ність хвороб. Раціональне пояснення мали недуги, причини 
яких були очевидні, «видимі», а тому вони менше зазнавали 
міфологізації в контексті протиставлення чоловічого і жі-
ночого начал. До таких належали захворювання застудного 
й травматичного характеру. 

Поширення хвороб, причини яких не були настільки оче-
видними, сприяло розвиткові антропоморфних уявлень. Воно 
зумовило ґендерну персоніфікацію захворювань, особливо 
епідемічного характеру — чуми, лихоманки, холери й ін. 
Чуму населення Рівненщини, наприклад, уявляло у вигляді 
жінки чи дівчини. На Кіровоградщині вірили, що холера — 
це жінка з дітьми, яких, з’явившись на селі, вона розсилає 
по вулицях, сама ж рухається головною вулицею, сіючи се-
ред людей смерть. А переляк (ляк, переполох) народна уява 
малювала у вигляді «червоного панича», що, перевтілив-
шись, міг проникнути в людину. 

Під впливом християнства народні уявлення про причи-
ни захворювань поступово змінювалися, а потім — і зміст 
багатьох замовлянь. У них помітно підсилювалися узагаль-
нюючі мотиви, що готували ґрунт для сприйняття абстракт-
них наукових істин. Якщо в ранніх варіантах по допомогу 
зверталися до персоніфікованих явищ природи («Вода Уля-
но, земля Тетяно», «Місяцю новий, королю молодий»), то 
згодом уже зустрічається звертання до Бога, Божої матері.
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Існуючі уявлення про захворювання породжували й від-
повідне розуміння способів їх лікування, що були орієнтовані 
на раціональні або ірраціональні засоби. Хірурги-костоправи 
використовували переважно раціональні знання й уміння, 
успадковані від своїх попередників. З цієї причини між чо-
ловіками і жінками існувала певна спеціалізація у лікуванні 
захворювань. Чоловіки найчастіше «пускали кров», «скла-
дали кістки». А жінки лікували «середину» — внутрішні 
органи, тобто те, що було не досить зрозумілим. 

3. Жіноча медична освіта як соціальна потреба
З розвитком медичних наук, що спираються на вивчення 

норми і патології внутрішніх органів, лікування «середини» 
дедалі більше ставало справою чоловіків. Якості, що в куль-
турі закріпилися за жінками — інтуїція, цілісний погляд 
на життя, схильність робити висновки з усієї сукупності 
вражень замість поступового, «логічного» розмірковуван-
ня, — почали сприйматися як вади, що мають бути виправ-
лені просвітленим чоловічим розумом. 

Такий погляд на ґендерний розподіл у медичній справі 
закріпився у культурі як стереотип. Він створював значні 
перешкоди на шляху долучення жінок до медичної освіти. 
Лікарі-чоловіки вважали, що вивчення медицини не тільки 
ображає, але й притлумлює найблагородніші сторони жі-
ночої натури: співчуття, скромність, соромливість — тобто 
усе, чим вони відрізняються від чоловіків. До того ж, де-
які професори вважали, що присутність жінок у навчаль-
них аудиторіях наражає на сильну небезпеку моральність 
чоловіків-слухачів. 

Але не всі погоджувалися з такою думкою. І. М. Сєченов 
був першим серед російських лікарів, хто допустив жінок до 
слухання лекцій у вищому навчальному закладі і долучив 
їх до науково-дослідної роботи. 

В Україні прагнення жінок до вивчення медицини як 
до джерела знань, так і до можливості забезпечення само-
стійного існування виявилося вже в 60-х роках ХІХ століт-
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тя. Л. Смоляр підкреслює: «Боротьба жінок за право бути 
лікарем уособлює одну із важливих сторінок в історії жі-
ночого руху України». Жінки постійно мусили доводити 
суспільству, що вони можуть стати повноцінними лікаря-
ми, корисними суспільству громадянами. Торуючи шлях до 
вищої медичної освіти, піонерки цього руху розуміли, що 
виборюють право бути лікарем не тільки для себе, а й для 
наступних поколінь жінок. 

Ідею важливості та суспільної потреби жіночої медич-
ної освіти активно обстоював відомий хірург та діяч освіти 
М. І. Пирогов. Сумісна праця великого хірурга із сестрами-
жалібницями у військових шпиталях під час Кримської вій-
ни вплинула на його погляди щодо ролі й здібностей жінок 
у медицині.

Захоплення медициною було одним із найпопулярні-
ших в жіночому середовищі 60-х років ХІХ століття. Не 
маючи можливості отримати освіту на батьківщині, жін-
ки від’їжджали вчитися до західних університетів. Серед 
перших жінок, удостоєних звання доктора медицини, були 
Софія Дмитрієва та Серафима Шахова. Софія Петрівна 
Дмитрієва народилася в Харкові. На початку 70-х років 
навчалася медицині спочатку в Цюріху, а потім в Парижі. 
По закінченні навчання отримала ступінь доктора медицини. 
Серафима Василівна Шахова закінчила Бернський універ-
ситет з дипломом доктора медицини. У вересні 1877 року, 
повернувшись на батьківщину, розпочала клопотання про 
дозвіл скласти іспити на право лікаря-практика. У 1878 році 
вона отримала звання «Жінки-лікаря», від 1900 року пра-
цювала за фахом в Харкові. 

Важливо зазначити, що суспільство, народ визнали жі-
нок-лікарів раніше, ніж закон. Становище перших жінок-лі-
карів було важким: лікувати на правах знахарок, виписувати 
ліки, не маючи на це офіційних прав. Л. Смоляр зазначає: 
«Якщо приєднати до цього утиску з боку представників вла-
ди глузування, недовір’я, пов’язані з новизною справи, то 
отримаємо реальне становище перших жінок-лікарів. Єди-
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не, що вони мали на доказ своїх прав, — відзнаку «Жін-
ка-лікар», затверджену в 1880 році, яка давала право на 
лікарську практику. З 1883 року жінкам-лікарям дозволи-
ли обіймати посаду лікаря в жіночих навчальних закладах, 
але в кожному окремому випадку на це був потрібен дозвіл 
міністра внутрішніх справ». 

Отже, той факт, що сьогодні ситуація кардинально змі-
нилася, свідчить не лише про загальнолюдські соціальні та 
економічні зміни, які зумовили участь жінок у суспільній 
діяльності, а й про жертовну працю перших жінок-лікарів, 
приклад яких гідно наслідували не менш енергійні представ-
ниці наступних поколінь. 

Так, фундатором і першим директором Інституту терапії 
АМН України стала Любов Трохимівна Малая. У Харківсь-
кому національному медичному університеті вона пройшла 
шлях від клінічного ординатора (1946–1949) до професора, 
завідувача кафедри терапії (з 1955). У 1950 році Любов Тро-
химівна захистила кандидатську дисертацію, а в 1954 — док-
торську. Її науково-дослідна діяльність була присвячена вив-
ченню проблем клінічної кардіології, зокрема дослідженню 
причин виникнення, механізмів розвитку, ранньої діагнос-
тики і лікування гіпертонічної хвороби, атеросклерозу та 
ішемічної хвороби серця, особливо інфаркту міокарда.

Найважливішою частиною наукових досліджень було вив-
чення епідеміології та можливостей запобігання хворобам 
внутрішніх органів. Тому інститут став першою в Україні 
базою, що співпрацює зі Всесвітньою організацією охоро-
ни здоров’я. Під керівництвом Л. Т. Малої виконано 38 до-
кторських і 186 кандидатських дисертацій. Любов Трохимівна 
була активним учасником усіх з’їздів терапевтів і кардіологів 
України та СРСР, головою X з’їзду терапевтів України, бага-
то разів виступала з науковими доповідями на європейських 
і міжнародних конгресах кардіологів. Перу Л. Т. Малої нале-
жать понад 600 наукових робіт, зокрема 24 монографії.

За глибоке вивчення проблеми хронічної серцевої не-
достатності Л. Т. Малая удостоєна Державної премії СРСР 
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(1980). За монографії «Інфаркт міокарда» (1981) і «Хронічна 
недостатність кровообігу» (1994) Президії Академій медич-
них наук України і Росії двічі (1983, 1998) удостоїли її імен-
ної, високоавторитетної премії їмені академіка М. Д. Стра-
жеско.

Американський Біографічний Інститут в 1996 році удос-
тоїв Л. Т. Малую звання «Людина року», а Міжнародний 
Біографічний центр (Кембрідж, Англія) включив її персону 
до видання «2000 видатних учених XX сторіччя» (1998).

За великі заслуги в розвитку охорони здоров’я, багаторіч-
ну плідну науково-педагогічну діяльність Л. Т. Малій було 
присвоєне звання Героя Соціалістичної Праці і Героя Украї-
ни. Крім того, Л. Т. Малая нагороджена орденами Трудового 
Червоного Прапора, Вітчизняної війни II ступеня, Богдана 
Хмельницького III ступеня, Ярослава Мудрого V ступеня 
і чотирнадцятьма медалями.

Успішна кар’єра Л. Т. Малої є визнанням її яскравого та-
ланту, виняткової працездатності, високої відповідальності, 
принциповості, великої вимогливості до себе, багатогранної 
ерудиції вченого, клініциста, педагога, організатора. Усе 
яскраве життя й діяльність Л. Т. Малої були присвячені 
розвиткові вітчизняної кардіологічної науки, впроваджен-
ню результатів наукових досліджень у практику, створенню 
і вихованню наукової зміни.

У підсумку маємо визнати, що розгляд в історичному 
контексті методів медичного пізнання й лікарської прак-
тики демонструє присутність в них досить явної ґендерної 
асиметрії. Емпіричній реальності через її плинність і невиз-
наченість приписуються жіночі якості, а тому вона так само, 
як і жінка, тривалий час була відсунута на периферію систе-
ми медичних пріоритетів. Емпіричне й жіноче допускалося 
і його «терпіли» лише з огляду на те, що його можна і треба 
пізнати, перетворити з невідомого у відоме, тобто привести 
неналежне, невідоме, жіноче у відповідність з належним, 
відомим, чоловічим. Жінка концептуалізувалася як сила, 
що становить небезпеку, бо вона меншою мірою керована 
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розумом, а більше — емоціями, почуттями. Даний стереотип 
відіграв свою роль у становленні наукової медицини на по-
чаткових етапах, але сьогодні він втратив свою продуктивну 
значущість, а тому від нього слід відмовитися як від пере-
шкоди на шляху встановлення симетричних, партнерських 
ґендерних відносин у сучасній медицині.

Питання для самоконтролю
1. Яку роль відіграють стереотипи та ґендерні стереоти-

пи у медицині?
2. На яку ідею спирається традиційне ототожнення жі-

нок із природою, а чоловіків з культурою?
3. Чому ґендерний вимір медичного знання й медичної 

практики відповідали ритму, можливостям і задачам 
конкретного часу і конкретного простору культури?

4. Що обумовило ґендерну персоніфікацію захворю-
вань?

5. Як впливають релігійні вірування на встановлення 
ґендерної рівності в медичній теорії та практиці?

6. Чи заважає медичній діяльності схильність жінок до 
співчуття? 

7. Чому виникла суспільна потреба у жіночій медичній 
освіті?

8. Чи можна визначити особливості жіночої медичної 
освіти?

9. Чи є сенс запровадити окреме медичне навчання чо-
ловіків та жінок?

10. Як представлені жінки та чоловіки серед визначних 
лікарів України?

11.  З чим пов’язані перспективи ґендерної рівності в ме-
дицині?

Тести для самоконтролю
1. Назвіть основні функції ґендерних стереотипів:

a. акумуляція досвіду поколінь щодо ролей чоловіка та 
жінки у суспільстві
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b. надання первинної і невідкладної медичної допомоги 
чоловікам

c. впровадження принципу гуманізму у медицину
d. ототожнення жінок з природою, а чоловіків — із сус-

пільством
2. Що становить сутність ґендерного виміру медичного знан-
ня?

a. повага до лікарських здібностей жінок
b. повага до лікарських здібностей чоловіків
c. повага до лікарських здібностей і жінок, і чоловіків
d. паритетність прийняття рішень у сфері медицини

3. Чим зумовлена ґендерна персоніфікація захворювань?
a. лікарськими здібностями жінок
b. традиційним ототожненням жінок з природою а чо-

ловіків — із суспільством
c. недостатньо високим рівнем розвитку медичної теорії 

та практики
d. метафоричністю розуміння світу

4. Які були передумови закріплення певних професій у ме-
дицині за чоловіками чи то за жінками?

a. у специфіці чуттєвого та раціонального рівнів пізна-
вальної діяльності

b. у повазі до лікарських здібностей чоловіків
c. у відсутності ґендерної рівності на рівні законодавства
d. у відсутності ґендерної рівності у повсякденному житті

5. Які риси, на думку деяких професорів ХІХ століття, за-
важають жінкам опанувати медичну професію?

a. відсутність здібностей до раціональної пізнавальної 
діяльності

b. надмірна емоційність
c. схильність до співчуття
d. легковажність

6. Які жіночі якості, на думку деяких професорів ХІХ 
століття, знаходяться під загрозою у випадку долучення їх 
до медичної освіти?

a. співчуття
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b. скромність
c. емоційність
d. легковажність

7. Хто активно підтримав бажання жінок у ХІХ столітті здо-
бувати медичну освіту і займатися медичною діяльністю?

a. Т. Шевченко
b. І. Сєченов
c. М. Пирогов
d. П. Куліш

8. Коли у царській Росії було затверджено відзнаку «Жін-
ка-лікар»?

a. у 1898 р.
b. у 1990 р.
c. у 1917 р.
d. у 1861 р.

9. На яких принципах базуються паритетні відносини між 
чоловіками та жінками у медичній діяльності?

a. на принципі доповнюваності
b. на принципі симетричності
c. на принципі паритетності
d. на принципі самодостатності

10. Чиїм іменем названо Інститут терапії АМН України?
a. іменем Т. Г. Шевченка
b. іменем І. М. Сєченова
c. іменем С. П. Дмитрієвої
d. іменем Л. Т. Малої

Додаткові навчаючі завдання
1. У сучасному суспільстві ще існують стереотипні уяв-

лення про те, що жінки не можуть бути хорошими хірурга-
ми. Яка Ваша власна думка щодо цієї проблеми? Наведіть 
аргументи на користь і проти цього стереотипу.

2. У Середні віки багато жінок, що зважувались надавати 
медичну допомогу людям, постраждали від інквізиції. Їх зви-
нувачували у чаклунстві, у спілкуванні з нечистою силою 
і прилюдно спалювали на вогнищах. Чому чоловіків рідше 
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звинувачували у подібному? Обґрунтуйте свою відповідь, зва-
жаючи на конкретно-історичні та культурні умови.

3. Американський вчений В. Франкл у книзі «Людина: 
у пошуках смислу» зазначає, що під час навчання на перших 
курсах медичного навчального закладу садистські нахили 
у студентів певною мірою зростають, а стабілізуються напри-
кінці навчання. Чи не засвідчує це того, що лікарі-чоловіки 
більше відповідні до сутності медичної професії?

4. Останні статистичні дані говорять про те, що жінки 
становлять більшість серед лікарів. Чи означає це, що у ме-
дичній професії існує реальна, а не лише зафіксована у зако-
нодавстві, рівність між чоловіками та жінками? Обґрунтуйте 
свою відповідь, звернувши особливу увагу на представництво 
жінок серед очільників системи охорони здоров’я.

5. Сучасна медицина досягла значних можливостей у по-
легшенні пологів (як для матері, так і для дитини). Чи не 
підривають дані відкриття значення біблейських істин щодо 
спокути первородного гріха?
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1.8. соціальна робота  
та її медична спрямованість

План:
1. Поняття соціальної роботи та її актуальність у ме-

дицині.
2. Основи медико-соціальної роботи.
3. Фахівці служби медико-соціальної роботи.
4. Етичні засади діяльності соціального працівника. 

	 Ключові слова: діяльність, соціальна робота, медико-
соціальна робота, соціальний захист, соціальна під-
тримка, медико-соціальна допомога, соціально-медична 
реабілітація, здоров’я, здоровий спосіб життя.

1. Поняття соціальної роботи та її актуальність 
у медицині

Соціальна робота належить до одного із численних видів 
діяльності людини. Поряд з економічною, політичною, пра-
вовою, культурною діяльністю існує і особливий її вид — со-
ціальна робота. Чому її вважають особливим видом діяль-
ності? 

Діяльністю називається сукупність дій людини, спрямо-
вана на бажану зміну певного предмета. Кожний виконує 
свої дії, спрямовані на досягнення мети й викликані станом 
об’єкта, яким він займається. Якщо у столяра — це шматок 
дерева, у фізика — електрон, то в соціального працівника — 
це людина, що потребує допомоги, бо не здатна вирішити 
свої проблеми без сторонньої допомоги. Сукупність дій особи, 
пов’язана із впливом на предмет у бажаному напрямку, пород-
жує відповідну діяльність. Особливість, характер будь-якого 
виду діяльності обумовлені особливостями його предмета.

Соціальною роботою називається діяльність, спрямова-
на на надання допомоги людям, що перебувають у скруті, 
не здатним без сторонньої допомоги вирішити свої життєві 
проблеми, а в багатьох випадках і жити.
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Соціальна робота являє собою цілісну систему, що вклю-
чає такі компоненти: суб’єкт, зміст, управління, об’єкт і те, 
що їх об’єднує: засоби, функції і мета.

Мета
Суб’єкт — Зміст — Засоби — Управління — Об’єкт

Функції

Послідовність компонентів не випадкова: будь-яка діяль-
ність відбувається в напрямку від суб’єкта до об’єкта, хоча 
саме об’єкт, що знаходиться в кінці ланцюжка, є головним, 
визначальним фактором щодо суті й характеру діяльності. 
Об’єктом соціальної роботи є люди, які потребують сторон-
ньої допомоги: старі, пенсіонери, інваліди, важкохворі, діти, 
люди, що потрапили у скрутну життєву ситуацію, «важкі» 
підлітки тощо. Таких в Україні багато: за останніми дани-
ми — 1,2 млн психічно хворих; 800 тис. онкохворих; 720 
тис. алкоголіків; 600 тис. хворих на туберкульоз; 56 тис. 
наркоманів; 1,5 млн інвалідів; 18–20 тис. безпритульних 
дітей.

Це далеко не всі соціальні групи, які стали об’єктом со-
ціальної допомоги в Україні. Однак те, що кожен із цих 
людей є унікальною особистістю й вимагає до себе винятко-
вого такту, співчуття з боку соціального працівника, — без-
перечно.

Усі функції з надання допомоги виконує суб’єкт соціаль-
ної роботи. Це люди й організації, які виконують соціальну 
роботу й керують нею; це держава, яка здійснює соціальну 
політику; благодійні організації, товариства милосердя (Чер-
воного Хреста і Червоного Півмісяця), громадські організації 
(Союз офіцерів) тощо. Але головним суб’єктом соціальної ро-
боти є людина, що займається соціальною роботою професій-
но чи на громадських засадах. Загалом у світі налічується 
близько 500 тис. професійних працівників. Вони мають дип-
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лом зі спеціальності «соціальний працівник». Проте основну 
масу людей, що здійснюють соціальну роботу, складають 
непрофесійні працівники, які виконують її через обставини, 
що склалися. Наприклад, у Стокгольмі, Ґетеборзі, Мальме 
(міста Швеції) у 1990 році професійних працівників було 3,5 
тис., непрофесійних — 46, 5 тис., за сумісництвом нею зай-
малися ще 2,6 тис. сільських листонош, які обслуговували 
понад 1 млн людей. Говорячи про суб’єкт соціальної роботи, 
важливо мати на увазі, що серед них є ті, хто в основному 
займається організацією соціальної роботи (їх можна назва-
ти — організатори), і ті, хто безпосередньо надає соціальну 
допомогу (практичні соціальні працівники). 

Важливим компонентом соціальної роботи є її зміст. Він 
випливає з функцій роботи. Функції соціальної роботи у за-
гальному вигляді такі: 

1. Інформаційна — це збір інформації про об’єкт (вік, 
стан здоров’я, здатність самостійно забезпечувати себе всім 
необхідним, матеріальний статок, сімейний стан, сусідське 
оточення, особливості психіки, характер тощо). 

2. Діагностична — на підставі зібраних відомостей про 
об’єкт визначаються обсяг і види робіт, режим діяльності, 
форми й методи роботи, плануються фізичні й матеріальні 
витрати. 

3. Прогностична — ґрунтується на прогностичній діяль-
ності соціального працівника: важко чи легко йому буде пра-
цювати, чи зможе він надати дієву допомогу. 

4. Організаційна — соціальний працівник визначає, 
з якими офіційними і неофіційними організаціями він має 
вступати в діловий контакт під час виконання своєї роботи. 

5. Надання практичної допомоги — залежно від характе-
ру соціальної допомоги визначаються зміст соціальної роботи 
і вид практичної допомоги. 

Окрім вищезгаданих, соціальний працівник виконує та-
кож психолого-педагогічну, управлінську функції.

Соціальну роботу здійснюють певними засобами. Засо-
би — це сукупно всі ті предмети, пристрої, дії, за допомогою 
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яких досягається мета діяльності. Велика множина функцій 
соціальної роботи вимагає й різноманіття засобів. Серед них: 
спеціальні облікові бланки, телефон, ділові зв’язки, прийоми 
психотерапії, особиста чарівність і багато іншого. Соціальна 
робота неможлива без такого її компонента, як управління. 
Воно містить у собі оцінку стану об’єкта, планування, вироб-
лення й ухвалення рішення, облік і контроль, координацію, 
організаційне й матеріально-технічне забезпечення, добір, 
підготовку й виховання кадрів соціальної роботи. Перелічені 
компоненти складають структуру соціальної роботи, але не 
систему, тому що діяльність стає системою, коли її компо-
ненти зв’язуються в єдине ціле завдяки меті. 

Мета — це бажаний для людини стан предмета його 
діяльності. Загальна мета соціального працівника — задо-
вольнити потреби своїх клієнтів. Цій меті підпорядкована 
вся діяльність суб’єкта, відповідно до неї складається зміст, 
організується управління, обираються адекватні засоби, фор-
ми, методи соціальної роботи. Мета пов’язує компоненти 
соціальної роботи в одне ціле. Таке загальне уявлення про 
соціальну роботу має велике практичне значення. Який би 
вид соціальної роботи не довелося розглядати (допомога хво-
рим, соціальний захист працюючих чи безробітних, патро-
наж багатодітних родин і т. ін.), щоразу необхідно визначати 
особливості об’єкта, знаходити особливий суб’єкт, обирати 
відповідні засоби, адекватне управління, формулювати особ-
ливі цілі, віддавати перевагу конкретним функціям. Одним 
словом, певний набір компонентів системи соціальної робо-
ти — необхідний і життєво важливий. Нехтування хоча б 
одним із них призводить до порушення, послаблення і навіть 
руйнування системи.

Найперше, чого не вистачає в системі соціальної роботи 
у масштабах України, — так це підготовлених кадрів со-
ціальних працівників. А без них, зрозуміло, ніяка система 
ефективно працювати не зможе. Тому підготовка кадрів со-
ціальних працівників, особливо в сучасних умовах українсь-
кої дійсності, є дуже актуальною.
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Соціальна робота реалізується у таких формах:
соціальний захист — система заходів, здійснюваних 

суспільством і його різними структурами для забезпечення 
гарантованих, мінімально достатніх умов життя, підтриман-
ня життєзабезпечення й діяльного існування людини;

соціальна підтримка — спеціальні заходи, спрямовані 
на підтримання умов, достатніх для існування «слабких» 
соціальних груп, окремих родин, осіб;

соціальна допомога — система соціальних заходів 
у сприянні, підтримці й послугах, що надаються окремим 
особам чи групам населення соціальною службою для подо-
лання життєвих труднощів, підтримання їхнього соціального 
статусу й повноцінної життєдіяльності, адаптації в суспіль-
стві;

соціальна реабілітація — комплекс заходів, спрямо-
ваних на відновлення порушених чи втрачених індивідом 
суспільних зв’язків і відносин внаслідок стійкого розладу 
функцій організму (інвалідність), зміни соціального статусу 
(люди похилого віку, безробітні, біженці).

Важливо зазначити, що соціальна робота спрямована не 
тільки на реалізацію заходів соціальної підтримки «слабких» 
соціальних груп, але й на реалізацію заходів для соціального 
захисту кожної людини, усього населення. У цьому плані 
соціальна робота є актуальною для медичного працівника.

Основна мета соціального захисту — збереження здоров’я 
і життя клієнтів — є також і завдання медицини. Будь-
які послуги соціального захисту так чи інакше захищають 
здоров’я й життя знедолених: розподіл благодійних пода-
рунків, боротьба проти наркоманії й алкоголізму, доставка 
ліків, пенсій і т. ін. — усе це прямо чи побічно стосується 
життєвих потреб підопічних людей. Тому не випадково серед 
різновидів соціальної роботи, тобто серед форм соціального 
захисту населення, передбачено медичні послуги. Причому, 
йдеться не про лікувальні маніпуляції й оперативні втручан-
ня (це робили і роблять установи медичної служби), а про 
координаційну роботу, що дозволяє охопити незабезпечених 
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і тих, хто залишився без опіки, соціально-медичними послу-
гами. Ця форма соціальної роботи передбачає посередництво 
між закладами охорони здоров’я й населенням. Однак фі-
нансові труднощі системи державної охорони здоров’я при-
звели до того, що вона вже не здатна виконувати в повному 
обсязі ті функції, які виконувала раніше. Зменшується й 
обсяг безкоштовних послуг. І це в той час, як побільшало 
хворих зі «старими» хворобами (туберкульоз, дифтерія, гепа-
тит, венеричні захворювання та ін.), з’явилися нові (СНІД, 
наркоманія, екзотичні завезені інфекції). У таких умовах 
забезпечити незаможне населення хоча б мінімумом медич-
них послуг — турбота соціальних працівників. Як бачимо, 
соціально-медичні послуги — це своєрідний компроміс між 
медичними й соціальними службами.

Перехід до системи накопичення й споживацького ставлен-
ня до життя веде суспільство до егоїзму, самоізоляції, демо-
ралізації, бездуховності. Самітність і духовна роз’єднаність — 
ще одна загроза бідним верствам громадян. На тлі убогості 
життя неуважність і зневажання сприймаються такими 
людьми особливо болісно, спричиняють депресії, а нерідко 
й випадки суїциду. Навіть у країнах економічно розвинених 
це явище досі не подолане. Усього в світі щорічно відбуваєть-
ся 500 тис. самогубств і близько 5 млн суїцидальних спроб. 
Психічна профілактика депресійних станів теж належить до 
сфери соціально-медичних послуг.

Поза всяким сумнівом, у таких умовах підготовка кадрів 
соціально-медичного сервісу має величезне значення, адже 
спосіб життя (насамперед побут, його умови) формує 50 % 
здоров’я людини (за даними ВООЗ), а частка інших факторів 
(генетична спадковість, екологія тощо) — лише 5–15 %.

Отже, підготовка соціальних працівників із медичним 
профілем актуальна і вкрай необхідна. Цю професію мають 
обирати особи гуманітарного складу, чия щирість і чуйність 
необхідні для майбутньої роботи. Вони повинні вчитися, чіт-
ко усвідомлюючи, що ця робота не обіцяє їм надприбутків 
і багатства.
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Працівники соціальної медицини надаватимуть соціально-
медичну допомогу населенню, тобто вони будуть організато-
рами, консультантами, менеджерами соціально-медичного 
захисту пенсіонерів, безробітних, хронічно хворих людей, 
самотніх, багатодітних, сиріт, інвалідів, алкоголіків, нар-
команів, а також усіх, хто потрапив у кризову ситуацію 
економічного, соціального чи медичного характеру і чий 
доступ до медицини став обмеженим. Робота на них чекає 
різнобічна: 

вивчення умов життя населення, виявлення територій 
із неповним набором медичних послуг, а також груп ризику, 
пов’язаного з підвищенням захворюваності й соціальної на-
пруженості, встановлення масштабів необхідної для цих груп 
соціальної та медичної допомоги, забезпечення реалізації 
цієї допомоги, виявлення й відновлення втрачених соціаль-
них контактів між суспільством і особами, що залишилися 
поза ним;

допомога у пошуку місця в житті, підтримання зу-
силь соціального плану, спрямованих на поліпшення якості 
життя;

запобігання соціальній й психічній напруженості, про-
філактика психічних зривів і соціальних захворювань;

організація здорового дозвілля, сімейного відпочинку, 
формування здорового способу життя дітей і підлітків;

профілактика травматизму, а за необхідності — на-
дання першої й невідкладної допомоги потерпілим і хворим 
на місці або при нападі хвороби;

сприяння в медичному страхуванні підопічних, у забез-
печенні ліками, протезами, побутовими зручностями, предме-
тами догляду, організація загального догляду за хворими;

навчання родин правилам і навичкам догляду за хво-
рими, старими і дітьми;

організація правового захисту населення, контроль 
пенсійного і матеріального забезпечення;

протистояння процесам дегуманізації та деморалізації 
суспільства, участь у політичному житті району (у тій його 
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частині, що стосується професійних навичок), у соціальному 
плануванні забудови й організаційних заходів району, що 
обслуговується;

застосування санітарно-гігієнічних заходів оздоров-
лення територіальних, житлових і екологічних умов району 
в контакті із санепідемслужбою, ЖЕКами та ін.;

порушення перед органами медичної служби, право-
охоронних служб, місцевою владою, громадськими організа-
ціями організаційних питань щодо забезпечення медичного 
й соціального благополуччя населення, виступи у засобах 
масової інформації з проблем своєї діяльності.

Як бачимо, багатоплановість соціальної роботи в меди-
цині робить її актуальною і затребуваною в суспільстві. 

2. Основи медико-соціальної роботи
У теперішніх умовах загострення соціальних проблем 

у нашій країні, погіршення показників здоров’я населення 
постала об’єктивна потреба у вирішенні взаємозалежних за-
вдань медичного й соціального характеру на якісно новому 
рівні. Внаслідок цього в 90-і роки XX століття в Україні 
почала розвиватися медико-соціальна робота як якісно новий 
напрям соціальної роботи й вид професійної діяльності. 

Насамперед, уточнимо зміст поняття «медико-соціальна 
допомога». Визнано, що медико-соціальна допомога являє 
собою комплекс інтегрованих заходів, що проводяться на 
державному й муніципальному рівнях. Це сфера діяльності, 
види, напрямки й організаційні форми якої залежать як від 
політики держави в галузі охорони здоров’я населення, так 
і від сучасної концепції здоров’я і теорії соціального захисту 
населення.

Виходячи з нормативно-правової бази соціальної роботи 
в Україні, медико-соціальна допомога — це профілактична, 
лікувально-діагностична, реабілітаційна, протезно-ортопе-
дична й зубопротезна допомога, а також заходи соціального 
характеру з догляду за хворими, непрацездатними й інвалі-
дами.
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Медико-соціальна допомога розглядається як новий вид 
мультидисциплінарної професійної діяльності медичного, 
психолого-педагогічного й соціально-правового характеру, 
спрямований не тільки на відновлення, але й на збережен-
ня та зміцнення здоров’я різних груп населення. Медико-
соціальна робота принципово змінює характер комплексної 
допомоги в сфері охорони здоров’я, пропонуючи систему ме-
дико-соціального впливу на ранніх етапах розвитку хвороби 
й соціальної дезадаптації, що є потенційними причинами 
важких ускладнень, інвалідності й летального результату.

Мета медико-соціальної роботи — досягнення максималь-
но можливого рівня здоров’я, функціонування й адаптації 
особистості з фізичною й психічною патологією, а також не-
благополучної в соціальному плані.

Об’єкти медико-соціальної роботи — різні контингенти 
осіб, що мають виражені медичні й соціальні проблеми (дов-
го й часто хворіючі, соціально дезадаптовані особи, інваліди, 
самотні старі, діти-сироти, багатодітні родини, особи, що 
постраждали від стихійного лиха, хворі на СНІД тощо), які 
взаємно потенціюють один одного. Робота з таким контин-
гентом, чисельність якого в останні роки неухильно зростає, 
важка й малоефективна як для медичних працівників, так 
і для фахівців установ соціального захисту населення, ос-
кільки вони неминуче зустрічаються з проблемами, що ви-
ходять за межі їхньої професійної компетенції та шкодять 
успішній вузькопрофесійній діяльності.

Особливість медико-соціальної роботи полягає в тому, що 
вона формується на стику двох самостійних галузей — охо-
рони здоров’я та соціального захисту населення. Вітчизня-
ний досвід організації первинної медико-санітарної допомо-
ги, зарубіжний досвід соціальної роботи в охороні здоров’я 
свідчать, що, незважаючи на докладені зусилля, реальна ко-
ординація відомчих дій недостатньо ефективна. Оптимальна 
взаємодія виробляється лише після тривалої, плідної роботи 
в суміжному секторі, після відповідної підготовки на основі 
вибору спеціальних форм роботи, які дозволяють сформувати 
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спеціаліста нового типу — фахівця у сфері соціальної робо-
ти, який має відповідну медичну спеціалізацію і виконує 
певні функції.

Медичні працівники на практиці виконують деякі функції 
соціальних працівників, оскільки вітчизняних дипломованих 
фахівців із соціальної роботи ще недостатньо. У свою чергу, 
соціальні працівники, які дуже часто опікуються клієнтами, 
що страждають на психічну або фізичну патологію, повинні 
мати відповідні медичні знання, навички й уміння.

Необхідне чітке розмежування функцій медичних і со-
ціальних працівників. Узагальнені спеціальні функції можна 
розподілити на три групи: медико-орієнтовані, соціально-
орієнтовані й інтегративні.

Медико-орієнтовані функції:
організація медичної допомоги й догляду за хворими;
надання медико-соціальної допомоги родині;
медико-соціальний патронаж різних груп;
надання медико-соціальної допомоги хронічним  

хворим;
організація паліативної допомоги вмираючим;
відвернення рецидивів основного захворювання, вихо-

ду на інвалідність;
санітарно-гігієнічна освіта;
інформування клієнта про його права на медико-со-

ціальну допомогу й порядок її надання з урахуванням спе-
цифіки проблем та ін.

Соціально-орієнтовані функції:
забезпечення соціального захисту прав громадян у 

питаннях охорони здоров’я й надання медико-соціальної 
допомоги;

представлення в органах влади інтересів осіб, що по-
требують медико-соціальної допомоги;

сприяння у запобіганні суспільно небезпечним діям, 
оформлення опіки й піклування;

участь у проведенні соціально-гігієнічного моніторингу 
населення;
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участь у створенні реабілітаційної соціально-побутової 
інфраструктури для нужденних категорій населення;

забезпечення доступу клієнтів до інформації з питань 
здоров’я, стану середовища перебування, якості продовольчої 
сировини й продуктів харчування;

інформування клієнтів про пільги, матеріальну допо-
могу та інші види соціального захисту;

сприяння клієнтам у вирішенні соціально-побутових 
і житлових проблем, одержанні пенсій, допомоги й виплат;

сімейне консультування й сімейна психокорекція;
психотерапія, психічна саморегуляція;
комунікативний тренінг, тренінг соціальних навичок 

та інше.
Інтегративні функції:

комплексна оцінка соціального статусу клієнта;
сприяння у виконанні профілактичних заходів со-

ціально залежних порушень соматичного, психічного й ре-
продуктивного здоров’я на індивідуальному, груповому й 
територіальному рівнях;

формування установок клієнта, групи, населення на 
здоровий спосіб життя;

планування родини;
проведення медико-соціальної експертизи;
здійснення медичної, соціальної та професійної реа-

білітації інвалідів;
проведення соціальної роботи в психіатрії, нарколо-

гії, онкології, геріатрії, хірургії та інших галузях клінічної 
медицини;

сприяння у боротьбі з поширенням ВІЛ-інфекції і за-
безпечення соціального захисту інфікованих та членів їхніх 
родин;

соціально-правове консультування;
організація терапевтичних співтовариств само- і взає-

модопомоги реабілітаційного, психолого-педагогічного, со-
ціально-правового характеру;

участь у розробленні комплексних програм медико-
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соціальної допомоги нужденним групам населення на різних 
рівнях;

забезпечення спадкоємності у взаємодії спеціалістів 
суміжних професій задля вирішення проблем клієнта.

Цілком очевидно, що медико-соціальна робота має багато 
спільного з медичною допомогою та діяльністю органів охо-
рони здоров’я. Але при цьому вона не перевищує межі своєї 
компетенції, не претендує на виконання лікувально-діагнос-
тичних функцій, а передбачає тісну взаємодію з медичним 
персоналом і чітке розмежування сфер відповідальності.

Медико-соціальну роботу можна умовно поділити на про-
філактичну й патогенетичну.

Медико-соціальна робота, що має профілактичну спря-
мованість, це: запобігання соціально залежним порушенням 
соматичного, психічного й репродуктивного здоров’я, фор-
мування установок на здоровий спосіб життя, забезпечення 
доступу до інформації з питань здоров’я, участь у розроблен-
ні цільових програм медико-соціальної допомоги на різних 
рівнях, соціальне адміністрування, забезпечення соціального 
захисту прав громадян у питаннях охорони здоров’я.

Медико-соціальна робота, що має патогенетичну спря-
мованість, передбачає: організацію медико-соціальної допо-
моги, проведення медико-соціальної експертизи, здійснення 
медичної, соціальної та професійної реабілітації інвалідів, 
проведення соціальної роботи в окремих галузях медицини 
й охорони здоров’я, проведення корекції психічного статусу 
клієнта, створення реабілітаційної соціально-побутової інф-
раструктури, забезпечення наступності у взаємодії фахівців 
суміжних професій.

Прагнучи створити оптимальні, якомога ефективніші тех-
нології медико-соціальної роботи, фахівці виробляють базові 
моделі, які дозволяють забезпечити єдині методичні підходи 
в даному виді діяльності з урахуванням їх специфіки.

Щоб побудувати такі моделі, потрібно, по-перше, виді-
лити найбільш однорідні групи клієнтів (наприклад, група 
підвищеного ризику, члени родини клієнта й найближче ото-
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чення, довго й часто хворіючі, інваліди та ін.), а по-друге, 
з кожною виділеною групою проводити медико-соціальну 
роботу у двох уже названих напрямах — профілактичному й 
патогенетичному. Це дозволить зберегти специфіку професій-
ної медико-соціальної роботи з різними контингентами в ок-
ремих галузях медицини або в системі соціального захисту 
населення при збереженні єдиних методичних принципів.

3. Фахівці служби медико-соціальної роботи
Як уже зазначалося вище, медико-соціальна робота, яку 

проводить соціальний працівник, спрямована на надання 
конкретної допомоги людям, що її потребують. Тому логіч-
но, що служба медико-соціальної допомоги комплектується 
спеціально підготовленими працівниками, виходячи з по-
ставлених перед нею завдань. Затвердження відповідних 
посад соціальних працівників із медичною орієнтацією в лі-
кувально-профілактичних установах, їхня кваліфікаційна 
характеристика, упорядкування системи підготовки кадрів 
для роботи в практичній сфері охороні здоров’я — основи 
організації медико-соціальної служби.

У практиці вже склалася статусна диференціація для на-
дання повноцінної медико-соціальної допомоги населенню. 
Тут необхідна трирівнева система, що передбачає роботу 
фахівців із вищою, середньою фаховою освітою та персоналу, 
що добровільно допомагає доглядати за старими, самотніми, 
інвалідами, важкими хронічними хворими. Комплексний 
підхід до надання медико-соціальної допомоги передбачає 
одночасну участь фахівців усіх трьох рівнів.

Що стосується компетенції фахівця вищого рівня (со-
ціальний працівник із вищою освітою — соціально-орієнто-
ваний лікар), то це передбачає одержання повної інформації 
про соціальний стан населення, створення банку даних — со-
ціальної карти регіону. До банку даних існує низка вимог. 
У ньому повинні бути відомості не тільки про загальну чи-
сельність населення, що обслуговується, але й про кількість 
проживаючих на даній території родин. Із багатьох родин 
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необхідно виділити неповні, багатодітні, малозабезпечені 
родини, що мають у своєму складі інвалідів, наркоманів, 
дітей-інвалідів. Запорукою успіху соціальної роботи фах-
івця медико-соціальної спрямованості буде визначення со-
ціально-економічної обстановки регіону: криміногенність, 
рівень захворюваності соціально небезпечними хворобами 
(захворювання, що передаються статевим шляхом, дифтерія, 
туберкульоз та ін.).

Дуже важливо, що соціальний працівник з вищою осві-
тою: 

складає і впроваджує програми медико-соціальної до-
помоги населенню регіону; 

налагоджує системи взаємодії з медичними працівни-
ками лікувально-профілактичних закладів; 

координує діяльність медико-соціальної служби із 
суміжними позавідомчими організаціями (педагогами, пси-
хологами, юристами та ін.); 

направляє і контролює проведення соціальних заходів 
працівниками середньої ланки, вирішує інші організаційні 
питання.

Що стосується основних функцій медико-соціального пра-
цівника середньої ланки, — це безпосередня патронажна ро-
бота з родинами щодо реалізації конкретних послуг: 

надання первинної медико-санітарної допомоги інвалі-
дам, самотнім, хворим на хронічні захворювання; 

сприяння в забезпеченні медикаментами, перев’язними 
й гігієнічними засобами;

організація консультативної допомоги правознавців, 
психологів, педагогів;

санітарно-просвітня робота й навчання само- і взає-
модопомоги;

виявлення й припинення негативних явищ у родині; 
формування здорового способу життя лідей, зокрема 

дітей і підлітків; 
здійснення соціально-побутової допомоги самотнім ста-

рим та інвалідам; 
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допомога у придбанні ортопедичної техніки, протезів 
тощо.

А от соціально-медична робота третього рівня виконуєть-
ся добровольцями: віруючими, представниками Червоного 
Хреста й інших організацій, тобто волонтерами, що за пе-
реконанням або від жалю й співчуття безпосередньо надають 
посильну фізичну, моральну, психологічну допомогу людям. 
Вони доглядають важкохворих, самотніх людей, супроводжу-
ють сліпих, інвалідів тощо. Саме через соціального праців-
ника третього рівня відбувається зв’язок медико-соціальних 
працівників поліклініки з добровільними організаціями, що 
надають допомогу в соціальній роботі (відродження добро-
чинності й милосердя, створення відповідних добровільних 
структур).

Вважається, що однією з раціональних форм організації 
соціальної допомоги населенню є відділення медико-соціаль-
ної допомоги, які створені при територіальних поліклініках. 
Таке формування медико-соціальних структур на базі ліку-
вально-профілактичних закладів доцільне з багатьох причин 
і обумовлене, насамперед, тим, що суспільне здоров’я насе-
лення залежить від вирішення як медичних, так і соціаль-
них проблем.

Отже, не викликає сумніву, що за комплексного підходу 
до соціальної роботи, медико-соціальна допомога, медико-
соціальна реабілітація, медико-соціальний захист населен-
ня можуть бути досягнуті тільки спільними зусиллями ме-
дичних і соціальних працівників, організаційно об’єднаних 
у єдину міжвідомчу систему охорони здоров’я.

Уся медико-соціальна робота серед населення включає 
такі напрямки діяльності, як первинна медико-санітарна 
допомога, реабілітація хворих на хронічні захворювання зі 
стійкою втратою працездатності, надання медичних послуг 
з обслуговування старих, інвалідів, вирішення соціально-по-
бутових, юридичних, виховних, психологічних і ряду інших 
проблем, виконання яких неможливе без медичної підготов-
ки соціальних працівників.
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Соціальний працівник медичного профілю (а це може 
бути бакалавр, фахівець, магістр), володіючи знаннями не 
лише медичними, але й з таких дисциплін, як психологія, 
педагогіка, соціальний захист, право, — забезпечує меди-
ко-соціальну допомогу, реабілітацію й захист окремих осіб, 
родин і груп населення.

Запорука успішності медико-соціального працівника по-
лягає в тому, що у своїй професійній діяльності із соціаль-
ного захисту й підтримання населення він не обмежується 
завданнями й можливостями одного відомства, а керується 
одночасно медичними та соціальними нормативними вимога-
ми як цілісною базою, що сприяє збереженню й зміцненню 
здоров’я людей. Природно, медичний соціальний працівник, 
що входить до структури медичного закладу, звільняє лікаря 
від непрофільної роботи — прийому хворих, що звертають-
ся для вирішення медико-соціальних питань: оформлення 
довідок, медичних карток, виписки рецептів за соціальними 
показниками. Він може застосувати свої знання й уміння 
в денних стаціонарах при поліклініках, стаціонарах удома 
для спостереження за хворими після так званої «ранньої» 
виписки з хірургічного стаціонару, в реабілітаційних центрах, 
медичних установах медико-соціального забезпечення тощо.

Така структуризація медичних кадрів вимагає чіткого 
диференціювання роботи медичних працівників за ступенем 
зайнятості при наданні спеціалізованої лікувальної допомо-
ги. Цьому сприяє й перерозподіл лікарняних ліжок залежно 
від характеру проведення лікувально-діагностичних мані-
пуляцій та обсягу лікувального втручання. А в цих умовах 
змінюються взаємовідносини медиків, що відкриває великі 
перспективи для діяльності медичного соціального працівни-
ка. Акцент робиться на вивченні особливостей життєдіяль-
ності населення територіальної дільниці, на підставі аналізу 
отриманих даних проводяться відповідні заходи. Виходячи із 
цього, пріоритетним напрямком роботи медико-соціального 
територіального відділення слід вважати формування й роз-
виток повноцінної родини, насамперед молодої. Отже, і ство-
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рення медико-соціальної служби підтримки сім’ї у складі 
відділень медико-соціальної допомоги при поліклініках — 
цілком правомірне.

Здійснюючи свою місію, медико-соціальні й медичні 
працівники, об’єднані на базі лікувально-профілактичного 
закладу, виявляють людей, які потребують допомоги, та 
визначають необхідні медико-соціальні послуги. У цьому ви-
падку медичний соціальний працівник виступає як довірена 
особа населення своєї дільниці, яка практично, конкретно, 
адресно, з урахуванням індивідуальних особливостей кожно-
го реалізує програму збереження й зміцнення здоров’я своїх 
пацієнтів. До основних видів діяльності територіального від-
ділення медико-соціальної допомоги належать забезпечення 
первинної, вторинної і третинної профілактики захворювань 
шляхом запобігання негативним явищам у родині, просвітня 
робота з гігієнічного виховання населення, навчання само- 
і взаємодопомоги. Тому у своїй роботі соціальний працівник 
керується як запитами самого населення, так і доцільністю, 
корисністю їх здійснення в конкретних умовах.

Особливість полягає в тому, що медико-соціальні послуги 
мають бути нескладними в організації, доступними для всіх 
прошарків населення й соціально гарантованими щодо обсягу 
і якості. Важливо також зацікавити саме населення у здій-
сненні соціальних програм і забезпечити участь у їх реалі-
зації представників добровільних, благодійних організацій, 
фондів, асоціацій, віруючих. Необхідним напрямом роботи 
відділень медико-соціальної допомоги є створення сприятли-
вих умов і реальних можливостей для підтримання здоров’я 
і благополуччя тих, хто тимчасово опинився у скрутному 
становищі економічного чи соціального характеру: пошук 
робочих місць, організація виробництва вдома тощо. 

Що стосується нормативного навантаження медико-со-
ціального працівника першого рівня, то воно розраховуєть-
ся, виходячи із загальної чисельності підопічного населен-
ня. Але критеріями оцінки роботи може служити не так 
загальна чисельність населення, що проживає на дільниці, 
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як кількість конкретних родин, більше того, — сімей ін-
валідів, неповних сімей як джерел високого соціального ри-
зику. Робота з таким контингентом дуже складна, вимагає 
наполегливості, ретельності, психологічного напруження. 
Ці фактори ускладнюють діяльність соціального працівника 
і на них необхідно зважати при визначенні щоденного наван-
таження. Тут розрахунок навантаження за кількістю родин 
у чистому вигляді неприйнятний, бо може спричинити не-
гативні наслідки. Адже необхідність констатації незмінного 
числа проблемних родин на дільниці (з метою збереження 
колишнього навантаження) не сприятиме їх зменшенню чи 
зміні соціальної напруженості іншим шляхом.

Навантаження медико-соціального працівника другого рів-
ня, який виконує безпосередньо патронажну роботу в сім’ях, 
надаючи практичні медико-соціальні послуги, залежить від 
конкретної діяльності з окремими пацієнтами, родиною чи 
колективом. Навантаження в цьому випадку розраховують за 
кількістю пацієнтів, їхніми житловими умовами, кількістю 
родин високого соціального ризику, криміногенністю району, 
що обслуговується.

А от навантаження соціально-медичного працівника тре-
тього рівня визначається цивільною відповідальністю осіб, 
що добровільно виявили бажання у вільний від роботи час 
допомагати нужденним. Робота добровільних організацій 
з надання соціальних послуг розглядається як акт милосер-
дя, співчуття, що дуже важливі для суспільства.

Отже, у наданні соціальної допомоги населенню знач-
на роль відводиться соціальному працівникові. Подальший 
пошук прийнятних варіантів співробітництва соціальних 
і медичних працівників сприятиме комплексній реалізації 
програми надання медико-соціальних послуг населенню.

4. Етичні засади діяльності соціального працівника
Соціальний працівник — це спеціаліст, який виконує 

соціальну роботу як професіонал. Його професійна діяльність 
завжди характеризується трьома основними підходами до 
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розв’язання тих проблем, які він вирішує, виходячи зі сво-
го статусу. Назвемо ці підходи: по-перше, виховний — роль 
учителя, консультанта, експерта; по-друге, фасилітатив-
ний — роль помічника, спільника або посередника в подо-
ланні труднощів чи проблем; по-третє, адвокативний — роль 
адвоката (виступає від імені конкретного клієнта або групи 
клієнтів), а також помічника тих людей, які не спроможні 
самостійно захищати свої права.

Виходячи із цього, можна окреслити функціональний ас-
пект діяльності соціального працівника. Професійні функції 
соціального працівника — це певна сума знань, умінь, нави-
чок, які забезпечують професійну компетентність спеціаліста 
у практичній роботі. Сьогодні в його діяльності виділяють 
базові функції: діагностичну (оціночну), прогностичну, ко-
рекційну та спеціальні функції: комунікативну, організа-
торську, правозахисну, превентивну, психо-терапевтичну, 
рекламно-пропагандистську, соціально-медичну, соціально-
педагогічну, соціально-економічну. Для успішного виконання 
функцій соціальний працівник повинен володіти широким 
колом відповідних професійних знань і вмінь:

мати належну професійну підготовку, володіти знан-
нями з теорії й практики соціальної роботи, технології 
її здійснення, із психології, педагогіки, фізіології, економі-
ки, законодавства тощо;

мати достатньо високу загальну культуру;
володіти інформацією про сучасні політичні, соціально-

економічні процеси в суспільстві, бути поінформованим про 
різні соціальні групи населення, їхні потреби та особливості;

уміти передбачати наслідки своїх дій;
володіти навичками комунікативного спілкування 

(із підлітками, інвалідами, девіантами);
уміти приймати рішення в складних, екстремальних 

ситуаціях;
бути емоційно врівноваженим, готовим до психоло-

гічних навантажень, сумлінно виконувати свій професійний 
обов’язок;
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дотримуватися етики професійної поведінки, професій-
ної таємниці, бути коректним у питаннях, що стосуються 
інтимних аспектів життя клієнтів.

Ці знання та вміння будуть фікцією, якщо вони не мати-
муть етичного підґрунтя. Професійна етика — одна з фунда-
ментальних теоретичних засад будь-якої професійної діяль-
ності; це моральна самосвідомість певної професійної групи, 
її психологія та ідеологія; це сукупність норм поведінки 
спеціалістів. Норми професійної етики безпосередньо впли-
вають на поведінку спеціалістів, змушуючи їх діяти певним 
чином.

Соціальний працівник, виконуючи коло своїх обов’язків, 
повинен чітко усвідомлювати, що соціальна робота як особ-
ливий вид професійної діяльності складається зі специфіч-
ної, тільки їй притаманної системи цінностей, що сформу-
валися в процесі становлення принципів і норм поведінки 
спеціалістів. Перш за все, соціальна робота, яка за своєю 
природою — гуманна, базується на трьох фундаментальних 
положеннях загальнолюдських цінностей:

1. Визнання безумовної цінності людини, незалежно від 
її реальних досягнень, етносу, віросповідання і поведінки.

2. Унікальність людини як соціальної істоти, яка реалі-
зує її у своїх стосунках з іншими людьми і залежить від них 
у розвитку своєї унікальності.

3. Прагнення людини до свободи вибору і свободи при-
йняття рішень.

Загальнолюдські цінності та загальнолюдський досвід, 
на якому ґрунтується соціальна робота, дають можливість 
враховувати такі важливі моменти для працівника:

право людини на підтримку як із боку свого найбли-
жчого оточення (сім’ї, родичів, друзів), так і суспільства 
загалом у тих випадках, коли вона потрапляє у складну 
життєву ситуацію;

право на поважання власної людської гідності;
право на самовизначення;
право на реалізацію своїх потенційних можливостей 











 177 

і право на помилку як компонента загального права на са-
мовизначення;

відповідальність індивіда за свої вчинки.
Така відповідальність націлює соціальних працівників 

не тільки на моральні орієнтири, які визначають загаль-
ний, основний напрям їхньої діяльності, а й на окремі пра-
вила, характерні для повсякденної роботи, без дотримання 
яких неможливо реалізувати відповідні моральні норми та 
принципи. Тому, виходячи зі специфічних умов та змісту 
діяльності соціальних працівників, в етичних нормах ві-
дображено основні вимоги і критерії поведінки фахівців. 
Однак професійна етика останніх — це етика інноваційна, 
яка вимагає від соціального працівника вдосконалення своєї 
роботи через пошук резервів, використання різноманітних 
ресурсів — як соціальних, так і особистих, а також і своїх 
клієнтів. Усе це має слугувати лише соціальній і професій-
ній меті. Вузькокорпоративні чи особисті корисливі інтереси 
в цьому випадку неприпустимі.

«Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи Украї-
ни» був сформований 2003 року. Він враховував положен-
ня і вимоги документа «Етика соціальної роботи: принципи 
і стандарти», що був ухвалений Міжнародною федерацією 
соціальних працівників на конференції в Коломбо (Шрі 
Ланка) у 1994 році. При цьому укладачі «Етичного кодек-
су спеціалістів із соціальної роботи України» вважали за 
доцільне розглядати його як нормативний документ для всіх 
спеціалістів соціальної сфери: соціальних працівників, со-
ціальних педагогів, спеціалістів центрів соціальних служб 
для молоді, спеціалізованих центрів соціальних послуг.

Виходячи з цього кодексу, можемо зазначити основні 
етичні принципи діяльності соціального працівника:

дотримання розумних інтересів клієнта; 
особиста відповідальність соціального працівника за 

небажані для клієнта і суспільства наслідки його дій; 
визнання права клієнта щодо прийняття самостійного 

рішення на будь-якому етапі спільних дій; 
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прийняття клієнта таким, який він є; 
конфіденційність; 
доброзичливість; 
безкорисливість; 
чесність і відкритість;
повнота інформування клієнта про заплановані заходи;
відсутність упереджень щодо клієнта.

Соціальна робота належить до таких видів професійної 
діяльності, де не лише професійні знання, вміння та на-
вички, а насамперед особистісні якості спеціаліста значною 
мірою визначають ефективність та успішність роботи. Стиль 
поведінки соціального працівника, зумовлений сукупністю 
його особистих якостей, ціннісних орієнтацій, інтересів, та-
кож значною мірою впливає на систему стосунків, які він 
формує не тільки з клієнтом, а й з колегами. Це такі осо-
бистісні й моральні якості соціального працівника, як чес-
ність, совість, об’єктивність, справедливість, тактовність, 
уважність і спостережливість, терпимість, витримка і стри-
маність, любов до людей, самокритичність, адекватна само-
оцінка, терпіння, комунікабельність, оптимізм та сила волі, 
емпатія (здатність соціального працівника розуміти свого 
клієнта і співчувати йому, бачити ситуацію його очима), 
прагнення до самовдосконалення, творче мислення.

З урахуванням етичних принципів і вимог до особистих 
якостей соціальних працівників було розроблено практичні 
поради. Головні з них такі:

зберігайте перспективу, володійте інформацією щодо 
вашої компетенції, а також відомостями про речі, які є поза 
вашою компетенцією;

чітко усвідомлюйте, хто ви є і для чого дієте;
зберігайте професійну дистанцію — будьте реалістич-

ним, але відвертим, поважливим до клієнта;
пам’ятайте про відмінність між дружніми і професій-

ними стосунками: соціальні працівники не є друзями своїх 
клієнтів і не можуть ними бути;

знайте, що важлива якість соціального працівника — 
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здатність залишатися поруч із кимось у біді або кризі, не 
зазнаючи саморуйнування від цієї кризи або від емоцій, які 
виявляє клієнт;

пам’ятайте, що професійна межа — поняття не уста-
лене, а динамічне;

важливо мати особистий простір: деякі люди із задо-
воленням тісно спілкуються з іншими людьми, а інші (пред-
ставники навіть тієї ж самої культури) можуть вважати це 
нестерпним.

Етичні засади були затверджені текстом Українського 
етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи. Це ство-
рило можливість клієнтам, засновникам організацій із со-
ціальної роботи, безпосередньо соціальним працівникам, 
представникам інших професійних груп і широкому колу 
громадян розраховувати на дотримання фахівцями єдиних 
етичних норм, що означатиме просування на шляху до ін-
теграції України в міжнародний простір соціальної роботи.

Питання для самоконтролю
1. Що ви розумієте під соціальною роботою? Яка її 

структура?
2. Назвіть основні поняття соціальної роботи та дайте 

їм визначення, які їх конкретизують.
3. Що таке медико-соціальна допомога і в чому поляга-

ють її основні засади?
4. Назвіть категорії населення, що потребують медико-

соціальної допомоги?
5. Перелічіть медико-соціальні послуги, через які реалі-

зується соціальна допомога населенню.
6. У чому суть трирівневої системи надання медико-со-

ціальної допомоги населенню?
7. Які обов’язки медичного соціального працівника пер-

шого рівня при наданні соціальної допомоги?
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8. Що входить у завдання медичного соціального пра-
цівника другого рівня при наданні соціальної допо-
моги?

9. Які особливості й характер медико-соціальних послуг 
працівника третього рівня при наданні соціальної до-
помоги?

10. Як визначити робочу завантаженість медико-соціаль-
ного працівника?

11. Які функції притаманні соціальному працівникові?
12. «Етичний кодекс спеціаліста із соціальної роботи Ук-

раїни» та його основні положення.
13. Які особистісні й моральні якості необхідні соціаль-

ному працівникові?

Тести для самоконтролю
1. Соціальна робота — це:

a. інструмент реалізації державної соціальної політики
b. допомога населенню у кризових або важких ситуа-

ціях
c. надання соціальних послуг
d. усе вищеназване

2. Суб’єктом соціальної роботи не є:
a. Міністерство охорони здоров’я
b. Товариство Червоного Хреста
c. волонтери
d. студентська група

3. Функціями соціальної роботи є:
a. організаційна
b. дезинтегративна
c. інформаційна
d. компенсаторна
e. психолого-педагогічна
f. надання практичної допомоги
g. культурно-транслююча
h. діагностична
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4. Соціальна реабілітація — це:
a. система заходів з боку суспільства або його структур, 

покликана забезпечити гарантовані, мінімально до-
статні умови життя людини

b. спеціальні заходи, спрямовані на підтримання умов, 
достатніх для існування «слабких» соціальних груп 
або окремих родин чи осіб

c. комплекс заходів, спрямованих на відновлення пору-
шених чи втрачених індивідом соціальних зв’язків і 
відносин внаслідок стійкого розладу функцій організ-
му або зміни соціального статусу

d. це система соціальних заходів у сприянні, підтримці 
й послугах, що надаються окремим особам чи групам 
населення соціальною службою для подолання життє-
вих труднощів

5. Медико-соціальна допомога — це:
a. комплекс інтегрованих заходів, що проводяться на 

державному й муніципальному рівнях
b. сфера діяльності, види, напрямки й організаційні 

форми якої залежать від політики в галузі охорони 
здоров’я населення

c. своєрідний компроміс між медичними й соціальними 
службами

d. усе вищезгадане
6. Профілактична спрямованість медико-соціальної роботи 
включає:

a. проведення медико-соціальної експертизи
b. запобігання соціально залежним порушенням соматич-

ного, психічного й репродуктивного здоров’я
c. здійснення медичної, соціальної і професійної реабілі-

тації інвалідів
d. проведення корекції психічного статусу клієнта

7. Що є прерогативою медико-соціальної роботи соціальних 
працівників з вищою освітою?

a. санітарно-просвітня робота й навчання само- і взаємо-
допомоги
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b. складання і впровадження програм медико-соціальної 
допомоги населенню регіону

c. виявлення й припинення негативних явищ у родині
d. допомога у придбанні ортопедичної техніки, протезів 

тощо
8. Професійна етика — це:

a. одна з фундаментальних теоретичних основ будь-якої 
професійної діяльності

b. моральна самосвідомість певної професійної групи, 
її психологія та ідеологія

c. сукупність норм поведінки спеціалістів
d. усе вищезгадане

9. Позначте етичні принципи діяльності соціального пра-
цівника:

a. відсутність упередженості щодо клієнта
b. конфіденційність
c. домінування особистих інтересів над інтересами  

клієнта
d. чесність, відкритість, доброзичливість
e. здоров’я клієнта — товар
f. прийняття клієнта таким, який він є
g. повнота інформування клієнта про заплановані  

заходи
10. Професійними функціями соціального працівника ме-
дичного профілю є:

a. корекційна
b. превентивна
c. правозахисна
d. самозабезпечення
e. психотерапевтична
f. соціально-педагогічна

Додаткові навчаючі завдання
1. Проаналізуйте функціональний репертуар соціального 

працівника на прикладі реалізації програми «Діти вулиці». 
Вважаємо за доцільне зауважити, що при аналізі необхідно 
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подати практично всі функції соціального працівника.
Додаткова інформація: Програма «Діти вулиці» почала 

діяти в Україні з 1998 року. «Вулична дитина, або вулична 
молодь — це неповнолітній, для якого вулиця (у широкому 
трактуванні слова, включаючи незайняте житло, незаселені 
землі й т. п.) стала його чи її місцем перебування, а також 
той, хто не має достатнього захисту» — таке визначення 
було запропоноване Міжнародною групою неурядових органі-
зацій. Спеціалісти поділяють вуличних дітей на дві основні 
категорії: діти, які працюють на вулицях, і діти, які живуть 
на вулиці. Останні, як правило, більшу частину свого часу 
проводять далеко від сімей або не мають їх взагалі.

Оцінка кількості вуличних дітей в Україні є різною. Про-
те більшість фахівців схиляються до думки, що в Україні 
таких дітей близько 160 тисяч.

Примітка: Додаткову інформацію про проект «Діти вули-
ці» та про роботу з цією категорією дітей можна одержати в 
таких джерелах: Методичні рекомендації з соціальної роботи 
з дітьми та молоддю «Діти вулиці — турбота загальна чи 
нічия». — К., 1988. — С. 1–13; Сидоров В.Н. Деятельность 
социального работника: роли, функции и умения. / Сидо-
ров В. Н. — М.: СТИ МГУС, 2000.

2. Система Міністерства освіти і науки України, крім до-
шкільних і шкільних закладів освіти, має інтернатні уста-
нови для дітей, які визнані такими, що можуть навчатися. 
Станом на 1.01.02 таких шкіл-інтернатів налічувалося 391. 
Близько 61,2 тис. дітей живуть, навчаються і виховуються 
в цих закладах. У дитячих закладах Міністерства охорони 
здоров’я України перебуває близько 5 тис. дітей. У струк-
турі Міністерства праці та соціальної політики України діє 
58 будинків-інтернатів для дітей, де наразі перебуває 8 тис. 
дітей з функціональними обмеженнями.

Діти, яких утримують та виховують в інтернатних ус-
тановах, істотно відрізняються від дітей, які зростають 
у сім’ях. Як правило, діти в інтернатах відстають у розвитку 
від своїх однолітків із сім’ї. Відстають емоційно, інтелекту-
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ально, мають гірші навички комунікації. Емоційні проблеми 
виникають постійно, оскільки відсутній зв’язок довіри між 
батьками та дітьми, що утворюється лише в сімейному кон-
тексті. Діти, які не мають досвіду таких близьких стосунків, 
у житті навряд чи здатні встановлювати довірливі, інтимні 
стосунки з іншими людьми.

Діти, яких виховують у сім’ях, отримують більше уваги 
від близьких, багато інформації вони одержують лише від 
перебування в колі дорослих людей. Їхній розвиток більш 
адаптований до індивідуальних здібностей, а не до вимог 
навчального плану, що розроблявся для колективу, і вони, 
врешті-решт, мають більше можливостей та ресурсів. До ре-
сурсів відносять також можливість дитини пересуватися, 
отримувати інформацію про життя інших людей, дивитися 
відео- і кінофільми, індивідуально займатися образотвор-
чим мистецтвом і музикою, щоб набути впевненості в собі 
та своєму соціальному статусі, емоційної стабільності. Об-
меження доступу до цих фундаментальних речей призво-
дить до затримки в інтелектуальному розвитку дитини. 
Отже, діти з функціональними обмеженнями є, насампе-
ред, дітьми, а не інвалідами. Розробіть програму розвит-
ку особистості в соціально-педагогічній роботі соціального 
працівника. 

3. Діти-вандали. До цієї категорії дітей відносять тих, хто 
займається безглуздим знищенням культурних і матеріаль-
них цінностей, чия поведінка характеризується вандалізмом 
(різного виду руйнівне поводження) — від засмічення місць 
загального відпочинку й витоптування газонів до розгром-
лення торгових та інших точок під час масового безладу.

Пік вандалізму припадає на 11–13 років (Д. Елліот, 
М. Лебланк, Р. Мейбі та ін.). Вандалізм також має місце в 
структурі кримінальної активності осіб віком 13–17 років.

У сучасному світі однією з найпоширеніших форм ван-
далізму в дитячому (і не тільки) середовищі є графіті, що 
завдає значних фінансово-соціальних збитків міському сере-
довищу в багатьох країнах.
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Термін «графіті» походить від італійського і означає 
«надряпаний». Зараз він означає будь-який недозволений 
напис (наприклад, «Динамо — чемпіон») або знак, зроблений 
будь-яким способом на об’єктах громадської та приватної 
власності. Протизаконний, антигромадський характер гра-
фіті полягає в тому, що він містить різноманітні повідом-
лення, лайки, вислови, малюнки й символи антидержавного, 
антиправового характеру.

Явище графіті серед дітей може бути пояснене як утвер-
дження особистісної чи групової ідентичності; протест проти 
соціальних і культурних норм; злісна реакція щодо конкрет-
ної особи, політичної, етичної або іншої соціальної групи, її 
лідерів, субкультури, соціального інституту і т. ін.

Таким чином, вандалізм (і графіті як один із видів ван-
далізму) розглядається в практиці соціальної роботи як 
різновид дитячої девіантності й делінквентності. Яка про-
філактика з боку соціальних служб необхідна відносно цього 
контингенту молоді?

4. Порівняйте співвідношення питомої ваги соціальної 
політики і соціальної роботи в різні періоди розвитку Ук-
раїни:

а) до революції 1917 р.
б) у радянські часи
в) 1991–2009 рр.
Які відбувалися зміни? Які політичні фактори впливали 

на ці зміни?
5. У США вважається, що професійна компетентність со-

ціальних працівників є результатом інтеграції різних типів 
компетентності, в тому числі: 1) концептуальної (наукової); 
2) інструментальної (володіння базовими професійними на-
вичками); 3) інтегрованої компетентності (здатності поєдну-
вати теорію з практикою). Таке переконання сприяє тому, 
що в освітніх програмах значна увага приділяється форму-
ванню аналітичної, корекційної та оціночної компетентності. 
Які, на Вашу думку, потрібно формувати компетентності 
соціального працівника щодо нашої реальної дійсності?
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2.1. Актуальні етичні проблеми  
сучасної медицини

План:
1. Філософія морального здоров’я в медицині та про-

фесійній діяльності лікаря. 
2. Основні етичні проблеми сучасної медицини у світлі 

новітніх технологій. 
3. Перспективи вирішення етичних проблем медицини. 

	 Ключові слова: медична етика, деонтологія, генна  
інженерія, клонування, природа людини, генетика,  
скринінг, трансплантологія, фетальна терапія, науково-
технічний прогрес, духовність. 

1. Філософія морального здоров’я в медицині та 
професійній діяльності лікаря
Проблема зростання етичних вимог до сучасної науки вза-

галі і до медицини зокрема є на сьогодні ключовою. Перетво-
рення морально-етичних проблем на першочергові пов’язане 
з прогресом у науці, техніці й технології. Нині науково-тех-
нічний прогрес створив проблемні ситуації, які дозволяють 
говорити про те, що деякі морально-етичні норми потребу-
ють перегляду. Це в повній мірі стосується й медицини. 

У медицині морально-етичні принципи, норми та вимоги 
були розроблені лікарем та мислителем Гіппократом, зокре-
ма моральні вимоги до лікаря, які пізніше отримали назву 
«Клятва Гіппократа». Клятва відображає жалісливе, добро-
зичливе, турботливе і при цьому професійне відношення до 
хворої людини: «Чисто й непорочно буду я проводити своє 
життя та своє мистецтво. В який би будинок я не ввійшов, 
я увійду туди для користі хворого».

Моральні норми поведінки зародились у Месопотамії 
близько трьох тисяч років до нашої ери. Вони мали характер 
заборони на здійснення антирелігійних дій та стосувалися 
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служителів культу, що претендували на лікування душі й 
тіла людей. Лише ті люди, які володіли сакраментальними 
(лат. sacramentalis — священний, обрядовий) знаннями та 
вміннями, мали право бути цілителями, лікарями. У Ваві-
лоні за 2,5 тис. років до н. е. був розроблений і перший ме-
дичний кодекс, який складався з переліку покарань лікарів 
за порушення вимог при лікуванні хворих. У Древній Персії 
цілителям пропонувалось оволодівати професійним досвідом 
лікування та виробляти в собі моральні якості коректної 
поведінки по відношенню до хворого. Відповідно Геродоту, 
який у V ст. до н. е. відвідав Єгипет, там поряд з лікуваль-
ними засобами ефективно використовували словесні, мімічні, 
пантомімічні та інші моральні впливи.

Людина без моральних орієнтирів, як вважав Аристо-
тель, була б істотою дикою та нещасною. Пізніше Цицерон 
вказував на два першоначала моральних орієнтирів: «ні-
кому не шкодити і приносити користь». Моральні вимоги 
до медицини мислителями минулого характеризувались як 
доктринальні (лат. doctrina — офіційний принцип) вимоги 
медичної моралі, які втілювалися в життя у вигляді жорст-
ких нормативів, цілісної програми філософсько-етичного 
виховання лікаря. В сучасну епоху природничо-наукових 
та науково-технічних досягнень вчені опинилися в досить 
непростій морально-етичній ситуації. Вони створюють те, 
чого ніколи раніше не було і не могло бути у природі. Багато 
спрямовано на благо людей, але чимало й на шкоду їм. 

Революційні прориви в науці, техніці, технології нині 
потребують негайно розробити принципово нові морально-
етичні принципи і правила для людей науки та медицини. 
Ці морально-етичні принципи мають бути жорсткими й кате-
горичними в плані стримування будь-яких авантюрних про-
ектів. Нова етика має розбурхувати совість фахівця, який, 
будучи творцем інновацій, повинен бути і деміургом (грец. 
demiurgos — майстер) порядку у світі та в житті людини. 
Це може і повинна здійснити гуманна етика як практична 
філософія, впливаючи на розум, честь та совість усіх дослід-
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ників життя: науковців, техніків, медиків. Кожен вчений-
творець повинен бути особистістю, громадянином та гуманним 
моральним філософом. Він повинен співвідносити результати 
свого наукового пошуку з прогресивним суспільним інтересом. 
У такому разі суспільство буде виражати вченому своє відно-
шення — у вигляді схвалення або осуду, аж до презирства.

Медицина базується на філософсько-моральному вченні 
Гіппократа, К. Галена, Цицерона, І. Канта про моральний 
обов’язок. Якщо медики не пам’ятатимуть про свій обов’язок 
діяти на благо людини, медицина може стати чим завгодно 
(анатомією, фізіологією, біомедициною, мікробіологією), але 
тільки не медициною у відомому сенсі її розуміння. Меди-
цина давно й міцно злилася з вимогами морально-етичного 
обов’язку — безкорисливо служити людям. Такі філософсь-
ко-моральні вимоги отримали закріплення у деонтології 
(грец. deontos — належне та logos — вчення) — специфічній 
лікарській моралі, де викладені суспільні вимоги до всіх ме-
дичних працівників. Зазначимо, що сам термін був уведений 
англійським філософом та юристом І. Бентамом (1748–1832), 
який розробив принципи деонтології як науки про належне. 
Вона стала синонімом моральної філософії медиків, призна-
чення якої — брати активну участь у вирішенні складних 
взаємовідносин лікарів, медсестер з пацієнтами.

Етичні закони й позиції у медицині — це погляди і знан-
ня, які наочно інтегрують моральні засади особистості лі-
каря й загалом лікарювання, теорію і практику стосунків 
з хворими, суспільством та колегами.

Ясна річ, не існує окремих етичних категорій щодо по-
ведінки лікаря, фельдшера, медичної сестри чи санітарки. 
Етичні принципи у медицині — неподільне ціле, хоча кож-
ний окремий медичний фах має свої професійні, а отже 
й етичні відмінності. Проте переважають всеосяжні моральні 
правила й загальні етичні настанови: слово, чесноти, на-
магання й знання медичного працівника, його невід’ємні 
моральні гасла в практичній поведінці відіграють істотну 
роль у зціленні хворого й допомозі йому.
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Всі відомі етичні вчення, як правило, наполягають на 
виконанні особистістю суспільного обов’язку. Цей напрямок 
послідовно та обґрунтовано було розвинуто Кантом у вигляді 
категоричного імперативу, або повеління розуму волі. Кант 
вважав головним у моральності не користь, а відповідність 
моральному обов’язку, моральним принципам і, передусім, 
категоричному етичному імперативу — обов’язковій для всіх 
нормі, на відміну від максими — особистого принципу: дій 
тільки згідно з такою максимою, керуючись якою ти вод-
ночас можеш побажати, щоб вона стала загальним законом. 
У Канта є інше формулювання цього основного закону етики: 
чини так, щоб ти завжди ставився до людства — і в своїй 
особі, і в особі будь-кого іншого — як до мети, і ніколи б не 
ставився до нього тільки як до засобу.

Існують і так звані утилітаристські етичні концепти 
(представниками якої є І. Бентам, Дж. С. Мілль), які вва-
жають метою моральної поведінки людей корисність, а іде-
ал бачать в «найбільшому щасті найбільшої кількості лю-
дей». Критерій моральності при такому підході — користь, 
вигода, задоволення, добро і щастя. Відомі й інші етичні 
вчення; їх різноманітність свідчить про багатство мораль-
ного життя людей. Зародження біоетики помітно розшири-
ло обрії особистої свободи, і передусім вчених, спеціалістів. 
Мабуть, вперше етика апелює до їхньої совісті. Це — етика 
моральної внутрішньої потреби відкритого і компетентного 
служіння людям заради збереження їхнього здоров’я, честі 
й гідності. Таким чином, життєдіяльність усіх медиків за 
суттю гуманна, бо вона свідомо й добровільно присвячується 
служінню людям.

Звідси треба зробити висновок: чим більше вчених, лі-
карів усвідомлять та перейдуть до відносин служіння лю-
дям в ім’я збереження життя взагалі і зміцнення здоров’я 
населення, тим з більшою підставою можна буде говорити 
про гуманітарну (що розвиває людину) сутність медицини. 
А гуманна й гуманітарна медицина — це критерій та по-
казник здоров’я всієї соціальної системи, і передусім охо-
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рони здоров’я. Моральний розвиток свідомості будь-якого 
соціального організму має більше шансів на успіх там, де 
ефективно використовуються всі ресурси — і матеріальні, 
і духовні.

При формуванні морально-етичного менталітету лікарів 
необхідно пильну увагу приділяти розвитку професійних мо-
ральних якостей. Лікарська етика (деонтологія) з’явилася 
досить давно: вона відображає традиційний морально-етич-
ний рівень розумової культури медиків. Але в сучасних умо-
вах вона також може вирішувати і успішно вирішує різно-
манітні моральні проблеми, хоча з’явились принципово нові 
відносини в медицині та практичній діяльності лікаря.

Незалежно від того, де і коли працює лікар, незважа-
ючи на існуючі часові та просторові відстані між людьми 
та їх культурно-національні розбіжності, фундаментальні 
цінності милосердя і збереження за будь-яку ціну хворого 
сприймаються всіма лікарями. Таким чином, до принципо-
вих особливостей професійної лікарської моралі слід віднести 
її універсальний, наднаціональний, загальний характер.

Застосування нових біомедичних технологій дедалі поши-
рюється, причому, воно здійснюється поза межами правово-
го регулювання. Тому питання про етичну самосвідомість 
лікарів-практиків, учених-дослідників та моральну відпові-
дальність пацієнтів за згоду на прийняття тієї чи іншої ме-
тодики лікування набуває зараз особливого значення. Мо-
ральні переконання людей залишаються сьогодні практично 
єдиним засобом захисту суспільства від руйнівних наслідків 
застосування нових біомедичних технологій.

У діяльності гарного фахівця-медика морально-етичні 
принципи повинні втілитись у сукупність конкретних по-
ведінкових норм, сумлінне виконання яких буде для нього 
і професійним обов’язком, і справою його професійної честі 
та гідності.

Ще декілька десятиріч тому зміст медичної етики вичер-
пувався двома проблемами: по-перше, правилами поведінки 
медичного персоналу по відношенню до пацієнтів і, по-друге, 
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правилами взаємовідносин в медичній корпорації. Сьогодні 
радикальному перегляду підлягають традиційні проблеми, 
а також виникає багато нових проблем. Все це призвело до 
необхідності комплексного підходу до зазначених проблем і, 
передусім, до необхідності інтеграції теоретичної і практич-
ної медицини, філософії та етики.

2. Основні етичні проблеми сучасної медицини у світлі 
новітніх технологій
У сьогоднішній науці, в тому числі й медицині, виникає 

парадокс: разом із появою досягнень зростають і невдоволен-
ня лікарів своїми можливостями, і невдоволення пацієнтів 
можливостями лікарів. Зростає, як це не дивно, і кількість 
проблем, які необхідно вирішувати, проблем не тільки еконо-
мічних (оскільки більша частина нових технологій потребує 
все більших витрат, все менш доступних рядовому пацієн-
тові), а також наукових і особливо етичних, які потребують 
свого усвідомлення.

З другої половини ХХ сторіччя зміни в медичній теорії та 
практиці набувають принципово нового характеру. Широкі 
можливості медицини пов’язані не стільки з лікуванням, 
скільки з управлінням людським життям. Сучасна медицина 
отримує реальну можливість «давати» життя (штучне заплід-
нення), визначати й змінювати його якісні параметри (ген-
на інженерія, транссексуальна хірургія), «відсувати» пору 
смерті (реанімація, трансплантація, геронтологія) тощо. До-
сягнення сучасної медицини, виходячи на нові рівні впливу 
та управління людським життям, зіштовхуються і вступа-
ють у протиріччя з традиційними морально-світоглядними 
принципами. Раціональний аргумент, що характеризує нову 
практику — ціль виправдовує засоби, все одно не звільняє 
медичного працівника від небезпеки руйнівного впливу цих 
«засобів» на його моральну свідомість, на емоційно-психічну 
стабільність його особистості.

Сучасна медицина здійснює унікальний синтез досягнень 
фундаментальних і прикладних галузей природознавства. 
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Але від «чистого» природознавства медицину відрізняє те, 
що вона працює не з речовиною, полем або інформацією, 
а з людиною. Знання про неї завжди передбачає мораль-
ний вимір. У зв’язку з прагненням науки якісно змінити 
рослини й тварин, а згодом і саму людину, в суспільстві 
виникає насторожене відношення до перспектив, що здат-
ні запропонувати нові біотехнології у плані «покращення й 
удосконалення всього живого на Землі». На порядок денний 
знову висувається споконвічна філософська проблема вибору 
людиною шляху, який веде її до добра чи зла. Вирішити цю 
нову ситуацію можливо лише через інновацію людського 
розуму та моралі.

Слід охарактеризувати коло тих етичних проблем, які 
виникають у межах сучасного науково-технічного прогресу, 
що охопив усі сфери людської діяльності, зокрема й меди-
цину.

Трагедією моральності називав Г. Гегель суперечливий 
зв’язок прогресу з приниженням людської гідності. Застосу-
вання новітніх біомедичних технологій — як жоден інший 
напрямок науково-технічного прогресу — веде до знецінен-
ня людського життя. Як не парадоксально, але ця тенден-
ція виявляється особливо яскраво саме в тих технологіях, 
що забезпечують відтворення людського життя. Заготовка 
«запасних» зігот та їх наступне знищення — частина про-
цедури штучного запліднення. Негативні результати прена-
тальної діагностики — ще одна міцна засада «показання» 
для штучного переривання життя. Перетворення людських 
зародків на фармацевтичну «сировину» є необхідною умовою 
фетальної терапії.

У згаданих цілком самостійних (що не зводяться одна до 
одної) технологій та пов’язаного з ними комплексу етичних 
проблем є, однак, спільна основа — це практика штучного 
переривання вагітності. Саме тут виникає коло етичних про-
блем, які набувають зараз актуальності. 

Етичне знання передбачає свої відповіді на питання про 
те, коли і за яких умов людська істота стає моральним 
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суб’єктом, тобто носієм особистісних моральних прав, і перед-
усім права не бути позбавленим життя. На жаль, говорити 
про єдність етичних підходів навіть не доводиться.

Категорично проти абортів, розглядаючи їх як навмисне 
вбивство людини, виступає релігія та церква. Значна кіль-
кість громадських організацій підтримує цю позицію, на-
зиваючи плід «ненародженою дитиною», яка має всі права 
людини. Прибічники абортів також виступають під гаслом 
захисту прав людини, але з точки зору прав жінки. Безпереч-
на істина, напевно, в тому, що слід або виношувати дітей, 
або не зачинати їх.

Біологія та медицина завжди були неподільними. Але те-
пер неподільною стала і етика ставлення до всього живого, 
у тому числі й до людини від моменту її зачаття.

На початку ХХ століття великий лікар-гуманіст А. Швей-
цер у своїй роботі «Етика та культура» говорив про святість 
усього живого на Землі.

Сьогодні вчені наблизились до витоків життя, і у генетич-
них дослідженнях, в генній інженерії вони побачили не тіль-
ки можливість рятування від спадкових захворювань, але 
й загрозу майбутньому людства. Розвиток генної інженерії 
може викликати до життя процеси, що становлять велику 
загрозу для подальшого розвитку цивілізації. 

Відомий філософ Г. Джоунс заявив, що генна інженерія 
в принципі дозволяє задовольнити найрізноманітніші ба-
жання людини (нагородити свою дитину високим зростом, 
зберегти сексуальну активність у похилому віці тощо), але 
«її використання приведе нас — з етичної точки зору — у не-
досліджену країну, поставить перед нами зовсім нові про-
блеми, до вирішення яких існуючі етичні теорії ще зовсім 
не підготовлені».

Виправлення помилок природи, що здійснюється метода-
ми генної інженерії, також, на його думку, неприпустиме, 
оскільки означає постановку експерименту на ненароджених. 
Дитина — не машина, яку в разі невдачі можна розібрати 
на деталі. Крім того, біогенетичні помилки, на відміну від 
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інженерних, незворотні і здатні множитися, передаючись 
у ряді поколінь. Автор стверджує, що «ми не володіємо до-
статнім знанням, мудрістю, самодисципліною та почуттям 
справедливості для того, щоб приступити до творення нових 
видів».

У 1989 році в США побачила світ об’ємна книга «Етика 
та генетика людини. Дані кроскультурного дослідження». 
В ній були представлені результати унікального за широтою 
охоплення дослідження, спрямованого на виявлення і аналіз 
тих поглядів, якими керуються спеціалісти різних країн, 
вирішуючи різноманітні етичні проблеми, що виникають при 
проведенні ними генетичного консультування, пренатальної 
діагностики та масового обстеження (скринінгу) населення 
з метою виявлення хворих спадковими захворюваннями або 
їх носіїв. 

У застосуванні програм скринінгу можливий моральний 
конфлікт, в основі якого — зіткнення правил конфіденцій-
ності з обов’язком відвернути тяжке захворювання. Разом 
з тим особлива моральна проблема, яка виникає при скри-
нуванні спадкових хвороб, полягає в необхідності ефектив-
ного матеріального забезпечення не тільки самих процедур 
скринінгу, але й повноцінного наступного лікування. Недо-
статнє фінансування програми нерідко призводить до того, 
що разом з фактом установлення вкрай тяжкої психічної 
патології, що веде до загибелі дитини в перші роки життя, 
формується не менш важка патологія, що веде до інвалід-
ності, яка розтягує страждання пацієнта і його сім’ї на дов-
гі роки. Мимоволі виникає резонне запитання — зменшує 
подібна медична практика «обсяг страждань» людини чи, 
навпаки, навіть збільшує його? Тобто це ті етичні питання, 
однозначну відповідь на які не так просто знайти.

Проблеми генної терапії започаткували також один 
з новітніх напрямів розвитку медицини. До цих методів 
зверталися й раніше, отримуючи у деяких випадках доволі 
обнадійливі результати. Але слід зазначити, що жоден з іс-
нуючих методів генної терапії сьогодні не може вважатися 
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достатньо відпрацьованим та надійним. Успішні випадки, 
що викликали ажіотаж та ентузіазм громадськості, чергу-
валися з трагічними невдачами, за якими слідували напо-
легливі заклики припинити ці небезпечні експерименти. Річ 
в тім, що досі зберігається невизначеність щодо можливих 
негативних наслідків перенесення генетичного матеріалу до 
організму пацієнта, а також оцінки ефективності генної те-
рапії. Тому можна впевнено сказати, що найближчим часом 
генна терапія залишиться сферою експериментів, отже, до 
неї необхідно застосовувати відповідний набір правових та 
етичних норм.

Головна мета медицини, що визначає шляхи розвит-
ку біомедичної теорії та практики, — рятування людства 
від страждань. Медична генетика допомагає діагностувати 
і відвертати більшість генетичних захворювань: таких, як 
порушення метаболізму (фенілкетонурія), хвороби крові (та-
ласемія, серповидноклітинна анемія, гемофілія). Передба-
чається, що існує можливість ідентифікувати гени, пов’язані 
з такими захворюваннями, як цукровий діабет, шизофренія, 
хвороба Альцгеймера тощо.

Тим не менше завдання медичної генетики — піклування 
про конкретних людей, про конкретні сім’ї — реалізується 
поза традиційним предметним полем медицини, тобто на рів-
ні вторгнення у функціонування генетичних систем людини, 
втручання в ембріональний матеріал. Технології втручання в 
репродуктивні функції людини, що пов’язані з долями май-
бутніх поколінь, не можна здійснювати без етичного осмис-
лення та законодавчого регулювання.

У ХХ столітті трансплантологія стала однією з найбільш 
перспективних галузей медичної науки. Вона акумулюва-
ла новітні досягнення сучасної хірургії, реаніматології, 
анестезіології, імунології, фармакології та інших медико-
біологічних наук і спирається на цілу сукупність високих 
медичних технологій. Однак дискусії про своєчасність, до-
цільність, етичність трансплантації не припиняються. Деякі 
авторитетні лікарі вважають, що пересадки шкіри, залоз 
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внутрішньої секреції та кишечника досі ще мають експери-
ментальний характер. 

Безумовно, в інтересах розвитку галузі експериментуван-
ня необхідне, але коли і в яких межах? Допомогти прак-
тикам у вирішенні цього питання мали б фахівці з етики, 
але медична етика (біоетика) фатально відстає від експе-
риментальної медицини. Сенсаційні успіхи біля операцій-
ного столу тільки підігрівають бажання раніше за інших 
зробити чудо і породжують жорстоке полювання за орга-
нами. До того ж, у міру ускладнення операцій їх вартість 
зростає. При цьому результати залишають бажати кращого, 
а масштаби трансплантування через дефіцит донорських ор-
ганів обмежені. У будь-якому, навіть найкращому випадку 
пересадка органів — це спасіння для небагатьох. Виникає 
питання: чи не буде більш доцільним, а зрештою і більш 
етичним розвивати такі способи лікування та профілактики 
захворювань серця, печінки, нирок, які отримають широке 
застосування?

Серед багатьох видів та підвидів морально-етичних пи-
тань, що супроводжують буквально кожну трансплантоло-
гічну операцію, можна виділити такі:

1. Чи можна говорити про збереження права людини 
на своє тіло після смерті?

2. Який морально-етичний статус померлої людини?
3. Чи можливе науково обґрунтоване донорство?
4. Чи можна вважати моральним продовження життя 

одних людей за рахунок інших?
Успіхи трансплантології показали, що перед людством 

відкрилась нова, занадто перспективна можливість лікуван-
ня хворих, які раніше вважалися приреченими. Одночасно 
виник цілий спектр правових та етичних проблем, що потре-
бують для свого вирішення сумісних зусиль фахівців медици-
ни, права, етики, богослов’я, психології та інших дисциплін. 
Більше того, ці проблеми не можна вважати вирішеними, 
якщо підходи й рекомендації, розроблені фахівцями, не отри-
мають суспільного визнання і суспільної довіри.
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Досить близько з проблемами трансплантації органів 
і тканин пов’язане питання про використання фетальних 
тканин. Слід нагадати, що цей метод не новий, його почали 
розробляти ще у позаминулому сторіччі. У 1881 році К. Лео-
польд проводив експерименти з пересадки плідного епітелію 
тваринам. Сто років тому петербурзький лікар Шеперович 
увів ембріональні тканини хворому, що гинув від хронічної 
ниркової недостатності. Перша спроба не вдалась. Але ідея 
лікування клітинами плоду не давала спокою вченим. 

У 30-ті роки в Москві було створено навіть інститут, де 
розробляли досконалі на той час технології отримання препа-
ратів з ембріональних тканин. Радянські «абортарії» постачали 
вчених необхідним матеріалом у достатній кількості. Ці препа-
рати, зокрема, застосовували для оздоровлення, омолодження. 
Так що заняття професора Преображенського з роману «Собаче 
серце» — не просто фантазія Михайла Булгакова.

Пізніше у багатьох зарубіжних країнах почали працюва-
ти з тканинами людських зародків, використовуючи їх при 
лікуванні цукрового діабету, хвороби Паркінсона, в онкоге-
матології. І все ж таки ці методи лікування залишались ек-
спериментальними. Віддалені їх наслідки були неясними.

У зв’язку з дедалі ширшим використанням фетальних 
тканин для лікування різноманітних захворювань у вересні 
1989 року 41-ю Всесвітньою медичною асамблеєю у Гонкон-
зі була прийнята Декларація про трансплантацію ембріо-
нальних тканин, в якій було записано: «Існує потенційна 
можливість збагачення осіб, зайнятих у отриманні, збері-
ганні, дослідженні, підготовці та доставці зародкової ткани-
ни. Створення механізмів, що виключають такі можливості, 
дозволить знизити прямий і побічний вплив на жінку при 
отриманні згоди на використання абортивного матеріалу». 
З розвитком фетальної терапії набувають актуальності і пи-
тання етичного характеру, однозначну відповідь на які дати 
сьогодні дуже складно, а іноді й неможливо.

У 1997 році біомедична наука зафіксувала факт штуч-
ного створення ссавця. Вівця Доллі, яка отримана шляхом 
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клонування — генетична копія матері. Цей рік стає принци-
повою віхою на шляху реалізації ідеї про створення істот із 
заданими якостями за допомогою генетичних маніпуляцій 
на ембріональному рівні: творці вівці Доллі приступили до 
експериментів з людськими генами. Експерименти дають 
цілком конкретну відповідь на поставлене питання про 
можливості людського співавторства у біологічній еволю-
ції. Саме тому вони не згладжують, а загострюють етичні 
проблеми. Всі форми євгеніки, включаючи маніпулювання 
з людським генетичним матеріалом поза терапевтичними 
цілями, — у моральному відношенні огидні, бо загрожують 
людському життю та благополуччю. Різноманітні технології 
клонування, в яких використовують тварин, розвиваються 
вже понад десять років, обіцяючи продовжити людське жит-
тя завдяки створенню нових ліків, білків та інших речовин. 
Такі зусилля заслуговують на підтримку суспільства.

Однак перспективи людського клонування породжують 
примару «похилої площини» у найбільш зловісній формі. 
У сьогоднішньому світі, де права переважують відповідаль-
ність, використання технічного клонування людських клітин 
неминуче приведе до зловживань: комерціалізації «первин-
них» ДНК, виробництва дітей з метою отримання «запасних 
частин», до спроби створення «вищого» класу людських іс-
тот. Більше того, зараз вчені ще не можуть визначити, чи 
утримує в собі відібрана клітина мутації або інші дефекти, 
які можуть спричинити каліцтва або затримки в розумовому 
розвитку клонованої дитини.

Сьогодні можливість збереження людської цивілізації 
залежить від того, яким цінностям буде віддана перевага. 
Від того, чи вистачить моральних сил, щоб устояти перед 
спокусою продовження життя невеликої кількості людей за 
рахунок свідомого знищення більшості інших, за рахунок 
перетворення їх у потенційних донорів, у біомасу, в ходячі 
вмістища «запасних частин».

Не підлягає сумніву той факт, що медицина благотворно 
вплинула на долю людства. Багато в чому завдяки її заслу-
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гам відбулися суттєві зміни в демографії, подоланні хвороб, 
що породжували масові епідемії (чума, натуральна віспа); 
в результаті розроблення нових терапевтичних методів лі-
кування значно продовжилося життя людей; знайдено засо-
би лікування низки хвороб, які раніше вважалися невилі-
ковними. Але на зміну їм приходять нові, більш жорстокі 
й витончені за формою хвороби, що мімікрують, прагнуть 
«обдурити» імунну систему. З ХХ століття рівень захворю-
ваності почав зростати у геометричній прогресії. Науково 
встановлено, що головною причиною цього зростання є стрес. 
Сучасний науковий прогрес має поєднатися з духовним само-
вдосконаленням людей, особливо вчених. У цьому контексті 
необхідно приділяти увагу оновленню етичних вимог у прак-
тичній діяльності людей, насамперед у сучасній медицині.

3. Перспективи вирішення етичних проблем медицини
Сьогодні не вщухають дискусії навколо етичних проблем 

медицини. Це обумовлено тим, що людина здатна сконстру-
ювати нову форму життя, яка дуже відрізняється від усього 
нам відомого, але вона не зможе повернути її назад, у небут-
тя. «Чи маємо ми право, — запитував один з творців нової 
генетики, американський біолог, лауреат Нобелівської пре-
мії Е. Чаргафф, — незворотно протидіяти еволюційній муд-
рості мільйонів років заради того, щоб задовольнити амбіції 
та цікавість декількох вчених? Цей світ дано нам у борг. 
При приходимо й відходимо: згодом ми залишаємо землю, 
повітря і воду тим, хто приходить після нас».

Загострення дискусій пояснюється не стільки тим, чи 
реальні можливості конструювання та зміни людських ін-
дивідів, скільки тим, що вони змушують людей по-новому 
або гостріше сприймати такі одвічні проблеми, як пробле-
ми людини, її свободи та призначення. І тут використання 
засобів філософського аналізу, звернення до багатовікового 
досвіду філософських міркувань стає не просто бажаним, 
а необхідним для пошуку та обґрунтування розумних і разом 
з тим справді гуманістичних позицій. 
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Розвиток сучасних технологій в науці, і передусім в ме-
дицині, зобов’язує нас по-новому усвідомити діалектичний 
зв’язок свободи й відповідальності в діяльності вчених та 
практиків, які запроваджують новітні технології.

Прагнення чітко визначити шляхи і перспективи вирі-
шення етичних проблем медицини є дуже складним завдан-
ням. І цьому існує декілька причин:

1. Організм людини завжди залишається таємницею, на-
ука не здатна чітко визначити ті межі, до яких вона може 
втручатися в нього.

2. Етичні принципи не мають чітко визначених пара-
метрів, як це існує у праві, тому найчастіше етична позиція 
визначається як суспільним усвідомленням цих принципів, 
так і особистісними якостями медичного працівника.

3. У медицині, як і в науці взагалі, існує небезпека того, 
що позитивні здобутки можуть обернутися проти людства, 
а це призведе до негативних тенденцій у розвитку сучасної 
цивілізації.

Сучасним медикам передусім потрібно вирішувати про-
блеми етичного характеру. Причому, етичні проблеми, які 
іноді вважають буденними та малоцікавими, вирішувати, 
як це не парадоксально, набагато складніше за якісь суто 
медичні. Вони сьогодні відчули свою відповідальність за іс-
нування та розвиток усього живого на землі і почали обго-
ворювати ці проблеми не тільки як предмет своїх наукових 
інтересів, але і з точки зору визнання самоцінності самого 
факту життя, його існування як природного феномена. Безу-
мовним досягненням сучасної етики науки і медицини стало 
виявлення похибок утилітарної теорії, зокрема тези про те, 
що деякі базисні права людини слід розуміти в абсолютному 
сенсі — як цінності, що не пов’язані безпосередньо з питан-
ням про суспільне благо, адже вони повинні існувати навіть 
тоді, коли це не приводить до звеличення суспільних благ. 
Це не є досягненням або недоліком нової етики, а означає 
лише те, що при вирішенні питання про моральні обов’язки 
вченому та медикові слід спиратися на гуманні принципи; 
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він має бути впевнений у тому, що зі знанням справи слу-
жить людству.

Соціально-моральний аналіз проблем, які виникають 
у процесі запровадження новітніх технологій, став для ба-
гатьох вчених та медиків у певному сенсі одкровенням про 
можливе самогубство людства. Поряд із цим постає питан-
ня і про філософську-етичну оцінку досягнень біомедицини, 
які на перший погляд здаються прогресивними. Морально 
мислячі фахівці-медики побоюються, щоб нові біомедичні та 
генно-інженерні технології, перебуваючи у полоні невгамов-
ного раціоналізму сучасності; мимоволі не наблизили катас-
трофу земної біосфери, а разом з нею і людського розуму.

На сучасному етапі особливо нагальна потреба в «оздо-
ровленні» медицини та практичної діяльності лікаря. Важ-
лива роль у цьому процесі належить філософії та релігії. 
Це підтверджується наполегливим пошуком відповідей на 
фундаментальні питання життя і смерті, здоров’я та хворо-
би. Тому сьогодні медицина шукає відповіді на виникаючі 
етичні питання не лише на шляху вдосконалення новітніх 
технологій, але й у межах духовного усвідомлення їх по-
дальшого розвитку.

Тисячоліттями у європейській культурі існував тісний 
зв’язок релігії, етики та медицини. Задана християнством, 
відтворююча ціль людського існування у світі наповнювала-
ся конкретними поведінковими орієнтаціями, цінностями, 
нормами моралі й реалізовувались у конкретній практичній 
діяльності милосердя та лікарювання. Традиційна професій-
на лікарська етика (як ніяка інша форма професійної етики) 
виявляла цей зв’язок.

Сучасна медицина повинна засвоїти філософсько-релігій-
ні принципи, на яких базується ставлення до людини та 
її життя — святість, недоторканність, цінність. Навряд чи 
можна уявити інший шлях розвитку сучасних біомедичних 
технологій. Інакше в нашій цивілізації може виникнути така 
ситуація, коли вже не знадобляться етичні принципи, ос-
кільки людство зникне внаслідок впровадження божевільних 
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методик і технологій. Завдання сучасної медицини полягає 
в тому, щоб відвернути такий катастрофічний кінець.

Питання для самоконтролю
1. Чим обумовлене зростання етичних проблем у сучас-

ній медицині?
2. Розкрийте зміст клятви Гіппократа.
3. Які положення клятви Гіппократа є актуальними на 

сьогодні?
4. У чому саме виявляються етичні закони і принципи 

в медицині?
5. Розкрийте сутність категоричного імперативу Імма-

нуїла Канта.
6. Схарактеризуйте утилітаристські етичні концепції.
7. Яким чином пов’язані професіоналізм та моральність 

у медичній діяльності?
8. У чому полягають нові можливості медицини, які ви-

никли останнім часом?
9. Які новітні технології виникли у сучасній меди-

цині?
10. Опишіть позитивні наслідки сучасних медичних тех-

нологій.
11. Чим обумовлено суперечливий характер новітніх біо-

медичних технологій?
12. Чому вирішення етичних проблем медицини є дуже 

складним завданням?
13. Які існують перспективи вирішення етичних проблем 

у сучасній медицині?

Тести для самоконтролю
1. Які процеси обумовили зростання кількості етичних про-
блем медицини?

a. досягнення науково-технічного прогресу
b. поява у медицині нових технологій
c. зростання кількості лікарів
d. зростання обсягу медичних знань
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e. збільшення кількості фармацевтичних препаратів
2. У чому полягає моральний аспект професійної діяльності 
лікаря?

a. лікарський гуманізм
b. співчуття хворому
c. науковий підхід до діагнозу
d. взаємна моральна повага з пацієнтом (емпатія)
e. духовна зрілість лікаря

3. Які сучасні медичні технології спричинили зростання 
кількості етичних проблем?

a. генна інженерія
b. клонування
c. сурогатне материнство
d. переливання крові
e. різноманітні клінічні аналізи
f. трансплантологія

4. Які існують шляхи вирішення етичних проблем медици-
ни?

a. науковий
b. експериментальний
c. навчальний
d. виховний
e. духовний

5. Які процеси, пов’язані з втручанням у природу людини, 
викликають нові етичні проблеми?

a. вплив на соматичні клітини і тканини
b. вплив на репродуктивні, статеві клітини
c. клонування
d. продовження життя
e. хірургічне втручання 

6. Які проблеми пов’язані із трансплантацією органів?
a. визначення моменту смерті
b. використання тканин зародків
c. переливання крові
d. етичність використання органів трупів
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7. Яких принципів потрібно дотримуватись у трансплантації 
органів?

a. добровільність
b. незалежність
c. альтруїзм
d. отримання прибутку

8. У чому полягає сутність клонування?
a. штучне запліднення
b. технологія створення генетично детермінованої  

істоти
c. лікування спадкових захворювань
d. корекція геному

9. Які негативні наслідки може мати впровадження клону-
вання у клінічну практику?

a. тиражування споживацького ставлення людини до лю-
дини через створення «людських запасників»

b. створення нових лікарських засобів для продовження 
людського життя

c. клонування ізольованих клітин і тканин живих ор-
ганізмів

d. «боротьба» за можливість виникнення життя із зазда-
легідь визначеними якісними параметрами

10. Якими факторами обумовлене виникнення штучного за-
пліднення?

a. зростанням вторинного (набутого) безпліддя
b. змінами моральної самосвідомості у ставленні до 

сім’ї
c. прагненням отримати повноцінну дитину із заданими 

якостями
d. «правом» мати дитину нестатевим шляхом

11. В чому полягає сутність «етичного плюралізму»?
a. різноманітність моральних регуляторів та їх віднос-

ність
b. вседозволеність у поведінці людини
c. створення нової загальнолюдської моралі
d. виникнення нових етичних стандартів
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Додаткові навчаючі завдання
1. Для рятування життя хворої дівчини потрібне серце 

іншої дівчини, яка загинула в автомобільній аварії. Родичі 
загиблої не дають згоди на використання серця їхньої ди-
тини. Як має поводитися лікар-хірург у подібній ситуації?

2. До лікаря звернулась жінка, яка прагне народити ди-
тину шляхом штучного запліднення, але без згоди чоловіка 
на цей вчинок. Чи може лікар у даному випадку провести 
таку операцію?

3. Уявіть собі ситуацію: Вам, як лікарю високого про-
фесійного рівня, запропонували великі гроші за роботу у фір-
мі, що займається продажем людських органів. Чи дасте Ви 
згоду на роботу в такій фірмі? Чи Ваша майбутня діяльність 
відповідатиме Вашим моральним принципам?

4. Якщо віруюча людина відмовляється від трансплан-
тації нирки, хоча це єдиний шанс врятувати їй життя, як 
у цьому випадку має діяти лікар? Проаналізуйте можливі 
варіанти вирішення цієї проблеми.

5. Відбувається дискусія між двома жінками. Одна по-
годилася за певну матеріальну винагороду стати сурогат-
ною матір’ю. Інша переконана, що дитина відчуває свою 
матір з моменту зачаття, тому дитина повинна залишитися 
зі своєю рідною матір’ю, інакше вона відчуватиме нерідну 
матір і страждатиме все своє життя. Ваша позиція у цій 
дискусії? 

6. Медико-біологічна наука ХХ століття була захопле-
на євгенікою М. Кольцова, який у 30-ті роки став заснов-
ником Російського євгенічного товариства і євгенічного 
журналу. Його розчарування у євгеніці та відмова від неї 
були пов’язані, наприклад, з усвідомленням того факту, що 
критерій підвищення «розумових здібностей населення» не 
захистить суспільство від появи «кримінальних талантів», 
а расові критерії не зменшать кількості генетичних дефектів. 
Чи має людина право на селекцію собі подібних та «проек-
тування» тих чи інших якостей людини? Як Ви ставитесь 
до подібної точки зору? Аргументуйте свою відповідь.
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7. Засуджуючи аборт як смертний гріх, Церква не може 
знайти йому виправдання навіть у випадку, якщо знищен-
ням зачатого життя дехто, можливо, збереже своє здоров’я. 
Ваше ставлення до такої позиції? Обґрунтуйте свою особисту 
точку зору. 

8. Широко відоме припущення, що висока ціна органів, 
яку в змозі заплатити багаті ділки, забезпечить донорам 
країн «третього світу» нормальний рівень життя і врятує 
багатьох людей від голоду. У ряді подібних аргументів є й 
таке судження: не треба забороняти оплату розумних витрат 
за медичні послуги, пов’язані з наданням донорського органа 
(але не за орган). Чи підтримуєте Ви подібну точку зору? 
Якою буде Ваша особиста позиція, якщо Ви опинитесь на 
роботі у країні «третього світу» і Вам запропонують продати 
якийсь орган, щоб врятувати свою родину від голоду?

9. Суспільна свідомість породжує досить яскраві епі-
тети для штучного запліднення: «нова технологія розмно-
ження», «техногенне виробництво людей», «асексуальне 
розмноження». В обігу з’являються поняття: «вибірковий 
аборт», «торгівля репродуктивним матеріалом», «продукція 
запліднення», «сурогатне материнство» тощо. Кожне з цих 
понять — реальна одиниця «етичного мінного поля», яке 
нові репродуктивні технології створюють для сучасної куль-
тури. А як бути з емоційно-психологічним світом особистості, 
що народжена «у пробірці», з її моральною самосвідомістю, 
з її юридичними правами, соціальним статусом зрештою? 
Як сприймати таку загрозливу тенденцію: у повній сім’ї сьо-
годні дітей народжується менше, а поза шлюбом — більше, 
ніж 30 років тому? 

10. Найважливіше завдання біоетики у медичній справі 
полягає в тому, щоб «сигналізувати про відступ від істини 
і нагадати про можливість заподіюваного зла». Про що йдеть-
ся? Які етичні проблеми виникають у сучасній медицині?

11. Застосування нових біомедичних технологій з кож-
ним роком розширюється, причому, воно здійснюється поза 
межами правового регулювання. Тому питання про етичну 
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самосвідомість лікарів-практиків, учених-дослідників і мо-
ральну відповідальність пацієнтів за згоду на ту чи іншу 
методику лікування набуває особливого значення. Моральні 
переконання людей залишаються сьогодні практично єдиним 
засобом захисту суспільства від руйнівних наслідків засто-
сування нових біомедичних технологій. Які існують шляхи 
виховання у лікарів етичної самосвідомості та відповідаль-
ності за впровадження новітніх технологій у медицині? 

12. Чи сумісна сучасна медична практика генетичної 
діагностики, штучного запліднення, трансплантації, реаніма-
ції з християнським ставленням до людини? Визначте свою 
позицію у цьому питанні.
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2.2. правові та моральні аспекти  
в медичній діяльності

План:
1. Правовий аспект біоетики.
2. Співвідношення категорій «мораль» і «право».
3. Правові та етичні норми медичних досліджень. 
4. Етичні правила проведення клінічних випробувань і 

медичних експериментів на людині.

	 Ключові слова: етика, мораль, право, біоетика, медич-
ний експеримент, права, обов’язки, ятрогенія, соціаль-
ні норми, правові норми, етичні норми, цінності.

1. Правовий аспект біоетики
Біоетика є одним із розділів філософського знання. Фор-

мування та розвиток біоетики пов’язані з процесом трансфор-
мації традиційної етики взагалі і медичної етики зокрема 
і обумовлене передусім зростаючою увагою до прав людини 
(права пацієнта як об’єкта лікування, учасника медичних 
експериментів тощо) і появою нових медичних технологій, що 
породжують безліч гострих проблем, які вимагають юридич-
ного і морального регулювання. Формування біоетики обумов-
лене змінами, які відбулися в технологічному вдосконаленні 
сучасної медицини, кардинальними зрушеннями у медичній 
практиці, які знайшли своє вираження в успіхах генної ін-
женерії, трансплантації органів, біотехнологіях, медичних 
експериментах із засобами підтримання життя пацієнта. 
Ці процеси загострили моральні проблеми, що постають пе-
ред лікарем, медичним персоналом та родичами хворих: чи 
існують межі підтримування життя смертельно хворої люди-
ни (і якщо так, то якими чинниками вони визначаються); чи 
припустима евтаназія; який момент слід вважати настанням 
смерті; з якого моменту зародок можна вважати живою іс-
тотою; чи допустимі аборти, або ж вони є вбивством живих 
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істот. Це лише деякі з питань, які постають перед лікарем 
та перед суспільством в умовах новітнього технологічного 
прогресу сучасної медицини. Проте, зважаючи на той факт, 
що ці проблеми мають не тільки медичний, а й моральний 
та правовий аспекти, їх обговорення, осмислення і вирішен-
ня в біоетиці виносяться за рамки професійного медично-
го співтовариства. Саме тому у біоетичних дискусіях поряд 
з лікарями, пацієнтами та членами їх сімей беруть участь 
фахівці різних галузей: філософії, юриспруденції, психології, 
соціології, теології, економіки тощо.

Біоетика як дослідницький напрямок міждисциплінарно-
го характеру сформувався наприкінці 60-х — початку 70-х 
років ХХ століття. Термін «біоетика» був запропонований 
В. Поттером у 1969 році і початково означав напрям меди-
цини, що займався вивченням ситуацій, які виникають на 
межі медичних і моральних суперечностей. З часом поняття 
«біоетика» трансформувалося і зараз має широкий спектр 
трактувань. Частина дослідників ототожнюють біоетику 
з власне медичною етикою, обмежуючи її зміст етичними 
проблемами відносин «лікар — пацієнт». Існує і ширше ро-
зуміння біоетики, що має на увазі ряд аксіологічних проблем 
професійної лікарської діяльності, сумісних з низкою со-
ціальних проблем, пов’язаних із системою охорони здоров’я. 
Крім того, поняття «біоетика» розглядається як наука, що 
орієнтується на дослідження живих істот незалежно від того, 
знаходять їх результати застосування в терапії чи ні. 

Іншими словами, біоетика спрямована на вирішення мо-
ральних і правових колізій, що виникають у процесі нау-
кових досліджень у сучасній біології та медицині. Сенс біо-
етики як особливого різновиду інтелектуальної діяльності 
і соціальної практики полягає у спробі виявити можливості 
діалогу й солідарності пацієнтів та медичних працівників 
на підтримку моральних та правових норм у ситуаціях, що 
виникають у сучасній медицині. Практика біоетики пос-
тупово формує мову публічного обговорення проблем, які 
розглядають здоров’я як соціальну цінність у людей, що ма-
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ють принципово різне розуміння того, що саме є істинним, 
а що — помилковим. Виникає властива громадянам правової 
держави навичка досягнення згоди у вирішенні конфліктних 
ситуацій медико-етичного характеру.

Біоетика сконцентрована переважно на аналізі окремих 
прикладів, моральних колізій, випадків, важких для ухва-
лення рішень з моральної і правової точки зору. Таке трак-
тування завдань біоетики, що зводить її, по суті, до вивчен-
ня й опису окремих прецедентів, тісно пов’язане з правовими 
інститутами, адже вплив права, правової системи, правової 
свідомості на культуру та її цінності, на способи дисциплі-
нарного знання є незаперечним. Біоетика є одним з яскра-
вих прикладів взаємовідношень права, моралі і медицини.

Оскільки біоетика виникла як дослідження конфліктних 
ситуацій у медичному процесі, а ці конфлікти частіше розгля-
далися в рамках судової системи США, тому доцільно аналі-
зувати принципи біоетики на американському ґрунті. Судова 
система США, на відміну від європейської, заснована на пре-
цедентному праві, при якому не допускається імперативність, 
загальнообов’язковість і примусовість правової норми і за-
кону. Право складається не з системи загальнообов’язкових 
норм, а з правових актів-рішень судових засідань, які дося-
гаються в суперечці різних сторін і які обов’язкові для судів 
нижчої інстанції. Рішення суду ухвалюється за аналогією, за 
певним зразком і воно слугує не законом, а лише джерелом 
законодавчої ініціативи і погодження думок різних сторін.

Для ухвалення рішень у разі медичних моральних кон-
фліктів у США створено систему етичних комітетів, які 
існують в більшості американських лікарень. У 1983 році 
лише 26 % лікарень мали інститут етичних комітетів, 
у 1985 — вже 60 %. До етичного комітету зазвичай входять 
лікар, що проводить лікування, представники медичного 
персоналу й адміністрації, священик, працівники служб со-
ціального страхування і забезпечення, юристи, професійний 
етик-філософ та інші. Комітет допомагає лікарям і пацієнтам 
розв’язати спірні ситуації.
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Американський дослідних Б. Дженнінгс розглядає дві 
моделі в біоетиці — юридичну та цивільну. Юридичну мо-
дель він безпосередньо пов’язує з ідеологією лібералізму, що 
відстоює цінності індивідуалізму, пріоритету приватних ін-
тересів. Такі цінності відображаються в тому, що в біоетиці 
панує (особливо на початку її розвитку) юридична парадигма 
з властивим їй акцентом на індивідуальне моральне рішен-
ня і дія за принципом автономності й унікальності особи, 
з пріоритетом приватних інтересів, прав пацієнта тощо. Юри-
дична парадигма у біоетиці припускає певний «загальний 
юридичний розум» — гарант істинності й об’єктивності схва-
люваних моральних рішень, джерело і таємницю професійної 
влади медичного співтовариства. Такого роду конструкція, 
що збереглася з епохи Просвітництва, тягне за собою певні 
наслідки, зокрема, відродження єдиної нормативної свідо-
мості в етиці, що вступає в явну суперечність з прецедент-
ним правом, що існує в США. Тому Дженнінгс пропонує 
нову модель для біоетики — цивільну модель, що випливає 
з демократичних цінностей і концепцій. Початковою фун-
даментальною цінністю демократично-цивільної парадигми 
в біоетиці, за задумом Дженнінгса, повинна бути принци-
пова значущість солідарності, пов’язаності людей, їх рів-
ності в отриманні медичних послуг і соціальних благ. Цей 
підхід дозволяє розглянути ціннісні орієнтації медичного 
співтовариства в ширшому соціокультурному контексті й 
визначити шляхи узгодження науково-медичного і соціаль-
ного векторів щодо стану медицини, рівень розвитку системи 
охорони здоров’я тощо. 

2. Співвідношення категорій «мораль» і «право»
Серед основних правил, що виражають вимоги суспільс-

тва, соціальної групи до поведінки особи, як правило, виді-
ляють норми моралі і права. «Право і моральність, — писав 
соціолог Е. Дюркгейм, — це сукупність уз, які прив’язують 
нас один до одного і до суспільства, що створюють з маси 
індивідів єдиний зв’язний агрегат». Так само, як і право, 
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мораль регулює соціальні відносини шляхом створення 
обов’язкових правил поведінки і встановлення певної від-
повідальності у разі їх недотримання. Проте ці категорії 
мають ряд відмінностей, а саме:

1. Різне походження. Мораль — поняття, яке з’явилося 
значно раніше, ніж право. Якщо мораль з’явилася з появою 
людського суспільства, то право — із появою держави. 

2. Різна форма вираження волі суспільства. Мораль, як 
правило, виражає волю окремих індивідів, соціальних груп 
і суспільства взагалі. Право ж виражає державну волю. Саме 
цим пояснюється принципова відмінність моралі і права за 
способом забезпечення дотримання норм людської взаємодії. 
Якщо дотримання норм моралі і права забезпечується внут-
рішнім переконанням у справедливості норм і силою громад-
ської думки, то дотримання норм власне права, крім вищеоз-
начених чинників, і силою державного апарату. Проте на цій 
підставі не можна розглядати норми моралі — як внутрішні, 
засновані на переконанні, і норми права — як зовнішні, за-
сновані на примушенні. Іноді моральні та правові норми мо-
жуть бути виконані як з примусу, так і за переконанням. 

3. Наявність формальної визначеності у правових нор-
мах і відсутність її в моральних нормах. Правові норми 
завжди встановлюються або санкціонуються державою в 
певному порядку, мають певну чітку форму (закону, указу, 
ухвали тощо), набувають чинності у точно встановлений час. 
Норми ж моралі складаються в суспільстві у міру його роз-
витку. Вони змінюються і поширюються у міру соціальної 
необхідності в суспільстві. Саме тому вони гнучкіші, швидше 
відображають нові потреби в суспільстві. У свою чергу, пра-
вові норми слідують за моральними нормами. Звідси часто 
виникають суперечності між нормами моралі і права.

4. Відмінності в конкретності дії. Правові норми мають 
більш конкретний характер. Звичайно вони переслідують 
або заохочують конкретні дії. Норми моралі, як правило, 
вказують на загальний принцип поведінки. Тому одній мо-
ральній нормі, наприклад «не принижуй і не ображай особу 



216

іншого», відповідає безліч правових норм, що карають за 
насильство, образу, приниження честі й гідності тощо.

5. Відмінність вимог, що висуваються до поведінки лю-
дини. Мораль висуває більші вимоги, ніж право, з огляду 
на звичаєво-традиційне походження. Це дало підставу В. Со-
ловйову свого часу визначити право як «примусову вимогу 
певного мінімального добра». Мораль, на відміну від права, 
завжди засуджує байдуже, формальне ставлення до пацієн-
тів, будь-які прояви цинізму і нетактовності. А право засуд-
жує тільки особливо гострі випадки цих негативних явищ.

Внаслідок того, що мораль висуває дещо інші вимоги до 
поведінки, сфера її дії набагато ширша за право. Сфера моралі 
значніша й тому, що є відносини, які взагалі не можуть бути 
піддані правовому регулюванню (любов, дружба тощо).

3. Правові та етичні норми медичних досліджень
Мораль і право як явища суспільного життя нерозривно 

пов’язані з медициною, а точніше — з медичними експе-
риментами. Останнім часом в медицині та суміжних з нею 
галузях знань зроблено багато відкриттів, які радикально 
змінюють деякі теоретичні уявлення і практичні можливості 
науки про здоров’я людей. Бурхливий розвиток медичної на-
уки, біології, хімії, фізики ставить нові завдання не тільки 
медико-біологічного, але й соціально-юридичного характеру. 
Найпоширенішими у цьому аспекті є проблеми медичних 
експериментів на людині.

Біомедичні дослідження на людині проводяться відтоді, 
як існує медицина. Будь-які нові ліки, засіб діагностики чи 
новий спосіб лікування потребують апробації на людях. Сучас-
на медицина неможлива без, здавалося б, звичайних методів 
дослідження (томографія, УЗД, рентгенографія тощо), проте 
всі вони в певний час були вперше випробувані на людях. 

Медичні експерименти над людиною завжди пов’язані 
з певною мірою ризику для піддослідного. На думку Я. Дргон-
ца і П. Холлендера, це значить, що «на певній стадії медич-
ного дослідження не залишається нічого іншого, як свідомо 
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піддати людину або навіть групу людей невідомим, можливо, 
небезпечним і шкідливим діям. І тут, — продовжують авто-
ри, — виникає суперечність між суспільною зацікавленістю 
у перевірці і освоєнні нового методу лікування та інтересами 
індивіда, якому суспільство гарантує охорону і захист його 
особи».

Нагадаємо, що медичні експерименти на людях проводи-
лися задовго до наших днів. Так, давньоримський учений 
Цельс (30 р. до н. е. — 45 р. н. е) дійшов висновку, що з на-
укових міркувань такі експерименти недоцільні, оскільки 
страждання піддослідних спотворюють результати. А. Ве-
залій у XVI столітті говорив про можливість проведення 
експериментів тільки на «трупах і безсловесних тваринах». 
К. Бернар у «Лекціях з експериментальної фізіології» (1896) 
писав: «У наш час етика справедливо засудила б найрішучі-
шим чином будь-який дослід на людині... Оскільки ми не 
повинні оперувати на людині, доводиться експериментувати 
на тваринах... Ми не можемо експериментувати на хворих, 
які ввіряють себе нам, тому що ми ризикували б їх убити 
замість того, щоб їх вилікувати... Наука перш за все повин-
на поважати людське життя».

Таким чином, у світі до XX століття наукові дослідження 
і досліди на людині проводилися відповідно до прийнятих 
у різні часи соціальних, культурних і етичних принципів 
того або іншого суспільства. Дуже довго подібні дослідження 
не були врегульовані. Етика досліджень повністю залежала 
від моральних принципів лікаря. 

Та врешті учені дійшли висновку, що без медичних дослід-
жень на людині медицина розвиватися не може. У роботах 
з етики цього періоду йдеться про умови, за яких експери-
менти на людині доцільні. Так, А. Моль в роботі «Лікарська 
етика» (1903) писав про те, що рано чи пізно клінічні но-
вовведення треба апробувати на перших хворих і при цьому 
треба заручитися згодою хворого на медичні досліди. Коло 
морально-правових проблем, пов’язаних з біомедичними до-
слідженнями на людині, в ході суспільного розвитку міня-
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лося. До теперішнього часу питання про допустимість експе-
риментування на людині вирішене загалом позитивно. Але 
ця проблема змінилася на інші: чи всіх людей можна під-
давати дослідженням; чи можливе залучення в ролі об’єктів 
досліджень так званих уразливих осіб — дітей, літніх людей, 
вагітних жінок, засуджених, психічно хворих тощо.

Також останніми роками найбільшої актуальності набули 
такі морально-правові проблеми, як межі медичних експери-
ментів на людських ембріонах, використання плацебо, допус-
тимість і межі генетичного втручання та генетичних мані-
пуляцій, можливість і умови експериментування на певних 
групах населення — ВІЛ-інфікованих, смертельно хворих 
людях тощо. Ці та інші моральні проблеми розв’язуються 
з урахуванням правових норм, зафіксованих у міжнародних 
і вітчизняних правових документах, що стосуються проблеми 
проведення медичних дослідів на людях. 

Серед багатьох міжнародних документів, в яких набули 
розвитку моральні принципи досліджень на людині, одним 
з основних є Гельсінська декларація, що прийнята 18 Всес-
вітньою медичною асамблеєю (ВМА) в 1964 році, остання 
її редакція була затверджена 48 Генеральною Асамблеєю 
в 1996 році.

Декларація стала всеосяжним міжнародним документом, 
що фіксує норми проведення випробовувань, в яких об’єктом 
дослідження виступає людина. Зокрема, серед обов’язкових 
механізмів захисту піддослідних в Декларації передбачено екс-
пертизу, що проводиться незалежним етичним комітетом, і до-
кументально зафіксована поінформована згода піддослідних. 

До найважливіших міжнародних документів, що регулю-
ють проведення біомедичних досліджень з участю людини, 
треба віднести і Конвенцію про захист прав і гідності лю-
дини у зв’язку з використанням досягнень біології та меди-
цини, ухвалену Парламентською Асамблеєю Ради Безпеки 
Європи (Ов’єдо, 1997 р.). Якщо вимоги Гельсінської деклара-
ції носять характер моральних зобов’язань (хоча в багатьох 
країнах її вимоги є нормами законодавства), то норми Кон-
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венції в країнах, які приєдналися до неї, мають юридичну 
силу. Країни, що підписали цей документ, зобов’язуються 
«зробити всі необхідні кроки з удосконалення свого внутріш-
нього законодавства з тим, щоб воно відображало положення 
справжньої Конвенції».

Щодо законодавчої системи України, то вона закріплює 
норму, що людина, її життя і здоров’я є найвищою соціальною 
цінністю. Зокрема, стаття 49 Конституції України конста-
тує, що «кожний громадянин України має право на охорону 
здоров’я, медичну допомогу і медичне страхування». Ця конс-
титуційна засада національної правової системи створює пра-
вовий режим реалізації різних елементів права на життя. 

З метою уникнення ускладнень у правотворчій діяль-
ності важливо визначити правові засади і принципи реалі-
зації окремих складових особистого немайнового права на 
життя. Зокрема, в статті 281 Цивільного кодексу України 
зазначено, що це право має невід’ємний характер і його 
носій (фізична особа) не може бути позбавленим життя. До 
змісту права на життя законодавством віднесено наступні 
елементи: обов’язок проведення медичних, наукових та ін-
ших досліджень лише щодо повнолітньої дієздатної особи за 
її згодою; заборону на реалізацію прохання фізичної особи 
про припинення її життя; обов’язок лікаря щодо стериліза-
ції повнолітньої особи за її бажанням; порядок проведення 
операцій штучного переривання вагітності, штучного заплід-
нення та перенесення зародка в організм жінки.

Також цивільний кодекс України у частині 3 статті 281 
закріплює положення, що медичні, наукові та інші досліди 
можна проводити лише щодо повнолітньої, дієздатної фі-
зичної особи за її добровільною згодою. Сучасний цивіль-
ний закон розглядає право на участь в експериментальній 
діяльності як внутрішню складову, що становить зміст права 
людини на життя. 

У ЗУ «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» стаття 45 присвячена проведенню медико-біоло-
гічних дослідів на людях. Відповідно до неї, біологічні до-
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сліди на людях допускаються із суспільно корисною метою 
за умови її наукової обґрунтованості й переважання мож-
ливого успіху над ризиком тяжких наслідків для здоров’я 
або життя, гласності застосування експерименту, повної ін-
формативності й добровільної згоди особи, яка піддається 
експерименту.

Також в вищезгаданому законі поряд з положенням щодо 
впровадження медико-дослідної діяльності на людях йдеть-
ся про застосування у медичній практиці нових методів 
профілактики, діагностики, лікування і лікарських засобів 
(ст. 44). В цьому ж законі зазначено, що з метою вилікування 
хворого та за його згодою, а щодо неповнолітніх та осіб, яких 
було визнано судом недієздатними, з відома їхніх батьків, 
опікунів або піклувальників лікар може застосовувати екс-
периментальні методи діагностики, профілактики, лікування 
і лікарські засоби. Щодо осіб віком від 14 до 18 років чи 
визнаних обмежено дієздатними, то застосування таких ме-
тодів і способів проводиться за їх згодою та згодою батьків 
або інших законних представників.

До сфери правового врегулювання біомедичної експери-
ментальної діяльності необхідно також віднести Наказ Мініс-
терства охорони здоров’я України №281 від 01.11.2000 року 
«Про затвердження Інструкції про проведення клінічних 
випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів 
клінічних випробувань та Типового положення про комісію 
з питань етики». 

Також до сфери правового регулювання експерименталь-
ної діяльності з участю людини можна віднести положення 
кримінального та кримінально-процесуального законодавства. 
Так, у ст. 142 Кримінального кодексу України (незаконне 
проведення дослідів над людиною) йдеться про кримінальну 
відповідальність за незаконне проведення медико-біологіч-
них, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо 
це створює небезпеку для її життя чи здоров’я. У ст. 194 
Кримінально-процесуального кодексу України (відтворен-
ня ситуації та обставин події) зазначено право на перевірку 
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слідчим або уточнення результатів допиту свідка, потерпіло-
го, підозрюваного або звинуваченого, в тому числі і шляхом 
провадження експериментальних дій (слідчий експеримент) 
з обов’язковим дотриманням вимоги безпеки таких експери-
ментальних дій для здоров’я осіб, які беруть у них участь.

4. Етичні правила проведення клінічних випробувань 
і медичних експериментів на людині
Нормальний розвиток медицини неможливий без клініч-

них випробувань і медико-біологічних експериментів на 
людині. Об’єктивне знання є фундаментальною суспільною 
цінністю і тому може служити виправданням можливого ри-
зику для тілесного і соціального благополуччя людей, що 
виступають у ролі «об’єктів» дослідницької діяльності.

Разом з тим, наскільки б не була висока цінність 
об’єктивного знання, вона в усіх випадках має бути спів-
мірна з не менш, а часто й більш вагомими соціальними 
цінностями, які можуть бути сформульовані у вигляді пев-
них принципів:

1. Пошана до людини як особи. Вона виходить з ви-
знання і поваги до волі людини, права і можливості відіг-
рати визначальну роль при ухваленні рішень, що стосуються 
її тілесного і (або) соціального благополуччя. Людина має 
розглядатися як «господар» свого тіла, без чийого усвідом-
леного і добровільного дозволу у принципі не можливі нія-
кі маніпуляції: дослідницькі, профілактичні, діагностичні 
чи лікувальні. Їй також належать певні права на доступ, 
контроль і розпоряджання клінічною, медико-біологічною 
та іншою інформацією, одержаною медиками в рамках про-
веденого дослідження. Людина поважається як особа, якщо 
вона реально визнається як відповідальний «автор» своєї 
неповторної, унікальної історії життя.

2. Добродійність і милосердя. Цей принцип є серцеви-
ною покликання лікарів та інших медичних працівників. 
Він орієнтує медиків на те, що вони повинні керуватися на-
самперед благом даного конкретного пацієнта, відсуваючи 
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на другий план інші мотиви своєї діяльності: пізнавальні, 
педагогічні, комерційні та інші.

3. Справедливість. Справедливість припускає принци-
пову рівність можливостей для людей з точки зору: а) до-
ступності медичної допомоги і розподілу медичних послуг; 
б) можливості розділити тягар ризику для здоров’я і життя, 
страждань і відповідальності.

4. Солідарність. Медицина є найдавнішою і найважливі-
шою формою прояву солідарності як принципу, що забезпе-
чує виживання окремої людини і всього людства. Хвороби 
і травматизм зачіпають наші загальні перспективи й інте-
реси, тому всі ми зацікавлені сприяти в міру можливостей 
прогресові медичної науки і практики. Слід поважати готов-
ність людини з почуття солідарності добровільно брати на 
себе роль «об’єкта» у клінічних випробуваннях і медичних 
експериментах.

До правил здійснення медичних випробувань можна та-
кож віднести такі:

1. Вільна, усвідомлена згода на участь у медичних екс-
периментах або клінічних випробуваннях, зафіксована у фор-
мі письмового договору між лікарем, що керує випробуван-
ням або експериментом, і пацієнтом (піддослідним), є суворо 
обов’язковою умовою їх проведення. Відповідальність за інфор-
мування і його адекватність лежить на керівникові і не може 
бути переадресована третім особам. Пацієнт (піддослідний) 
має право відмовитися від участі в дослідженні на будь-якій 
його стадії, зберігаючи при цьому всі права на якісне медич-
не обслуговування, передбачене законом і укладеним раніше 
між ним і установою договором на обслуговування. У випадку 
недієздатності піддослідного добровільна поінформована згода 
має бути одержана від опікуна відповідно до закону.

2. Випробування і експерименти на людині виправдані 
лише в тому випадку, якщо планований значущий приріст 
знання не може бути отриманий іншими шляхами: за раху-
нок ретельного і достатнього за обсягом вивчення наукової 
медичної літератури, проведення експериментів на тварин-
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них або штучних модельних системах, моделювання за до-
помогою комп’ютерів тощо.

3. Дослідження на людині допустимі лише в тих випад-
ках, коли планований науковий результат надійно обґрунто-
вується як вірогідний з погляду досягнутого рівня розвитку 
медичної науки. Неприпустиме проведення експериментів, 
розрахованих на щасливу випадковість.

4. Морально виправданими можуть бути лише такі дослід-
ження на людині, які за своєю ідеологією, методологією і ме-
тодикою відповідають стандартам сучасної медичної науки.

5. Ступінь ризику для життя, тілесного і соціального бла-
гополуччя піддослідного не повинен перевищувати наукову 
значущість запланованих результатів. Інтереси людини, що 
виступає в ролі «об’єкта» дослідження, слід визнавати вищи-
ми за інтереси людства в отриманні об’єктивного знання.

6. Випробування й експерименти мають бути сплановані 
так, щоб мінімізувати ризик несприятливих наслідків. У ма-
теріали і методи дослідження обов’язково повинні бути вклю-
чені достатні для оперативного купірування можливих нега-
тивних наслідків і ускладнень засоби. Для цього ж потрібна 
обов’язкова участь в дослідженні відповідних фахівців.

7. Клінічні випробування і медичні експерименти на лю-
дині мають проводитися лише очолюваною лікарем бригадою 
фахівців відповідної до характеру дослідження кваліфікації.

8. Заявки на проведення клінічних випробувань і ме-
дичних експериментів, що включають завірені особистим 
підписом заяви про те, що всі дослідники інформовані 
і зобов’язуються виконувати певні правила, мають бути 
оформлені відповідно до норм чинного законодавства.

Порівнюючи дві норми — правову і моральну, можна 
зробити висновок, що моральні норми в медицині мають 
глибший характер, адже вони спираються на внутрішній 
світ людини. Правові норми мають формальну визначеність, 
що неприпустимо для моральних норм. Останні ж внаслідок 
свого походження є відображенням внутрішнього світогляду 
людини та її духовних цінностей. 
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Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність біоетики.
2. Що спільного та відмінного в поняттях «мораль» 

і «право»?
3. Що таке правові норми?
4. Що таке моральні норми?
5. Чим відрізняються норми права і моралі?
6. У чому полягає суть медичного експерименту?
7. У чому полягає правове регулювання участі фізичної 

особи в медичному і науковому дослідах?
8. Які основні положення законодавства України про 

охорону здоров’я?
9. Які основні положення Кримінального і Криміналь-

но-процесуального кодексів України щодо проведення 
експериментальної діяльності з участю людини?

10. Назвіть найважливіші міжнародні документи, що регулю-
ють проведення медичних досліджень з участю людини.

11. Назвіть основні права лікарів і пацієнтів.
12. Назвіть основні обов’язки лікарів і пацієнтів.
13. Як Ви думаєте, які основні причини порушень прав 

лікаря і пацієнта?
14. Згадайте аргументи «за» і «проти» проведення медич-

них експериментів на людині.
15. Як Ви гадаєте, які причини є основними в незакон-

ному проведенні медико-біологічних експериментів?
16. Які норми, на Вашу думку, повинні домінувати у сто-

сунках між лікарем і пацієнтом — моральні чи пра-
вові? Аргументуйте свою відповідь.

Тести для самоконтролю
1. Дайте визначення моралі:

a. це феномен, в основі якого лежать певні правила по-
ведінки

b. це феномен, в основі якого лежать моральні уявлення 
та думка різних груп суспільства
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c. це феномен, в основі якого лежать реальні досягнення 
суспільства 

2. Розкрийте сутність правової відповідальності:
a. застосування в особливому процесуальному порядку 

до особи, яка вчинила правопорушення, засобів дер-
жавного примусу, передбачених санкцією правової 
норми

b. певна міра належної поведінки учасника конкретного 
правопорушення

c. певна міра гіпотетичної поведінки учасника конкрет-
ного правопорушення

3. Які з основних конституційних прав можна віднести до 
прав лікаря, а які — до прав пацієнта?

a. право на охорону здоров’я
b. право на працю 
c. право на юридичну допомогу
d. право на соціальне забезпечення
e. право на правосуддя
f. право на відпочинок
g. право на об’єднання
h. право на життя
i. право на житло

Права лікаря Права пацієнта

4. Що таке норми права?
a. це загальнообов’язкові правила поведінки, що вста-

новлені або санкціоновані державою та забезпечені 
її примусовою силою 

b. це загальнообов’язкові правила поведінки, що вста-
новлені суспільством

c. це загальнообов’язкові правила поведінки, що вста-
новлені на основі загальнолюдських цінностей
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5. Які з найвідоміших міжнародних документів, де розгляну-
то моральні принципи досліджень на людині, Вам відомі? 

a. Гельсінська декларація
b. Конвенція про захист прав і гідності людини у зв’язку 

з використанням досягнень біології та медицини
c. Декларація про захист жінок та дітей в надзвичайних 

ситуаціях і під час воєнних конфліктів
d. Конвенція про права людини
e. Женевська декларація прав дитини
f. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та куль-

турні права
6. Стаття 45 Основ законодавства України присвячена про-
веденню медико-біологічних дослідів на людях. Яких умов 
слід дотримуватись при проведенні клінічних досліджень?

a. наукова обґрунтованість дослідів
b. переважання можливого успіху над ризиком тяжких 

наслідків для здоров’я та життя учасника експери-
менту

c. добровільна згода особи, яка піддається експерименту
7. Вони необмежені та всебічні. Вони висувають більш висо-
кі вимоги, сфера їхньої дії набагато ширша, вони гнучкіші 
й швидше відображають нові потреби. Про які норми йде 
мова? 

a. соціальні норми
b. правові норми
c. моральні норми

8. Назвіть основні етичні правила проведення клінічних 
випробувань і медичних експериментів на людині:

a. справедливість
b. згода пацієнта
c. згода лікаря
d. високий ступінь ризику для життя пацієнта
e. письмова заява пацієнта і родичів
f. письмова заява тільки пацієнта
g. письмова заява родичів та близьких пацієнта
h. письмова заява лікаря
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i. письмова заява етичного комітету
j. все вищезгадане

9. Хто вперше запропонував термін «біоетика»?
a. В. Поттер
b. А. Везалій 
c. Я. Дргонц 
d. П. Холлендер
e. Аристотель 
f.  Гіппократ

10. У якому році з’явилась біоетика як напрямок медицини, 
що займається вивченням ситуацій, які виникають на межі 
медичних і моральних суперечностей?

a. у 1969 р.
b. у 1979 р.
c. у 1989 р.

Додаткові навчаючі завдання
1. Уявіть ситуацію, що Ви — лікар, член етичного комі-

тету в парламенті і берете участь у розробленні закону про 
евтаназію. Які основні положення Ви запропонуєте?

2. Уявіть ситуацію, що Ви — лікар хоспісу. Чи візьмете 
Ви на себе етичну та правову відповідальність підготувати 
людину до смерті? Якщо так, то яким чином Ви це зробите? 
Які слова знайдете?

3. Уявіть ситуацію, що Ви є членом етичного комітету 
при лікарні. Разом з Вами працюють юристи, психологи та 
інші фахівці. Для проведення медичного експерименту вони 
підготували певні рекомендації, але хворий відмовляється 
від участі в експерименті. Чи знайдете Ви аргументи, аби 
переконати ваших колег стати на бік хворого? 

4. Уявіть, що Ви є свідком в суді у справі клінічного 
випробування ліків. У цій ситуації Ви будете діяти, спира-
ючись на правові норми чи на етичні?

5. Уявіть ситуацію: Вам відомо, що громадська думка 
категорично заперечує клінічні випробування на людині за 
будь-яких обставин, але медики вважають навпаки. Від Вас 
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залежить, буде прийнято цю правову норму чи ні. Що для 
Вас у цій ситуації буде вагомішим — громадська думка чи 
думка фахівців? Аргументуйте свою відповідь. 
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2.3. Моральний вимір відповідальності лікаря

План:
1. Відповідальність як основа етичного коду лікаря.
2. Проблема лікарської помилки: сутність і характе-

ристика.
3. Лікарська помилка та ятрогенії.
4. Сфери підвищеного ризику в сучасній лікарській прак-

тиці.

	 Ключові слова: відповідальність, свобода, моральні цін-
ності, якість медичної допомоги, лікарська помилка, 
причини лікарських помилок, тактичні помилки, тех-
нічні помилки, діагностичні помилки, деонтологічні 
помилки, ятрогенія, технізація медицини, діагностика, 
фармаційна агресія.

1. Відповідальність як основа етичного коду лікаря
Етичні проблеми сучасності обумовлені інтенсивно зрос-

таючими можливостями науково-технічного прогресу та не-
відповідністю багатьох сторін цього процесу потребам люди-
ни. Мабуть, найбільш серйозна та непередбачувана загроза 
для майбутнього людського існування пов’язана з прогресом 
у сфері біомедичних досліджень і одночасно з усвідомленням 
небезпеки, що виникає у міру впровадження нових техно-
логій в практику сучасної медицини та охорони здоров’я. 
В такій ситуації необхідність виховання нових критеріїв 
моральної відповідальності лікаря набуває підвищеної важ-
ливості. 

Нести відповідальність означає приймати на себе всі на-
слідки своїх вчинків. Першою важливою умовою відпові-
дальності є сама свобода здійснюваного вчинку. Другою 
важливою умовою повноти моральної відповідальності є нав-
мисність дій. Третє, що зумовлює відповідальність, — осуд-
ність, тобто усвідомлення того, що відбувається. Саме такий 
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стан передбачає можливість завдяки волі припинити нега-
тивну дію або підтримати позитивну. Вектор свободи вибору 
й морального самовизначення спрямовує діяльність людини 
у цілісний і складний, сповнений суперечливих інтересів світ 
буття, де кожна дія стає символом певної суб’єктивної пози-
ції, демонстрацією своєї системи моральних цінностей.

Даючи клятву Гіппократа, лікар вже практично зробив 
свій вільний вибір. З одного боку, відповідно власному сві-
тогляду він сам визначає свої подальші дії: «У будь-який 
час допомагати кожному хворому, незалежно від його со-
ціального походження, віросповідання та національності». 
З іншого, — у відповідності з моральними вимогами, що ви-
суваються суспільством, він діятиме більш відповідально, 
пам’ятаючи: «Не нашкодь», «Не вбий» тощо.

Свобода лікаря забезпечена гуманістичними принципами, 
яким підпорядковується його діяльність, а обмежена вона 
рівнем розвитку медичної науки та відповідним рівнем знань 
лікаря, технічним забезпеченням, наявністю фармацевтич-
них засобів, а також зовнішніми обставинами: економічни-
ми можливостями суспільства, політичним режимом, рівнем 
культури населення. 

Досягнення сучасної медицини не викликають сумнівів: 
з одного боку, високоефективні лікарські препарати, інфор-
мативні методи діагностики з використанням комп’ютерної 
техніки, вдосконалені засоби й методики оперативного втру-
чання. Але питання етичного характеру не тільки не втра-
тили ваги, але й набули нової значущості.

Етичні аспекти медичних проблем мають свої особли-
вості, зокрема і в Україні. По-перше, сфера охорони здоров’я 
в країні намагається змінити систему підходів до надання 
медичних послуг населенню. При цьому вона поки що не 
змінила свої форми організації, встановлені за радянських 
часів, зберігаючи численні як позитивні, так і просто за-
старілі в багатьох випадках технічні інструкції та традиції 
лікування. По-друге, неминуче, як і в усій світовій практиці, 
в ній активно розвивається приватний сегмент послуг, відбу-
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вається технізація засобів діагностики та лікування, розши-
рюється спектр медичних послуг, зокрема й тих, яким немає 
однозначної ні законодавчої, ні морально-етичної оцінки. 

Відносини лікар–пацієнт теж зазнали значних змін. 
Їх вагомими факторами є те, що у суспільстві відбувається 
підвищення рівня загальної та медичної освіченості населен-
ня, існують доступність медичних джерел інформації, апа-
ратів і лікарських засобів, а також упереджена орієнтація 
на висвітлення засобами масової інформації досягнень та не-
доліків медицини. З іншого боку, змінився не лише пацієнт, 
змінився й лікар: він став хоча й доступнішим, але менш 
освіченим, вузькоспеціалізованим. Спеціалістові стає дедалі 
складніше встигати за потоком інформації, новими засобами 
лікування, підтримувати свій кваліфікаційний рівень, тому 
виникають нові умови та складності в забезпеченні пацієнтів 
якісною медичною допомогою.

Конституція України закріплює право кожної людини на 
охорону здоров’я та кваліфіковану медичну допомогу. Якість 
медичної допомоги можна визначити як сукупність багатьох 
характеристик, що підтверджують відповідність наданої ме-
дичної допомоги потребам пацієнта, його очікуванням, а та-
кож її відповідність сучасному рівню медичної науки й тех-
нології, яка використовується з найбільшою користю для 
здоров’я людини, без збільшення ризику. Надавати якісну 
медичну допомогу — справа високої відповідальності лікаря, 
яка має не тільки особистісні, але й системні та гносеоло-
гічні аспекти.

2. Проблема лікарської помилки: сутність і 
характеристика
Життя та здоров’я людини є природнім, невід’ємним пра-

вом і найціннішим із того, що має людина, тому посягання 
на них слід визнавати неправомірним не тільки при фак-
тичному виникненні негативних наслідків, але й тоді, коли 
створюється конкретна небезпека заподіяння шкоди здоров’ю 
і праву на нього. Однак лікування завжди пов’язане зі знач-
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ним ризиком завдавання шкоди здоров’ю пацієнта. В усі 
часи існування медицини питання про здійснення медични-
ми працівниками помилок під час виконання своїх професій-
них обов’язків було і залишається вкрай актуальним.

Необхідно наголосити — реальність така, що в усьому 
світі спостерігається неухильне зростання шкоди, якої завдає 
життю та здоров’ю пацієнтів некваліфіковане виконання 
медичним персоналом закладів охорони здоров’я своїх про-
фесійних обов’язків. При цьому більша частина припущених 
лікарських помилок залишається непоміченою як з боку ад-
міністрації, так і з боку правозахисних органів.

Різні помилки зустрічаються в діяльності представників 
різних професій, але в жодній сфері людської діяльності 
вони не призводять до таких важких наслідків, як у прак-
тичній медицині. Особливість професії лікаря, яка безпосе-
редньо пов’язана зі збереженням життя та здоров’я людини, 
вимагає суворішого підходу з боку суспільства до помилок 
в діяльності медичного персоналу.

Розглянемо деякі дані щодо наслідків лікарських поми-
лок.

Наприклад, у доповіді Інституту медицини США від 
30.11.1999 року про результати багаторічних досліджень 
зазначено: в США щороку внаслідок лікарських помилок 
помирає від 44 до 98 тис. пацієнтів. У той же час від СНІДу 
гине в 4,5 раза менше, від раку молочної залози — у 2,5 
раза менше, в ДТП — у 2 рази менше. 

Відомо, що в Канаді 24 тис. пацієнтів щорічно гине че-
рез неефективне лікування. Лікарські помилки (за 2004–
2006 рр.) обійшлися в 1,1 млн додаткових днів стаціонарного 
лікування хворих. 

В Україні та Росії питання практично не вивчене. У 70-ті 
роки було показано, що дільничні терапевти припускаються 
помилок у роботі з половиною пацієнтів. Сьогодні українські 
суди не обтяжені позовами на лікарів, але тільки тому, що 
пацієнти не знають, як відстоювати свої права. Ті ж, що по-
дані, більшою мірою стосуються стоматологів, косметологів, 
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гінекологів, наркологів та ін. Багато нарікань на роботу при-
ватних клінік, основною метою яких є отримання прибутку. 
Недбалість, несумлінність і безвідповідальність — ось що 
характерне для роботи лікарів. Але не можна стверджувати, 
що вони мають навмисний характер, бо у будь-якого лікаря 
не може бути наміру зашкодити своєму пацієнтові.

Визначити власну морально-етичну позицію щодо про-
блеми лікарської помилки повинен кожен медпрацівник. 
Значний внесок в розкриття сутності лікарської помилки 
зробили відомі лікарі М. І. Пирогов, В. В. Вересаєв, І. В. Да-
видовський та ін.

У позиції М. І. Пирогова моральні аргументи завжди пере-
важають усі інші. Він називав лікарські помилки безумовним 
злом і заперечував їх неминучість у лікарській практиці. 
Будь-який інший підхід М. І. Пирогов вважав аморальним та 
недостойним звання медика. Лікарі повинні здобувати макси-
мум повчального зі своїх професійних помилок, збагачуючи 
як власний досвід, так і сукупний досвід медицини. Саме 
в цьому сенсі він говорив, що вміння визнавати власні по-
милки та аналізувати конкретні випадки «вкрай необхідне 
молодому лікареві-практику». Тільки таку позицію він на-
зивав припустимою і такою, що компенсує «зло лікарських 
помилок».

Книга В. В. Вересаєва «Записки лікаря» висвітлює фі-
лософські та соціально-етичні проблеми медичної професії, 
звертає увагу читача на її драматизм і трагізм. Як лікар за 
освітою, він демонструє менш критичне ставлення до про-
блеми лікарських помилок, вважаючи, що лікування часто 
супроводжується ризиком, тому навіть у видатних медиків 
трапляються професійні помилки. Прогрес медицини, на його 
думку, неминуче пов’язаний з підвищеним ризиком, успіхи 
медицини у певному сенсі будуються на лікарських помилках. 
Але він також розумів, що помилки лікарів — одна з причин 
падіння довіри до медицини. Своєю роботою В. В. Вересаєв 
доводить, що неможливо стати лікарем, щоб не пройти свій 
шлях переживання та осмислення власних помилок. 



 235 

Проблема співвідношення лікарської помилки та відпові-
дальності лікаря докладно проаналізована І. В. Давидовсь-
ким, який розкрив нові сторони цього непростого питання. 
Сутністю його позиції щодо лікарської помилки є сприйнят-
тя цього явища як прикрості в лікарській діяльності, без 
якої неможливо уявити собі навіть досвідченого лікаря. При-
чина такого становища в медицині — неабияка складність 
об’єкта, з яким має справу лікар, адже коріння помилок 
часто сягає далеко за межі особистості лікаря.

І. В. Давидовський вважав, що актуальність проблеми лі-
карських помилок має об’єктивні передумови. Насамперед 
це пов’язано зі зростаючою активністю сучасних методів 
лікування та діагностики, а також негативними сторона-
ми прогресуючої спеціалізації в медицині. Він наголошував 
на необхідності реєстрування, систематизації та вивчення 
лікарських помилок, причому, постійно та повсюдно, бо 
це — «тил», що живить діяльність передового фронту нау-
ково-медичної думки.

На думку І. В. Давидовського, під час аналізу лікарських 
помилок необхідно чітко розрізняти незнання та неуцтво: 
якщо незнання чого-небудь не є злочином, то інакше стоїть 
питання щодо проявів неуцтва — лікар, який не знає еле-
ментарних основ анатомії, фізіології і клініки, має бути від-
сторонений від роботи.

Позбавлення людини життя, заподіяння шкоди її здо-
ров’ю — наслідки, за які притягують до кримінальної від-
повідальності в усіх сферах людської діяльності. Але І. В. Да-
видовський підкреслює, що особливість професії лікаря 
полягає в тому, що причинний зв’язок між діяльністю або 
бездіяльністю лікаря та погіршенням здоров’я або навіть 
смертю хворого ще не означає провини лікаря. Це може 
бути нещасний випадок. Поняття «нещасний випадок» та 
«лікарська помилка» залежать від характеристики самим 
лікарем результатів своєї діяльності та від їх оцінки коле-
гами. За змістом ці поняття взаємопов’язані. В клінічному 
сенсі вони означають неблагополучне завершення лікування, 
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неправильне лікування, в морально-етичному — поразку лі-
каря у боротьбі за здоров’я пацієнта, що йому довірився, і, 
звісно, нещастя хворого, його близьких. Але існує ще один 
аспект проблеми — вина та невинність лікаря в юридично-
правовому аспекті.

Однак наявність у медичній практиці непокарання лі-
карських помилок та нещасних випадків, що супроводжують 
лікування, в жодному разі не повинна давати право на по-
милку. Така практика могла б породити елементарну про-
фесійну недобросовісність, за якою зазвичай стоять упущені 
діагнози основного та супутніх захворювань, недооцінювання 
хірургічного ризику, занадто пізнє оперативне втручання 
тощо.

3. Лікарська помилка та ятрогенії
За оцінками спеціалістів, у медичній літературі існує 

близько шістдесяти п’яти визначень та понять, що описують 
лікарську помилку. Зупинимося на двох найбільш характер-
них визначеннях.

У вітчизняній медичній літературі зустрічаємо визначен-
ня: «Лікарська помилка — це хибні дії лікаря, які ґрунту-
ються або на недосконалості сучасного етапу медичної на-
уки та її методів дослідження, або на особливостях перебігу 
хвороби, або на недостатності знання та досвіду лікаря, без 
елементів халатності, недбалості, професійного неуцтва».

Для порівняння, в медичних джерелах США зустрічаємо: 
«Лікарська помилка — це діяльність або бездіяльність з по-
тенційно негативними наслідками для пацієнта, які можуть 
бути розглянуті як неправильні з боку досвідчених, знаю-
чих колег, незалежно від того, чи спричинить це негативні 
наслідки».

Як бачимо, лікарські помилки пов’язані з певними 
об’єктивними умовами або обставинами, які пом’якшують 
провину лікаря. Необхідно звернути увагу на те, що ха-
рактерною рисою лікарської помилки є усвідомлення лі-
карем своїх дій, тобто свідомий підхід до виконання своїх 
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обов’язків. Але ні в якому разі не «свідоме спричинення 
хибної дії».

Суб’єктивні причини помилок пов’язані з особистістю лі-
каря, об’єктивні — з особливостями перебігу хвороби, обме-
женістю можливостей у постановці діагнозу, недосконалістю 
науки, неправильною інформацією від пацієнта тощо.

В залежності від важкості помилки, дії лікаря можна роз-
цінювати як адміністративні, дисциплінарні або кримінальні 
правопорушення. За діючим кримінальним законодавством, 
помилки в професійній медичній діяльності, які обумовлені 
зовнішніми, об’єктивними факторами, не тягнуть за собою 
кримінальної відповідальності; якщо ж такі помилки за дже-
релом походження обумовлені внутрішніми, суб’єктивними 
факторами, то медичні працівники можуть бути притягнуті 
до кримінальної відповідальності.

Лікарські помилки поділяють на такі основні групи:
1. Діагностичні — нерозпізнаний або помилковий 

діагноз.
2. Тактичні — неправильна тактика лікування, помилки 

у виборі лікування.
3. Технічні — неправильне застосування медичної техні-

ки, використання необґрунтованих медичних засобів, 
помилкове дозування. Серед них виділяють: комісив-
ні (внаслідок помилкових дій) та омісивні (внаслідок 
бездіяльності). 

4. Деонтологічні — пов’язані з юридичними, професійними 
та моральними обов’язками і правилами поведінки.

З проблемою лікарської помилки, недобросовісності й від-
повідальності лікаря слід пов’язати моральний аспект такого 
явища, як ятрогенії, під якими більшість сучасних авто-
рів розуміє шкоду здоров’ю пацієнта або з прямої вини ме-
дичних працівників, або внаслідок дії медичних факторів, 
що заподіяли шкоду здоров’ю окремої людині. До того ж, 
ятрогенії відкривають перед нами не лише помилки окремих 
лікарів, але й взагалі тіньові сторони лікування в сучасних 
умовах.
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Багато ятрогеній недостатньо вивчені та маловідомі. Так, 
у 1986 році було доведено, що багаторазова флюорографія веде 
до збільшення частоти захворювань на рак молочної залози 
на 60 %, проте й досі щорічне флюорографічне обстеження 
залишається примусовим у наших медичних закладах. 

Правомірно також поставити питання про співвідношення 
ятрогеній та лікарських помилок. Більшість авторів вважає, 
що лікарські помилки — це частина ятрогеній, де має міс-
це професійна відповідальність. Дехто чітко розрізняє їх, 
розуміючи ятрогенії як хворобу, безпосередньою причиною 
якої стають дії лікаря, а лікарські помилки — це випадки 
ускладнень лікування, коли безпосередню провину лікаря 
важко встановити. 

Поняття «ятрогенії» відображає переважно об’єктивні 
сторони (клінічну та патогенічну) неправильного лікуван-
ня, тому їх часто так і називають: «хвороби від лікування», 
«хвороби прогресу медицини», «хвороби медичної агресії» 
тощо. В узагальненому вигляді ятрогенії є наслідком про-
фесійної діяльності (нерідко гіперактивності) лікарів, меди-
ків, коли їхні дії в якийсь момент втрачають клінічно-раціо-
нальне виправдання, коли деякі терапевтичні (діагностичні, 
профілактичні) медичні акції стають шкідливими і навіть 
небезпечними для здоров’я та життя пацієнтів. Ятрогенні 
хвороби — це «уламки розбитих кораблів після великої бит-
ви за здоров’я» (д.м.н. Дейнега В. Г.).

У категорії «лікарська помилка» відображено суб’єктивну 
сторону — вміння (точніше, невміння) лікаря застосовува-
ти загальні положення медичної науки до окремих випад-
ків захворювань, оцінку результату лікування з точки зору 
лікарської відповідальності. Більшість випадків ятрогеній, 
коли вони розглядаються як долі окремих людей, слід спри-
ймати та аналізувати як лікарські помилки, що відповідає 
традиції етики медицини, її розумінню свободи та відпові-
дальності. 

Аналізуючи природу лікарських помилок та ятрогеній, 
можна спостерігати наявність об’єктивних факторів, коли 
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помилки лікарів відбуваються за обставин, що не можуть 
бути контрольовані лікарем. Але якщо професійна діяль-
ність лікаря буде завідомо орієнтуватися на помилки, вона 
втратить свою гуманістичну природу. Ідея права на помилку 
деморалізує лікарів і тому її необхідно відкинути. З позиції 
медичної етики ставлення до професійних помилок повинно 
бути непримиренним. 

Незважаючи на те, що в повсякденній клінічній діяль-
ності лікарські помилки є невід’ємною частиною роботи ліка-
ря, медична етика вимагає давати оцінку кожній лікарській 
помилці. Такий підхід передбачає етапи: визнання помилки; 
виправлення того, що може бути виправлене; розв’язання 
ситуації; прагнення не повторювати помилку.

Деструктивними реакціями лікаря є заперечення, ви-
правдання, відсторонення. З метою профілактики помилок 
лікар має уважно спостерігати за пацієнтом і перебігом хво-
роби, постійно вдосконалювати свій професіоналізм і ком-
петентність та, приймаючи рішення, завжди пам’ятати про 
раціональну обережність, аби не зашкодити хворому, сум-
лінно і відверто аналізувати помилки. 

Що ж до реєстрування, систематизації лікарських поми-
лок з метою їх вивчення, поповнення медичних знань та за-
побігання подібним випадкам, то така практика не знайшла 
схвалення в українській системі охорони здоров’я. Лікарі 
й досі намагаються не розголошувати подібні випадки своєї 
практики. Інша ситуація в системі охорони здоров’я США, 
де після багаторічного вивчення проблеми наприкінці 2004 
року було створено штаби відстежування лікарських поми-
лок, у багатьох штатах з’явилися центри, що відповідають 
за безпеку пацієнтів. Заохочуючи лікарів до відкритої пози-
ції в питанні виявлення та вивчення лікарських помилок, 
інститут медичного персоналу висунув гасло, в якому ствер-
джувалось: «Проблема не в тому, що погані люди працюють 
у структурі охорони здоров’я. Проблема в тому, що хороші 
люди працюють у поганій системі, яку необхідно зробити 
безпечнішою».
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4. Сфери підвищеного ризику в сучасній лікарській 
практиці
З розвитком медичних засобів значно зростає відповідаль-

ність лікаря за результати клінічної практики, що потребує 
обережного ставлення до вибору способів і засобів лікування. 
Важливими етапами лікування, від яких залежить ефек-
тивність заходу, є, насамперед, діагностика та вибір засобів 
медичного втручання. Виокремимо декілька факторів, з яки-
ми найбільшою мірою пов’язана можливість припущення лі-
карських помилок. Зупинимось на технізації медицини, вста-
новленні діагнозу, проблемі вибору фармакологічних засобів 
лікування та проаналізуємо їх з позиції помилковості.

Останнім часом технізація медицини набула характеру 
революційного стрибка. Позитивний вплив розвитку медич-
ної техніки очевидний:

1. Прискорилося і стало точнішим виявлення патології;
2. Виникли нові моделі лікування, завдяки яким ско-

ротилася кількість інкурабельних та іноперабельних 
хворих.

Але не слід забувати, що техніка, яка в практичній лі-
карській діяльності сприяє розширенню можливостей меди-
цини, має також і негативний вплив. 

Серед негативних наслідків технізації медицини слід зга-
дати такі:

1. Технічні можливості дозволяють гарантувати безпеку 
лікарських дій при неповному знанні фізіологічних 
механізмів патології. Іншими словами, техніцизм доз-
воляє рукам випереджати голову при збереженні ре-
альної або уявної безпеки хворого.

2. Техніка, що оточує хворого, скорочує розмірковуван-
ня лікаря, створюючи далеко не завжди обґрунтоване 
відчуття могутності медицини та її служителів у про-
гнозуванні ускладнень і несприятливих наслідків ме-
дичних дій. 

3. Скорочується психологічний контакт між лікарем 
і хворим, тому що навіть анамнез нерідко зводиться 
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до заповнення хворим анкети, дані якої вводять до 
комп’ютера, обминаючи лікаря.

Можна навіть сказати, що стрімке впровадження сучасних 
технічних засобів у медицині є однією з причин дегуманізації 
лікарської діяльності — це виявляється у вигляді лікарської 
байдужості до хворих, грубості, нетактовності. Отже, з роз-
витком технізації медицини підвищується ризик виникнення 
лікарських помилок усіх чотирьох груп: діагностичних, так-
тичних, технічних та помилок деонтологічного характеру.

Встановлення діагнозу — важливий процес, який, не-
зважаючи на довершеність діагностичних приладів, зали-
шається доволі актуальним для сьогодення. В нашій країні 
навіть за наявності сучасної діагностичної апаратури немає 
гарантії, що людину обстежать належним чином. Причиною 
є відсутність регламенту: куди повинні направити пацієнта, 
яка клініка і в які строки повинна його обстежити на своїй 
апаратурі? Усе залежить від волі лікаря, що має базуватись 
на розумінні власної відповідальності та бажанні допомогти 
пацієнтові.

Встановлення діагнозу — складний, творчий процес, 
який потребує суворого дотримання міри у співвідношенні 
інтелектуально-чуттєвого та матеріально-технічного обсте-
ження. Надмірна технізація діагностики може призвести до 
небажаних наслідків, а саме — техніцизму, що виключає 
можливість ефективного і гуманного управління психоло-
гічними процесами. Це не дозволяє виявити такі процеси 
життєдіяльності людини, які не можна виміряти й пізнати 
за допомогою приладів, адже визначальну роль в творчому 
процесі встановлення діагнозу відіграє інтуїція лікаря.

Діагностичний процес є однією зі сфер людського мислен-
ня, де найвиразніше відчувається потреба у точному знанні. 
Встановлення діагнозу ґрунтується на достовірних наукових 
даних, науковій методології, доказовій медицині. Медична 
діагностика ставить дві основні проблеми. Перша полягає 
в тому, що ми не знаємо всіх захворювань, які б мали од-
накові чи подібні ознаки й симптоми. Друга пов’язана з ве-
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ликою кількістю захворювань і супутніх ознак, симптомів 
і лабораторних даних, тому лікар не завжди може володіти 
всією діагностичною інформацією.

Виходить, що діагноз не є аксіомою, це — теорема, яку 
лікар має довести. Для досягнення цієї мети він ретельно до-
сліджує пацієнта, виявляє конкретні ознаки хвороби й симп-
томи, як того вимагає принцип об’єктивності. Дослідженню 
піддаються усі органи та системи з метою виявити симптоми 
не тільки тієї хвороби, яка привела хворого до лікаря, але 
й так званих супутніх хвороб. Необхідно встановити зв’язки 
між усіма патологічними станами, а також вплив основного 
захворювання на всі органи та системи. 

Далі лікар вивчає історію розвитку хвороби та медичну 
біографію пацієнта з метою встановити генезу хвороби, вий-
ти за межі нинішнього стану, розглянути її перебіг у часі. 
Важливо вивчити напрямок і характер розвитку хвороби, 
спрогнозувати її розвиток у майбутньому. Необхідно вста-
новити також ті ознаки хвороби, які залишилися невияв-
леними у процесі розпізнавання хвороби, але мають певне 
значення для стану хворого. Слід також порівняти симптоми 
та синдроми, які виявлено у пацієнта, із симптомами та син-
дромами, характерними для інших хвороб, і в разі виник-
нення питань продовжити діагностичний пошук, аби уник-
нути діагностичної помилки. Використання універсальних 
принципів мислення у діагностичному мисленні є необхідною 
передумовою досягнення істинного діагнозу, а отже здійснен-
ня важливого кроку до мінімізації лікарської помилки.

З цією ж метою слід розуміти, що застосування агре-
сивних методів діагностики допускається лише в тому разі, 
якщо воно не зашкодить здоров’ю пацієнта. Ризиковані мето-
ди діагностики визнаються допустимими, якщо вони відпові-
дають сучасним науково обґрунтованим вимогам, спрямовані 
на відвернення реальної загрози здоров’ю та життю пацієн-
та, застосовуються за згодою інформованого пацієнта про їх 
шкідливі наслідки, а лікар повинен вжити всіх належних 
у таких випадках заходів для убезпечення пацієнта.
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В останні роки набуло характеру епідемії (або так зва-
ної «фармакологічної агресії») комплексне лікування — 
поліпрагмазія. Пацієнт приймає пригоршні медикаментів 
у вигляді різних крапель, пігулок, капсул. Такий «комбіно-
ваний» підхід рідко дає позитивний ефект. До того ж серед 
лікарів став популярним принцип синдромного лікування: 
якщо у пацієнта головний біль, підвищений артеріальний 
тиск, порушення сну, лікар часто призначає по кілька пре-
паратів для лікування кожного симптому.

Поширення поліпрагмазії, напевно, пов’язане також з ко-
мерційними цілями нескінченного числа фармакологічних 
фірм, які ставлять лікаря в умови матеріальної зацікавле-
ності при виборі препаратів. У подібних випадках етична 
норма — керуватися інтересами пацієнта — втрачає своє 
домінування.

Проблема «фармаційної агресії» актуальна не лише 
для нашої країни. Скажімо, за даними Інституту клінічної 
фармакології, в Німеччині щороку помирає 58000 осіб від 
несподіваних наслідків дії медикаментів. Для порівняння: 
щорічно там від нещасних випадків на роботі, вдома, від 
ДТП — загалом гинуть 19500 людей. 

Шкода, заподіяна ліками, настільки велика, що може ре-
ально загрожувати майбутнім поколінням. Приклади вже є. 
Звернімося до широко відомої так званої «талідомідної тра-
гедії», коли внаслідок прийому талідоміду вагітними жінка-
ми в Європі та США народилося понад 10 тис. дітей з урод-
женими вадами. Або сумна історія використання естрогену 
жінками, які мали загрозу викидня. Її результат — десятки 
тисяч випадків раку піхви, аномалій розвитку статевих ор-
ганів та нездатності до народження дітей у дівчаток, матері 
яких приймали естроген.

Основні причини недостатньої ефективності фармацев-
тичних препаратів можуть бути пов’язані з використанням 
неадекватних доз, кумуляцією ліків, несумісністю з іншими 
ліками, неадекватним способом введення, впливом часу при-
йому. Практика показує, що лікар, призначаючи лікування, 
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не завжди цікавиться проведеним раніше лікуванням. Крім 
того, лікарі-практики часто зорієнтовані в своїй діяльності 
не на особливості цілісного організму, а на вимоги меди-
ко-економічних стандартів лікування тієї чи іншої форми 
захворювання. 

Розширення діапазону діагностичних засобів та методів 
лікування, а також регулярна поява нових фармацевтичних 
препаратів, що дуже нав’язливо рекламуються як серед на-
селення, так і серед медперсоналу, стають вагомими факто-
рами впливу на лікаря. За таких умов кількість лікарських 
помилок та ятрогеній значною мірою стає залежною від осо-
бистого ставлення лікаря до цих інновацій.

Проблема відповідальності лікаря — це дуже складне 
явище, що має безліч аспектів, але в будь-якому разі вона 
передусім — етична і вже потім — нормативно-правова. В її 
основі — ціннісний стрижень лікаря, його «етичний код», 
що визначає міру сумлінності, відповідальності за людське 
життя та вболівання за чистоту професії. Може бути пога-
ним сантехнік, менеджер чи бухгалтер. Лікар бути поганим 
не має права, тому що предметом його діяльності є життя 
людини. Дуже високий ступінь відповідальності, бо тре-
ба швидко приймати рішення і нести відповідальність за 
них — за кожну дію, кожне слово. Треба думати, зважува-
ти, сумніватися, не соромитись звертатися по допомогу до 
більш досвідчених колег, визнавати свої помилки і вчитися 
все життя. 

Професор В. Г. Дейнега стверджує, що лікар, який любить 
свою професію, має всі можливості уникнути професійних 
помилок та правопорушень. У цих словах є сенс: лікар, що 
любить свою професію, любить і людину (свого пацієнта), 
бачить в ній індивідуальність, відчуває її проблему, бажає 
допомогти, бо це — його покликання, його вільний життє-
вий вибір, його професія. 
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Питання для самоконтролю
1. Поясність морально-етичний аспект професійної від-

повідальності лікаря.
2. Якими чинниками регулюється свобода вибору ліка-

ря? 
3. Які саме етичні питання постають у зв’язку із су-

часними тенденціями в діагностичній та лікувальній 
практиці? Розкрийте сутність поняття «якість медич-
ної допомоги».

4. Що називається лікарською помилкою?
5. Проаналізуйте можливі наслідки лікарських помилок.
6. Розкрийте сутність ставлення до лікарських помилок 

М. І. Пирогова, В. В. Вересаєва, І. В. Давидовського.
7. Як відбувається регулювання питань, пов’язаних з лі-

карською помилкою та професійним правопорушен-
ням лікаря?

8. Дайте класифікацію помилок лікаря.
9. У чому полягає морально-етичний аспект питання лі-

карської помилки?
10. Розкрийте найбільш поширені причини та фактори 

лікарських помилок.
11. Схарактеризуйте об’єктивні та суб’єктивні причини 

лікарських помилок.
12. Що таке ятрогенія?
13. У чому полягають причини ятрогеній?
14. Як лікареві слід сприймати помилки у власній про-

фесійній практиці?
15. Сформулюйте рекомендації щодо мінімізації лі-

карських помилок.
16. Якими законами та нормативними актами регулю-

ються питання лікарської помилки?
17. Розкрийте позитивні та негативні наслідки технізації 

медицини. Як з ними пов’язана вірогідність допущен-
ня лікарської помилки?

18. Розкрийте значимість діагностики у процесі надання 
якісної медичної допомоги.
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19. Які складності медикаментозного лікування мають 
місце в реаліях вітчизняної медицини?

Тести для самоконтролю
1. Якість медичної допомоги включає такі критерії:

a. використання останніх досягнень фармакологічної та 
медичної галузей

b. відповідність сучасному рівню медичної науки й техні-
ки, яка використовується з найбільшою користю для 
здоров’я людини 

c. обов’язкове обстеження пацієнта новітніми методами 
за допомогою прогресивних діагностичних процедур

d. відповідність очікуванням пацієнта
2. Різко критичне, непримиренне ставлення до лікарських 
помилок демонструє позиція:

a. М. І. Пирогова
b. В. В. Вересаєва
c. І. В. Давидовського

3. Характерною ознакою лікарської помилки є:
a. недостатня кількість обов’язкових професійних 

знань
b. свідомий підхід до виконання своїх обов’язків
c. наявність об’єктивних факторів, що обумовили надан-

ня медичної допомоги неналежного рівня
4. До об’єктивних причин лікарських помилок належать:

a. неправильна інформація, отримана від пацієнта
b. обмежені можливості для встановлення точного діагнозу
c. складні умови праці лікаря
d. недосконалість науки
е. неуважність лікаря

5. Які найчастіші наслідки лікарських помилок?
a. ятрогенні захворювання
b. моральна травма, завдана лікарем
c. смерть пацієнта
d. осуд спільноти
e. звільнення лікаря
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6. До якої групи відносять помилки, що обумовлені вико-
ристанням необґрунтованих медичних засобів, неправиль-
ним дозуванням препаратів?

a. діагностичні
b. тактичні
c. технічні
d. деонтологічні

7. Помилки, що пов’язані з юридичними, професійними 
та моральними обов’язками і правилами поведінки медпра-
цівника по відношенню до хворого, належать до групи:

a. тактичних помилок
b. діагностичних
c. технічних
d. деонтологічних

8. Як називають професійні помилки лікаря, що допущені 
внаслідок його бездіяльності?

a. тактичні
b. технічні
c. комісивні
d. омісивні

9. До якого виду лікарських помилок відносять випадок пе-
реливання хворому невідповідної групи крові?

a. діагностичні 
b. технічні комісивні
c. технічні омісивні

10. До ятрогеній можна віднести:
a. ускладнення стану здоров’я внаслідок хірургічного 

втручання
b. захворювання, що викликане побічною дією ліків, 

призначених лікарем
c. погіршення здоров’я внаслідок щеплення
d. непередбачуваний перебіг захворювання пацієнта

Додаткові навчаючі завдання
1. Один з принципів Л. Дж. Пітера проголошує: «Щоб 

уникати помилок, треба набувати досвіду; щоб набувати до-
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свіду, треба робити помилки». Чи можна вважати це твер-
дження справедливим по відношенню до лікарських поми-
лок?

2. Судом Німеччини було встановлено, що смерть пацієн-
та в клініці настала внаслідок призначення лікарем нового 
препарату. Окремо зазначалося: хоча від кожного лікаря 
неможливо вимагати обізнаності в усіх сферах медичної на-
уки, але від нього необхідно вимагати, щоб він знаходив 
інформацію про рівень наукових знань та досвіду в тій сфері, 
до якої причетний. До лікаря було застосовано сувору міру 
покарання. 

Проаналізуйте цю ситуацію і вкажіть, якого типу помил-
ка була допущена лікарем та що її спричинило? Які вимоги 
до обов’язків лікаря допомагають уникати подібних поми-
лок?

3. С. П. Боткін прямо вказував, що «діагноз хворого 
є більш-менш вірогідна гіпотеза, яку необхідно постійно 
перевіряти; можуть з’явитися нові факти, які можуть змі-
нити діагноз або збільшити його вірогідність». Поясніть це 
твердження в контексті проблеми відповідальності лікаря та 
можливих лікарських помилок.

4. Як Ви розумієте твердження академіка А. Ф. Білібі-
на: «Лікування — сфера служіння, а не обслуговування»? 
Чи може подібний підхід до лікування зменшити кількість 
лікарських помилок? Обґрунтуйте відповідь.

5. Ознайомтеся з проектом Етичного кодексу українсь-
кого лікаря. Назвіть статті цього кодексу, що спрямовані на 
запобігання лікарським помилкам. Обґрунтуйте свою думку 
відносно них.

6. У передмові до ІІ тому роботи «Аннали хірургічної 
клініки» М. І. Пирогов писав: «Наш святий обов’язок — тіль-
ки шляхом відкритого способу дії, невимушеного та віль-
ного визнання своїх помилок вберегти медичну науку від 
небезпечного панування дріб’язкових пристрастей». Як Ви 
розумієте наведені слова відомого лікаря? 
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2.4. Духовна природа здоров’я

План:
1. Духовність — фундамент здоров’я.
2. Зв’язок здоров’я і хвороби з моральним вибором лю-

дини.
3. Енергетична основа взаємовідносин лікаря й хворого.

	 Ключові слова: духовність, здоров’я, хвороба, мораль-
ність, моральний вибір, енергообмін, матеріалізм, іде-
алізм, добро, зло, відповідальність, гармонія, лікарське 
мислення. 

1. Духовність — фундамент здоров’я
Питання про природу здоров’я і хвороби є суто філософсь-

ким. Його вирішення пов’язане з вибором одного із двох сві-
тоглядних напрямів — матеріалізму або ідеалізму. У рамках 
матеріалізму природа хвороби зводиться до зовнішніх щодо 
організму людини причин, а ідеалізм свій пошук направляє 
в глибину самої людини, виявляючи зв’язок мислення та 
свідомості зі змінами, що відбуваються в організмі на клі-
тинному рівні. Плодотворність матеріалістичного підходу 
неможливо заперечувати. Що ж стосується ідеалізму з його 
спрямованістю в глибину, то через певні обставини з нього 
зробили колись городнє опудало, яке мало відлякувати го-
робців. Але ми не горобці, тому спробуємо його використати, 
націлюючись на певний успіх.

Ідеалізм у вирішенні всіх питань шукає духовні глиби-
ни. Це значить, що поряд зі зрозумілими й помітними для 
людини процесами і явищами визнається існування їхнього 
невидимого аналога, у якійсь мірі більш тонкого і досконало-
го. Найтонший і найдосконаліший з них — духовна сфера. 
Там, у таємничій для нас глибині, ховаються причини всіх 
процесів і явищ, а наслідки цих причин, одержавши привід 
(переохолодження, падіння й т. п.), виявляються у формі за-
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хворювання. Слід також зазначити, що почуття, емоції та 
мислення людини ще не настільки досконалі, щоб претен-
дувати на рівень духовності, хоча духовність є метою земної 
еволюції.

Найбільшим духовним здобутком у християнському світі 
прийнято вважати Біблію. Вона не містить якихось теоре-
тичних викладок і цим особливо цінна, адже рівень мис-
лення стародавніх духовних письменників був би для нас 
неприйнятний. Вони скористалися більш придатним для нас 
метафоричним засобом викладення духовних знань, знайо-
мим усім нам з дитинства, — це казки. І казку, і біблійний 
міф неможливо «проковтнути» з першого читання, потрібна 
внутрішня робота: ніби знімаєш шкаралупу, усередині якої 
ховається їстівне ядерце. 

Отже, ми скористаємося Біблією як авторитетним у су-
часному світі джерелом, у якому для нас важливі деякі си-
туації, і ми самі будемо давати їм тлумачення з огляду на 
їхній метафоричний зміст. Почнемо зі Старого Завіту, тому 
що в ньому викладаються «казкові» історії про неймовірно 
довге як для нас життя біблійних патріархів: найперший 
з них, патріарх Мафусаїл, прожив 960 років. Перше, що спа-
дає на думку із цього приводу, — яке ж відмінне здоров’я 
треба мати, щоб так довго жити! І відразу розумієш, що 
патріархи існували в гармонії з природою, своїм оточенням 
і з самими собою, що й допомагало їм на життєвій дорозі.

Однак надалі тривалість життя патріархів невблаганно 
скорочувалася, виявивши тенденцію, що вимагає тлумачен-
ня. Стає зрозумілим, що внутрішня й зовнішня гармонія 
стали руйнуватися, а разом з нею і здоров’я, тобто з’явилися 
перші хвороби. Яке ж їх походження? 

Біблія велику увагу приділяє першим провинам людей, 
через які, ми впевнені, не могла не порушитися гармонія 
у винуватій людині. А оскільки організм людини — певна 
цілісність, тому все, що обмірковує й робить людина, миттє-
во міняє енергетичний баланс в організмі: замість гармонії 
вона повинна відчути тривогу, що доходить до рівня страху. 
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Клітини, отримавши невідповідну їхнім потребам енергію, 
відчувають щось подібне до газової атаки й змушені при-
стосовуватися до нових умов, хоча це підриває їхню жит-
тєстійкість. 

Перші провини, як показує історія, мають тенденцію пе-
ретворюватися в злочини (гріхи), і негативна енергія, що 
накопичена, передається наступному поколінню. Одержавши 
таку спадщину, людина несвідомо повторює злочини пред-
ків, і клітини організму змушені пристосовуватися до нової 
порції шкідливого «газу». Так відбувається в кожному ново-
му поколінні, поки не народиться людина з явними наслід-
ками, тобто з хворобами, які рано чи пізно наздоганяють 
людину протягом життя. Все це невблаганно скорочує життя 
кожного з поколінь, поки не буде досягнуто межі: у давни-
ну — близько 30 років, у наш час приблизно 70 років.

На жаль, через це кожна людина несе в собі енергетич-
ний тягар помилок минулих поколінь, тому наше здоров’я 
сьогодні знаходиться на рівні катастрофи. Ми так влашто-
вані, що перш ніж кожен із нас досягне своєї межі падіння, 
не зможемо зайнятися пошуком можливостей, які б дозво-
лили вийти з життєвого тупика. Втім, частина людей воліє 
не займатися таким пошуком взагалі, що мимоволі впливає 
на інших, знижуючи їхню здатність відповідати як за своє 
життя, так і за життя майбутніх поколінь; людина хоче ду-
мати, що все гаразд. От чому час від часу в родинах народ-
жуються діти із серйозними відхиленнями у здоров’ї, а це 
робить болісним життя всієї родини. Висновок напрошується 
сам собою: все треба робити вчасно. 

Першими сигналами можливої небезпеки є хронічні захво-
рювання у деяких членів родини, які, проте, не знижують 
помітним чином якість життя, і родина якось може до них 
пристосуватися. Іншим знаком майбутніх можливих нега-
раздів можуть стати алкоголізм, наркоманія, психічні розла-
ди. Ну а далі, у наступному поколінні, якщо не відбудеться 
розрядка негативної енергії, народжується людина, приречена 
на невиліковну хворобу або з уродженим каліцтвом.
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Виникає питання: у чому причина такої еволюції свідо-
мості, при якій людина неминуче втрачає гармонічні відно-
сини зі світом і з самою собою?

Пошукаємо відповідь у біблійному міфі про заборонний 
плід, який скуштували віддалені предки Адам і Єва. Міфіч-
не яблуко, з’їдене подружжям, було зірване з древа пізнан-
ня добра й зла. Зрозуміло, що і яблуко, і древо — то лише 
метафори, зміст яких піддається розшифруванню. На наш 
погляд, суть у тому, що змій-спокусник зумів розбудити 
у ще дитячій свідомості Єви бажання дочасно стати доско-
налою, зрілою людиною. У вустах змія це звучало — «стати 
як боги». Єва, за своїм статусом порадниці чоловіка, легко 
вмовила його пристати на привабливу пропозицію. Яким 
же було життя богів? Що саме відкрилося невдачливому  
подружжю? 

Виявилося, що це непідсильна ноша. Спробуємо зрозумі-
ти це через аналогію із сучасною дитиною. До семи років 
наші діти практично безпомічні у світі, їм загрожують усі-
лякі небезпеки. От чому найчастіше батьки, особливо у ве-
ликих містах, активно опікують своїх дітей. Чому вони 
змушені це робити? Тому що потрібно мінімум сім років 
життя від народження, щоб набути мінімального досвіду 
розпізнавання добра і зла. Коли Адам і Єва захотіли стати 
подібними до богів, вони й гадки не мали, що погодилися 
на дуже повільне й дуже тривале набування такого досвіду, 
без якого справжня досконалість неможлива. Особливістю 
такого шляху є неможливість отримання досвіду добра без 
того, щоб повною мірою не випробувати на собі майже все 
можливе зло. От чому не можна здобути потрібний досвід за 
одне людське життя, і кожному поколінню судилася тільки 
невелика частина такого досвіду.

Сучасна людина повністю залежна від матеріального сві-
ту, подолати його вона практично не може. На жаль, ево-
люція людини призвела до того, що вона перестала слухати 
себе, звертатися до свого внутрішнього стану з наступним 
аналізом та відповідними висновками. Первісна людина мала 
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здатність прислухатися до безсловесного голосу свого інстин-
кту. Первісними людьми керувала ірраціональна інтуїція. 
Вони бачили світ, сповнений духів, не тому, що розмірко-
вували про нього, а тому, що відчували містичну таємницю 
у природі. 

Нинішня людина втратила цю здатність. Вона пишається 
своїми раціональними досягненнями і вважає, що свідома 
думка становить головну сутність та силу її життя. Сучас-
на людина несе на собі гріх протиприродності, вступаючи 
тим самим у суперечність з природою, а отже бунтує проти 
Бога. Людина втратила духовну мудрість, що дана їй від 
Бога і вихована від природи, а духовна сторона життя лю-
дини напряму пов’язана зі здоров’ям та хворобою. 

У чому полягає гріх протиприродності і яким чином це 
відбивається на здоров’ї людини? Людина вважає себе само-
достатньою істотою. І ця самодостатність виявляється в тому, 
що вона будує і облаштовує лише те, що є необхідним для 
земного життя. Турбота у людини одна: за будь-яку ціну 
зберегти земне життя. І пошук засобів збереження його по-
ставлений на всю можливу на Землі висоту. Людина живе 
зовнішнім, а не внутрішнім світом. 

Уміння розпізнавати добро і зло є духовною якістю, 
а весь шлях надбання цього вміння є духовним шляхом. 
Тривалість його і численні неминучі помилки викликали до 
життя всі відомі нам особливості соціально-історичного, еко-
номічного, культурного та іншого життя. Всі названі й нена-
звані процеси життя людства працюють зрештою на духовну 
еволюцію, завершення якої так само неминуче, як неминуча 
для нас зміна пори року. У релігії це називається повернен-
ням до Едему, тобто у стан свідомості, в якому людина може 
бути названа досконалою. Щоб зрозуміти, про що йдеться, 
згадаємо особистість Ісуса Христа, головною рисою якого 
було непротивлення злу за наявності внутрішньої сили, що 
дозволяла нейтралізувати будь-які ворожі дії і яку дотепер 
не виявив ніхто. Проте людство у своїй духовній еволюції 
йде саме до тієї планки, яку поставив для нас Христос.
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Таким чином, у самій глибині життя основою і метою 
є той якісно найвищий енергетичний стан, який людство ще 
у давнину назвало духовністю.

2. Зв’язок здоров’я і хвороби з моральним вибором 
людини
Сучасна людина найбільше привчена цінувати знання, 

що дуже добре. Але так трапилося, що тільки знання вкупі 
з досягненнями культури ми називаємо духовністю. А от 
у моралі й моральності духовність для нас є майже недо-
ступною. Можливо, це відбувається тому, що в реальності 
ми, не замислюючись, порушуємо моральні закони. Однак 
спробуємо з’ясувати, чи мають моральні закони якесь відно-
шення до духовності. Спробуємо зробити це через розкриття 
змісту цього слова.

Серед множини способів, що дозволяють це зробити, 
існує спосіб інтуїтивного виявлення внутрішнього змісту 
слова через букви або склади, які воно містить. Візьмемо 
слово «моральність» (рос. — «нравственность»), точніше, 
його корінь — «нрав». Відповідно до цього методу, слово 
«вдача» означає (російською мовою) — (Н)аправленность на 
(Р)аскрытие в себе (А)спекта (В)ласти. Не випадково іноді 
про людину говорять, що вона має норов, ніби підкреслюючи 
її готовність у будь-який момент чинити опір будь-кому або 
будь-чому. Якщо подивитися на це з духовної точки зору, 
то готовність до опору не має до неї ніякого відношення, 
тому що за християнським еталоном духовності Ісус Христос 
нікому й нічому взагалі не опирався. От і зробімо висновок, 
що норов і вдача у глибині своїй приховують абсолютно без-
духовну якість — властолюбство. Проте слово це дуже вжи-
ване. Добре це чи погано? На наш погляд, — ні добре, ні 
погано, тому що насправді все залежить не від слова, а від 
людини, точніше, від її вибору.

Яке ж значення має те, що ховається у глибині слова? 
Чимале, адже будь-яке слово, як і будь-яке явище світу, 
є енергетичним згустком, і нам зовсім не байдуже, з якою 
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енергією доводиться мати справу. Чи випадкові ятрогенні 
хвороби? Ні, у жодному разі, адже приводом для хвороби 
стала негативна для хворого енергетика слова. Наголошує-
мо: тільки енергетика, тому що слова вимовляються зви-
чайнісінькі. 

Чи можна в такому разі зробити висновок, що ознайом-
лення ще в дитинстві з моральними законами ніякого пози-
тивного впливу на нас не справляє? Спроби відповідати ви-
могам закону безрезультатні, тому що моральність насправді 
є здебільшого негативним досвідом виконання вимог, закла-
дених у мораль. До того ж, приховане властолюбство людей 
норовливих не дозволяє їм скористатися самою суттю зако-
ну, який вони тлумачать у потрібному їм дусі. Візьмемо для 
прикладу дитину. Коли вона бачить, що дорослі з найближ-
чого оточення наставляють її в моральності, а самі, навіть 
не помічаючи того, діють навпаки, то навряд чи знайдеться 
така сила, що змусить дитину виконувати закон всупереч 
обставинам. Але ж дорослі, і справді, не завжди помічають 
у себе розбіжності слова й діла, у глибині душі вони впев-
нені, що чинять правильно.

У зв’язку з цим необхідно відзначити роботу розуму, 
який виправдовує нас і яким користуються практично всі 
люди. Він почав діяти в нашій свідомості з моменту най-
першого неправильного вибору, коли Адам і Єва вирішили 
«стати як боги» і виправдали самих себе, втративши при 
цьому Вчителя, його вказівки й повчання, що створюють 
захист від ворожих дій. Необхідність захищатися самим 
породила й потребу влади над оточенням, і це увійшло в мо-
раль, наповнивши її новим моральним змістом (йдеться про 
норов).

Сьогодні люди дуже багато говорять про моральність, не 
розуміючи, що насправді вона являє собою перекручену но-
ровами мораль. Людина в основному стурбована тим, щоб 
виправдати себе, у будь-якій своїй помилці звинуватити ін-
шого, спробувати зайняти панівне становище у суспільстві 
тощо. 
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Візьмемо тепер слово «мораль». У ньому можна виявити 
(російська мова) — (Мо)мент (Ра)скрытия (Л)юбви в себе. 
Інакше кажучи, мораль містить у собі енергетику любові, 
що докорінно відрізняється від властолюбства, адже головна 
якість любові — жертовна віддача себе, тому що неодмін-
ним супутником земної любові є страждання. Любов і жер-
тва — дві сторони однієї медалі, а страждання — немину-
че тло для їх виявлення. От чому багато сучасних шлюбів 
розпадаються, адже люди не підозрюють про неминучість 
фонового страждання. 

Значення моралі як моменту, в якому людина здатна 
розкритися в новій якості — якості любові, наводить на 
думку, що тільки в такі миті ми здатні піднятися до біб-
лійних заповідей: згадаймо, що головна з них — возлюби 
ближнього свого, як самого себе. Шкода тільки, що такі 
миті трапляються нечасто й далеко не у всіх. Причина в то-
му, що людині складно зробити правильний вибір, особливо 
в ситуаціях, що здаються буденними й незначними. Проте 
в реальності усе є значним і важливим. 

У момент вибору моральні закони мають працювати в лю-
дині автоматично. Це означає, що людина без вагань може 
зробити необхідне, а після дії не залишиться шлейфу не-
гативних наслідків. На жаль, так трапляється дуже рідко, 
частіше такий шлейф обов’язково утворюється. Втім, усві-
домивши, що відбулося, людина має можливість виправити 
скоєне, і тоді шлейф розсіється, як зникає пляма на одязі, 
якщо встигнеш відразу ж змити її простою водою. Та якщо 
пляму вчасно не помітили, потім її потрібно вичищати за 
допомогою хімікатів. Помилки вибору теж легко виправ-
ляти відразу після здійснення, бо пізніше вони вимагають 
великих зусиль. 

Складність, однак, полягає у тому, що усвідомити помил-
ку буває не легше, ніж зробити правильний вибір, — тут 
також необхідні автоматично напрацьовані навички. Інакше 
кажучи, людина має отримати в процесі виховання навички 
критичного ставлення до самої себе, що значно підвищує її 
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шанс побачити й усвідомити зроблені помилки. Крім того, 
людина не повинна боятися визнавати свої помилки, тому 
що саме в такий спосіб розчищаються негативні нагромад-
ження в банку пам’яті. Єдина умова для ефективного очи-
щення — щире каяття й бажання не повторювати подібних 
помилок.

Читаючи ці рядки, кожний запитає: «Хіба ми цього не 
знаємо?» Так, це знає кожна доросла людина, та далеко не 
кожна це робить. Втім, людей виправдовує відсутність від-
повідних знань про наслідки безконтрольного нагромаджен-
ня негативу. Адже всі ми в сучасному світі довіряємо тільки 
тим знанням, які «освячені» авторитетом науки, а зашиф-
роване в казках, міфах і усному народному досвіді духовне 
знання вважаємо анахронізмом. 

Головна ідея полягає в тому, що здоров’я людини прямо 
пов’язане з моральним вибором і навіть залежить від нього. 
Сьогодні ця давня думка є новаторською для тих, хто звично 
орієнтується у своєму світогляді на матеріалізм. Але якщо 
уважно придивитися, то ситуація виглядає неоднозначною. 
Річ у тім, що кожній людині властиве двоїсте сприйняття 
багатьох подій і явищ світу. У світогляді ця якість реалі-
зується сповна, тому більшість людей у повсякденності до-
волі легко сприймає ідеї, що традиційно в нашій цивілізації 
вважаються ідеалізмом. Іноді це називають непослідовністю, 
тобто логічною помилкою. На захист цих людей потрібно 
нагадати, що помилкою це можна назвати лише з позиції 
формальної логіки. Але є ще й діалектична логіка, за якою 
протилежності обов’язково поєднані в єдине ціле. Життя 
і є такою цілісністю, у якій прагнення до любові закладене 
в моралі, а здоров’я людини розривається штучно і тільки 
тому, що діалектичне мислення є нашим майбутнім. 

Але ж як конкретно виявляються такий зв’язок і залеж-
ність здоров’я від моралі?

Повернімося до Біблії. В ній через конкретні вчинки 
перших поколінь показано, як відбувалося справжнє гріхо-
падіння після зробленої Адамом помилки вибору, яку він, 
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на жаль, не здогадався виправити найпростішим для тієї си-
туації способом — визнати себе винним. У Біблії показані ті 
ситуації, де тиражується перша помилка: Каїн через заздро-
щі вбив брата Авеля, Хам від недоброзичливості поглузував 
з наготи сплячого батька і так далі. Чому перші злочини 
людей не залишилися одиничними випадками? 

Сьогодні відповісти на це запитання досить легко, бо ми 
знаємо про існування інформаційного поля Землі, де «запи-
суються» абсолютно всі думки й слова людей, їхні вчинки. 
До речі, це знання теж древнього походження: в індуських 
Ведах існує поняття «хроніки акаші» — тотожне поняттю 
інформаційного поля. В існуючому досі езотеричному знан-
ні, що колись вважалося закритим від непосвячених, ствер-
джується, що інформаційне поле кожної людини є інформа-
ційною одиницею інформаційного поля Землі, тому всі люди 
пов’язані через це поле в єдине ціле. Звідси легко зрозуміти, 
що інформація, яка надійшла в загальне поле від однієї оди-
ниці, відразу ж стає надбанням усіх. 

Якби Каїн, Хам та інші перші грішники змогли самі за-
судити себе за свої злочини, то тиражування їхніх гріхів 
могло б не відбутися. Але сталося інше: перемогла гординя, 
що не дозволила побачити себе винним. Виправдувальний 
розум зіграв з ними злий жарт. А ми і тепер продовжує-
мо їхню поведінку, хоча в історичному часі такі далекі від 
них! 

Перекручена інформація накопичується в полі Землі 
у вигляді матричного коду кожної помилки, який прагне за-
кріпитися в полі людини. У наш час це відбувається просто, 
і кожна людина стає перевантаженим носієм перекручених 
матриць. Захворювання виникає, коли кількість переходить 
у якість, що означає перевищення міри.

Отже, хвороба має інформаційну природу. Нічого див-
ного тут немає, це суть будь-якого явища й предмета. А як 
же ця інформація пов’язана із симптомами хвороби, в яких 
виражена суть фізіологічних процесів? Напевно, перекру-
чена матриця стає новим перекрученим кодом, якому зму-
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шені підкоритися всі життєві структури організму. В цьому 
полягає причина хвороби. А симптоми — то вже наслідок. 
Розвиток інформаційних технологій у медицині дозволить 
проникнути в саму суть, у причину хвороби. Хоча, за допо-
могою цих технологій не вдасться виявити зв’язок перекру-
чених матриць із моральним вибором людини, тому велике 
значення тут могло б мати духовне знання — віра. 

Віру ми звичайно називаємо сліпою. Але є й видюча віра! 
Інакше звідки могло б узятися знання про інформаційну 
природу хвороби чи здоров’я? Якась частина наших знань 
має інтуїтивну природу і базується на вірі. Феномен віри 
вимагає уважного вивчення, але наперед зрозуміло, що не 
кожному дослідникові вона розкриє свої секрети.

Займаючись дослідженням причин хвороб, сучасна ме-
дицина, на наш погляд, має справу з тим, що прийнято на-
зивати в інших науках (наприклад історії) приводом. Це й 
різні збудники (віруси, бактерії тощо), і погіршення екології 
довкілля, і несприятливі умови життя конкретного хворого, 
і різні шкідливі випромінювання. Це навіть приводи, що 
спричинили травми, отримані нібито за випадкового збігу 
обставин. До речі, випадковість — категорія формально-
логічного мислення, яка не властива діалектичній логіці. 
Але навіть у рамках формальної логіки вона незаконна, бо 
суперечить причинно-наслідковому законові. Тому жодне 
захворювання не можна вважати випадковим, і лікар може 
підказати хворому, що причина існує, проте шукати її треба 
у сфері порушення моральних законів.

Отже, існує безпосередній зв’язок між поведінкою люди-
ни (результат вільного вибору) і порушеннями в її здоров’ї, 
існування яких має підштовхнути нас до внесення коректив 
у парадигму лікарського мислення.

3. Енергетична основа взаємовідносин лікаря й хворого
«Лікарю, зцілися сам». Ця давня вимога до лікаря не 

випадкова, вона продиктована глибоким розумінням зв’язку 
хворого й лікаря, а також відповідальністю, яку лікар бере 



262

на себе. Сьогодні розуміння цієї відповідальності обмежуєть-
ся правовим аспектом, але цього вже недостатньо. 

По-перше, спілкування лікаря і хворого має не тільки 
вербально-тілесний характер. Є ще й непомітний енергетич-
ний зв’язок, тобто між ними відбувається енергообмін. Якщо 
характер спілкування спокійний і поважний, то процес енер-
гообміну не має ніяких відхилень. Та в реальності все може 
бути інакше. Після довгого очікування в черзі, можливих 
конфліктів з неврівноваженими пацієнтами людина починає 
випромінювати негативну енергію. У кабінеті лікаря, зали-
шаючись зовні досить спокійною, вона енергетично стає не-
безпечною для медичного персоналу. Невдоволення пацієнтів 
провокується безліччю складних життєвих ситуацій. І таких 
енергетично небезпечних людей щодня проходить через кабі-
нет лікаря дуже багато. Медперсонал практично не захище-
ний від негативного впливу, і лікар зі своїми помічниками 
закінчує робочий день у стані енергетичного розбалансуван-
ня. Хто може сказати, як це відіб’ється на його здоров’ї?

Чи існує спосіб захиститися? Найкращий і надійний за-
хист — усвідомлення лікарем своєї місії. Лікар — далеко не 
звичайна людина, тому що відповідає за кожне довірене йому 
життя в правовому й моральному розумінні. Якщо правові 
відносини визначені, а разом з ними визначена й правова від-
повідальність лікаря, то в моральному аспекті все набагато 
серйозніше. Наслідками відповідальності чи безвідповідаль-
ності стають життєві умови і всі обставини, що супроводжу-
ють людину: успіхи чи невдачі, наявність матеріальних благ 
чи їх відсутність. Лікар, що не усвідомлює своєї відповідаль-
ності, створює в інформаційному полі щось подібне до капсул 
негативної енергії, які віддають своє випромінювання йому 
та його родині, всьому співтовариству лікарів. І якщо безвід-
повідальності накопичується багато, медицина стає сферою 
ризику, де всі почуваються не дуже впевнено і надійно.

Історія медицини знає приклади трепетного ставлення 
лікаря до будь-якого пацієнта, незалежно від його соціально-
економічного стану. У ХХ сторіччі таких прикладів безліч, 
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але ми згадаємо один — хірурга В. Войно-Ясенецького, що 
водночас був і архієпископом Лукою. Його життя й діяль-
ність припали на страшні роки сталінізму, коли у таборах 
згинули десятки тисяч лікарів і священнослужителів, пред-
ставників багатонаціональної інтелігенції колишнього СРСР. 
Чому ж тоді вижив, а помер своєю смертю вже після Другої 
світової війни В. Войно-Ясенецький? Відповідь проста: його 
захищала власна енергія, у якій не було образи скривдже-
ного, не було роздратування й злості стосовно хворих, хоча 
йому доводилось оперувати мало не цілодобово. Інакше ка-
жучи, його влаштовувало все, що йому давалося й не давало-
ся. Світосприйняття, яке він виробив у собі ціною неймовір-
них зусиль, усе, що він випромінював — навіть втомлений 
і голодний, — мало дуже благотворний вплив. 

По-друге, енергетично неблагополучним може бути й лі-
кар, і це знову-таки залежить від його морально-етичних 
принципів. Втім, у цьому випадку навряд чи можна говори-
ти про місію лікаря. Вочевидь, є люди, «місія» яких — усе 
робити навпаки. У цьому зв’язку необхідно звернути увагу 
на існуючий відбір абітурієнтів до медичних навчальних за-
кладів. На жаль, раціоналізм, що панує в нашому мислен-
ні, відсуває на другий план морально-етичні принципи. Ре-
зультати проявляються у моторошних історіях про лікарів, 
що торгують немовлятами, яких оформлюють мертвонарод-
женими; про навмисне позбавлення допомоги людей, щоб 
скористатися їхніми органами для трансплантації. 

Лікар — передусім цілитель. Його завдання полягає в то-
му, щоб відновити цілісність порушених структур людського 
організму. А подібне відновлення не відбувається лише на 
фізичному рівні, оскільки воно має глибший, потаємний — 
духовний характер. Видатний російський релігійний філософ 
І. О. Ільїн у статті «Про покликання лікаря» писав: «Горе 
тому з нас, хто упустить в лікуванні духовну проблемати-
ку свого пацієнта й не зуміє рахуватися з нею! Лікар і па-
цієнт є духовні істоти, які повинні сумісно направити долю 
страждаючої духовної людини. Тільки при такому розумін-
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ні вони знайдуть вірний шлях». Якщо цілитель застерігає 
хворого від гріха, то як мусить жити сам? Безумовно, він 
не повинен грішити. Саме з контролю над своїми емоціями, 
бажаннями, думками і почуттями починається здоров’я лю-
дини. І умова для цілительства «Зцілися сам» — це постійне 
звіряння того, що є усередині тебе, з тим, що повинно бути. 
Жерці, священики та пророки інтуїтивно знали, що саме їм 
заважає і що допомагає виконувати свою роботу. Не тільки 
у давнину, але й зараз існують знання про те, як очистити 
своє внутрішнє поле від думок і почуттів, які можуть стати 
і стають енергетичною причиною хвороби. В основі будь-якої 
хвороби — причина, енергія (наприклад стійка, агресивна, 
людиноненависницька думка або стійке, злостиве почуття, 
безупинна дратівливість тощо).

На своєму рівні давні цілителі знали, що в організмі лю-
дини залишаються сліди у вигляді так званої мінусової енер-
гії, яка може у випадку некаяття передаватися по родовій 
лінії як початок хвороб тих, хто ще не согрішив, але вже ні-
бито винний. До речі, дуже цікаве бачення проблеми спадко-
вих хвороб існує у всіх давніх вченнях: людина, що живе на 
землі, не розглядається як автономне явище. Вона — деталь 
цілісного функціонуючого організму. Проте людина на землі 
є самодостатньою системою в тому розумінні, що сама може 
виправляти збої у своєму несправному організмі. В даному 
випадку людині може допомогти той, хто сам зумів відно-
вити свою цілісність, взявши під контроль почуття, емоції, 
думки і зрозумівши завдяки цій очисній процедурі те, що 
в інших умовах не вдається, а саме: як потрібно жити, як 
потрібно прагнути, думати, почувати тощо. І цей свій досвід 
передавати іншим, стаючи і вихователем, і цілителем, тобто 
відновлювачем цілісної людини, яка сприймає світ і себе 
в ньому як злагоджено працюючий організм. Тільки обравши 
життя та зціливши самого себе, лікар заслуговує на довіру 
людей, які вручають йому своє здоров’я та життя.

Отже, практична діяльність лікаря значною мірою за-
лежить від отриманих знань, але ще більше залежить від 
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його особистості, від його духовного стрижня, що формуєть-
ся переважно зусиллями самої людини. Від суспільства і най-
ближчого оточення залежить не так багато, як ми гадаємо. 
Видатні лікарі світу, як правило, не є продуктом соціального 
середовища, а скоріше — продуктом діючих у людині прихо-
ваних сил, які проявляються назовні як її неадекватність.

Питання для самоконтролю
1. У чому виявляється порушення людиною гармонії зі 

світом і з собою?
2. Яким чином духовні компоненти впливають на 

здоров’я людини?
3. У чому полягає зв’язок здоров’я та хвороби людини 

з її моральним вибором?
4. Чому безвідповідальні вчинки у поведінці людини 

можуть привести до погіршення її здоров’я?
5. У чому причина такої еволюції свідомості людини, 

коли вона втрачає гармонічні відносини зі світом і 
з самою собою?

6. Яким чином виникає енергообмін між лікарем та па-
цієнтом? У чому полягають його особливості?

7. У чому виявляється інформаційна природа хвороби?
8. Як конкретно виявляються зв’язок і залежність 

здоров’я людини від її моральної поведінки?
9. Чому лікар несе особисту відповідальність за здоров’я 

пацієнта?
10. Чим обумовлене зростання етичних вимог до діяль-

ності сучасного лікаря?

Тести для самоконтролю
1. Визначте, що виділяє Біблія як причину хвороб біблей-
ських патріархів?

a. спосіб харчування патріархів
b. перші провини людей, через які порушилась їх внут-

рішня гармонія
c. обидва варіанти водночас
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2. Чому в процесі еволюції людина втратила внутрішню 
гармонію?

a. тому що Адам і Єва з’їли заборонений плід
b. тому що Адам і Єва бажали «стати як боги»
c. обидва варіанти водночас

3. Чи мають моральні закони якесь відношення до духов-
ності?

a. не мають, бо моральні закони виробило людство
b. мають, бо моральні закони — плід духовних одкро-

вень
c. духовність — самостійне явище, що не пов’язане з 

моральними законами
4. Яку роль відіграє моральний вибір у здоров`ї людини?

a. ніякої, бо здоров`я залежить від способу життя 
b. важливу, бо людина має свободу вибору і повинна зна-

ти, як робити правильний вибір
c. ніякої, бо здоров’я залежить від повноцінного харчу-

вання
5. Яку природу мають причина і наслідок хвороби?

a. фізіологічну
b. інформаційну 
c. соціально-біологічну

6. Чи мають відносини лікаря і хворого енергетичну сут-
ність?

a. ні, вони цілком укладаються в психічні рамки
b. ні, вони мають лише моральний аспект 
c. так, вони є енерго-інформаційним обміном

7. Які можливості має лікар, щоб захистити себе від розба-
лансованості хворої людини?

a. одягати маску на обличчя
b. не спілкуватися з роздратованою людиною
c. усвідомити свою місію лікаря, що є найкращим за-

хистом
8. Як лікар-хірург Войно-Ясенецький захищався від пере-
слідувань в епоху сталінізму?

a. він ховався від влади
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b. він не звертав уваги на діяльність влади
c. його власні думки були захистом, бо там не було об-

рази за всі кривди, які пережив
9. Від чого залежить енергетичне неблагополуччя лікаря?

a. від його здоров`я 
b. від його морально-етичних принципів
c. від хворої людини

10. Що є найважливішим у діяльності лікаря?
a. його знання
b. його духовні якості
c. його зовнішній вигляд

Додаткові навчаючі завдання
1. Розмовляють двоє.
— Колего, — запитав видатний хірург Войно-Ясенецький 

і архієпископ Лука в одної особі, — що є для тебе дух, душа 
та тіло людини?

Помовчавши, співрозмовник відповів:
— Досі я не замислювався з цього приводу, але добре 

виконую свою роботу. Мені треба над цим подумати.
Спробуйте і Ви відповісти на це запитання.
2. Молодому лікареві наснилося, ніби він розмовляє з ви-

датним лікарем давнини Гіппократом. Старий запитав: 
— Друже, яка, на твій погляд, природа хвороби? 
— А що тут думати? Хвороба має свою причину або в тілі, 

або в психічній сфері, тобто її природа матеріальна. 
— Та невже? А що ти скажеш про дух? — запитав Гіп-

пократ.
— А про духів я не кажу, тому що це — сфера місти-

ки, — відповів молодий лікар. 
Гіппократ здивувався: 
— Хіба ти не знаєш, що є духовне життя і духовна сфера 

свідомості?
На цьому молодий лікар прокинувся.
Що хотів сказати Гіппократ? Чи треба знати молодому 

лікареві про духовну природу хвороби? І що це таке?
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3. Біблійний Адам розмовляє з Євою: 
— Скажи, Єво, чому Бог гнівається на нас? Хіба ми з то-

бою не слухали Його?
— Адаме, — відповіла Єва, — ти забув, як захотів стати 

Богом? Бог же має уміння розпізнавати добро і зло. А ми?
— Ні, ми цього не можемо. 
— То які ж ми боги? Але колись ми цьому навчимося, 

і тоді нас полишать усі хвороби.
Які хвороби пов’язані з розпізнаванням добра і зла?
4. Розмовляють Сократ і Гіппократ: 
— Як ти гадаєш, — запитує Сократ, — чи зможуть люди 

майбутнього зрозуміти, яку роль для здоров`я мають кос-
мічні закони?

— Думаю, вони не зрозуміють, про що ти говориш. На 
жаль, вони також не зможуть знати, що космічні закони 
діятимуть в людині автоматично, якщо вона вміє розпізна-
вати добро і зло, це й дозволить їй бути здоровою.

Чи знаєте Ви, про що розмовляють стародавні філософи? 
Чи можна десять біблійних заповідей назвати космічними 
законами?

5. Луї Пастер зустрівся зі своїм колегою: 
— Як ти думаєш, чому під час епідемії лікарі залиша-

ються здоровими, хоча люди вмирають сотнями? 
Той відповів: 
— Тому що лікар виконує місію від Бога. 
Що насправді захищає лікаря під час смертельної небез-

пеки? Що таке енергетичний захист?
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2.5. Біоетика та медичний експеримент

План:
1. Біоетика: сутність та особливості виникнення.
2. Концепція цілей медицини та проблема інформованої 

згоди.
3. Актуальні проблеми медичних експериментів та їх 

перспективи.
4. Феміністська та ґендерна критика біоетики.
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1. Біоетика: сутність та особливості виникнення
Широке обговорення «проблемних ситуацій» у сучасно-

му суспільстві стало маніфестацією ідеології захисту прав 
людини в медицині, з огляду на що деякі основні пробле-
ми біоетики виявилися винятково близькими за змістом до 
філософських та морально-етичних дилем, які виникають 
у практичній та теоретичній діяльності лікарів. 

Як відомо, біоетика підкреслює міждисциплінарний 
комплексний характер проблеми співвідношення життя і 
смерті й залучає для її дослідження різні галузі людського 
пізнання: медицину, біологію, екологію, філософію, психо-
логію, соціологію, культурологію тощо. Сучасна біоетика 
переглядає як негативне ставлення до смерті і вмирання, 
так і варіанти необґрунтованого абстрактно-оптимістичного 
ставлення до життя, без урахування психологічних, тілес-
них, соціальних вимірів. Здебільшого це пов’язано з новим 
поясненням смерті як біомедичного феномена.

У сучасній біології та медицині знаходять втілення всі 
особливості раціонального ставлення до смерті, що виникло 
ще у XVIII сторіччі. Саме тоді смерть проходить шлях но-
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вого осмислення як універсального соціокультурного явища. 
Смерть постає вже не тільки як межа або кінцевий пункт, 
а й як явище життя, що має певний простір, як особлива 
чуттєво-тілесна реальність. Французький філософ М. Фуко 
у своїй книзі «Народження клініки» показав, як завдяки 
новому ставленню до хвороби у Європі виникає такий со-
ціальний інститут, як клініка. На його думку, можливо, 
досвід індивідуальності сучасної культури пов’язаний з до-
свідом смерті.

Збільшення кількості лікарень та клінік привело до від-
окремлення людини від безпосереднього спостереження за 
процесом помирання та смерті. Як наслідок, людина позбу-
лася можливості співпереживання трагічних, але очищаючих 
моментів, які сповнюють життя змістом. Окрім досвіду, який 
ми набуваємо, будучи свідками смерті близьких нам людей, 
ми маємо і неявні знання про це явище, які зберігаються 
в глибинах підсвідомості, — це так званий інстинкт смер-
ті. Існування такого інстинкту стало очевидним при аналізі 
схильності до саморуйнування у хворих, що страждають на 
депресію, випадків самогубства й покалічення при певних 
психічних розладах, непереборній потребі у стражданні й без-
причинній деструктивності, притаманних людській психіці.

Ідея існування інстинкту смерті не раз висловлювала-
ся у процесі розвитку культури. І. І. Мечников, наприклад, 
вважав, що такий інстинкт пробуджується тільки у помира-
ючої людини при досягненні нормальної, «не патологічної» 
старості С. Шпільрейн показала, що прагнення до смерті 
є невід’ємною сутністю прагнення людини до життя та до 
продовження цього життя в іншому. Інстинкт збереження 
виду за своєю сутністю амбівалентний, тому що потребує для 
свого здійснення руйнування старого так само, як і створен-
ня нового. З. Фрейд спочатку вважав прагнення до смерті 
агресією, наслідком неповного задоволення інстинкту стате-
вого потягу. Однак пізніше він виділив ці агресивні спону-
кання в окремий інстинкт — інстинкт смерті — «танатос». 
К. Юнг вважав, що знання про наближення смерті є формою 
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колективного підсвідомого. С. Гроф провів ряд експериментів 
за допомогою особливих дихальних вправ і ЛСД. Ці експе-
рименти виявили, що всі піддослідні мали подібні видіння, 
які свідчили про наявність у людини особливих знань біо-
логічного циклу «народження — смерть».

Наявність інстинкту смерті, підсвідоме знання про неми-
нучість кінця будь-якого людського життя дає змогу пояс-
нити готовність людини (особливо у разі невиліковної хво-
роби, тяжкого стресу) відмовитися від боротьби за життя та 
прийняти смерть як позбавлення від страждань.

Що ж таке смерть — прояв вродженого інстинкту, транс-
персональних рівнів психіки чи явище духовного життя осо-
бистості?

Доволі тривалий час (аж до середини ХІХ сторіччя) 
констатацією смерті займалися не лікарі, а священики або 
наймані люди. Але згодом представники медичної професії 
отримують право, а потім і обов’язок констатування смерті. 
Одночасно виникає проблема встановлення власне моменту 
смерті, яка була досить складною в усі часи. Упродовж ти-
сячоліть на практиці критеріями смерті вважалися зупинка 
серцевої діяльності, припинення дихання, відсутність чутли-
вості тощо. Недосконалість цих уявлень про природу смерті 
полягала в тому, що відсутність функцій окремих органів 
ототожнювалася зі смертю всього організму.

У 1965 році учасники колоквіуму з питань сутності 
життя й смерті, який відбувся у Марселі, здійснили спробу 
визначити критерії смерті. Ними, зокрема, було виділено 
два стани вмирання: тривала кома (coma prolonge) і незво-
ротна кома (coma depasse). Перша — позначає такий стан, 
за якого вегетативні функції організму збережені. Тривала 
кома може або регресувати до незворотної, або поступити-
ся місцем нормалізації стану хворого. У другому випадку 
визнається безповоротна втрата вищих регулюючих фун-
кцій мозку, а стан діагностується як «смерть мозку», що 
прирівнюється до смерті людини. Новий критерій «смерть 
мозку» був прийнятий і затверджений на засіданні ВООЗ 
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і ЮНЕСКО (Женева, 1968). Безсумнівно, його появу значною 
мірою зумовив розвиток новітніх біомедичних технологій 
у трансплантології, реаніматології, анестезіології, медичній 
діагностиці й ін. «Смерть як медичний і психологічний фе-
номен з урахуванням особливостей нового критерію постає 
як процес, що складається з двох стадій: вже здійсненої 
події — власне смерті (death) й передуючої їй, проміжної 
між життям та смертю, стадії помирання (dying)».

Дилема патерналістського і непатерналістського підходів 
у сучасній медицині (як уже було зазначено вище) є «чер-
воною ниткою» для всієї біоетики. Патерналістська модель 
взаємин лікаря і пацієнта грунтується на тому, що життя 
людини — пріоритетна цінність, «благо хворого — найвищий 
закон» для лікаря, повноту відповідальності за прийняття 
клінічних рішень бере на себе лікар. Непатерналістська мо-
дель виходить із пріоритету моральної автономії пацієнта, 
завдяки чому ключовою стає категорія прав пацієнта.

Біоетика являє собою важливу сферу сучасного філософсь-
кого знання. Формування і розвиток біоетики пов’язаний 
із процесом трансформування традиційної етики взагалі, 
медичної та біологічної етики зокрема. Це обумовлено, на-
самперед, різким підсиленням уваги до прав людини (у меди-
цині — це права пацієнта, досліджуваного тощо) і створенням 
нових медичних технологій, що породжують безліч проблем, 
які вимагають вирішення з позицій права і моралі.

Крім того, формування біоетики обумовлене грандіозни-
ми змінами в технологічному оснащенні сучасної медицини, 
величезними зрушеннями в медико-клінічній практиці, що 
стали можливими завдяки успіхам генної інженерії, транс-
плантології, появі устаткування для підтримання життя 
пацієнта і нагромадженню відповідних практичних і теоре-
тичних знань. Усі ці процеси загострили філософсько-етич-
ні проблеми, що постають перед лікарем, перед родичами 
хворих, перед середнім медперсоналом. Чи існують межі 
надання медичної допомоги і які вони у підтриманні жит-
тя смертельно хворої людини? Чи припустима евтаназія? 



274

З якого моменту слід фіксувати настання смерті? З якого 
моменту зародок можна вважати живою істотою? Чи при-
пустимі аборти? От лише деякі з тих питань, що постають 
перед лікарем, а також перед широкою громадськістю при 
сучасному рівні розвитку медичної науки.

Сучасна медицина, біологія, генетика й відповідні біо-
медичні технології впритул підійшли до проблеми прогно-
зування і керування спадковістю, проблеми життя і смер-
ті організму, контролю функцій людського організму на 
клітинному і субклітинному рівні. Тому як ніколи гостро 
постає питання про дотримання прав і свобод пацієнта як 
особистості. Дотримання прав пацієнта (право вибору, пра-
во на інформацію та ін.) покладено на етичні комітети, що 
фактично зробили біоетику суспільним інститутом.

Значні проблеми виникають у медичній практиці там, де 
ані стан хворого, ані призначувані йому процедури самі по 
собі не є проблематичними. У повсякденних контактах з па-
цієнтами переважно не виникає неординарних у моральному 
плані ситуацій. Найважливіша проблема біоетики полягає 
в тому, що охорона здоров’я повинна бути правом людини, 
а не привілеєм для обмеженого кола людей, які можуть собі 
його дозволити. Ця норма, як моральна вимога, завойовує 
усе більше визнання. 

Один з наслідків біологічної революції — поява лікаря-
вченого. Наукова традиція вимагає від вченого «бути неупе-
редженим». Він має спиратися на факти, уникаючи цінніс-
них суджень.

Лише після створення атомної бомби і медичних дослід-
жень нацистів, коли за піддослідним не визнавалося ніяких 
прав (досліди, проведені над ув’язненими концентраційних 
таборів), людство усвідомило небезпеку подібної позиції. На-
уковець не може нехтувати загальнолюдськими цінностями. 
Лікар у процесі ухвалення рішення не може уникнути суд-
жень морального й іншого ціннісного характеру.

Протилежної думки дотримуються представники патер-
налістського напряму. У класичній літературі з медичної 
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соціології у відносинах між лікарем і пацієнтом завжди при-
сутні образи батька і дитини.

Однак патерналізм у сфері цінностей позбавляє пацієнта 
можливості приймати рішення, перекладаючи це на лікаря. 
Отже, для збалансованої етичної системи необхідно розширити 
коло моральних норм, яких повинен дотримуватися медик:

1. Приносити користь і не завдавати шкоди. Цей прин-
цип існує в широкому контексті і є тільки одним елементом 
з усієї безлічі моральних обов’язків.

2. Захист особистої волі. Фундаментальною цінністю 
будь-якого суспільства є особиста воля. Особиста воля і ліка-
ря, і пацієнта має бути захищена, навіть якщо здається, що 
це може заподіяти якусь шкоду. Думка певної групи людей 
не може служити авторитетом при вирішенні питання про 
те, що корисне, а що шкідливе.

3. Охорона людської гідності. Рівність усіх людей за їх-
німи моральними якостями означає, що кожна з них володіє 
основними людськими достоїнствами. Особиста воля вибору, 
контроль над своїм тілом і власним життям сприяє реаліза-
ції людської гідності. 

4. Говорити правду і виконувати обіцянки. Ці моральні 
обов’язки настільки ж здорові, як і традиційні. Можна лише 
шкодувати про те, що ці засади людської взаємодії можуть 
бути зведені до мінімуму заради того, щоб дотриматися прин-
ципу «не нашкодь».

5. Дотримуй справедливості і відновлюй її. Те, що на-
зивають соціальною революцією, підсилило стурбованість 
суспільства щодо рівності розподілу основних медичних пос-
луг. Іншими словами: якщо охорона здоров’я — право, то 
це право — для всіх.

Дотримання зазначених вище принципів покладається 
винятково на лікаря. А це вимагає від нього найвищих мо-
ральних якостей. На жаль, зараз подібний підхід при надан-
ні медичних послуг важко реалізувати через високий рівень 
дискримінації за різними ознаками (расовими, матеріальни-
ми, ґендерними й ін.).
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Намагаючись більш адекватно визначити відносини 
«лікар — пацієнт», зберігаючи фундаментальні цінності 
й обов’язки, деякі етики говорять про те, що лікар і пацієнт 
повинні бачити один в одному колег, які прагнуть до загальної 
мети — до ліквідації хвороби і захисту здоров’я пацієнта.

Саме в таких взаєминах довіра відіграє вирішальну роль. 
Ознаки товариськості, породжені загальними інтересами, ви-
никли в процесі розгортання руху на захист здоров’я у безко-
штовних клініках. Однак етнічні, класові, економічні й цін-
нісні розбіжності між людьми заважають втіленню принципу 
загальних інтересів у життя.

Останнім часом поширюються контрактні відносини між 
лікарем і пацієнтом. У відносинах, заснованих на «контрак-
ті», лікар усвідомлює, що у разі вирішального вибору за 
пацієнтом має зберігатися свобода керування своїм життям 
і долею. Якщо ж лікар не зможе діяти за своєю совістю, 
вступивши у такі відносини, то контракт або розривається, 
або не укладається зовсім.

У відносинах контрактного типу в пацієнта є законні 
підстави вірити, що вихідна система цінностей, необхідна 
під час прийняття медичних рішень, базується на системі 
цінностей самого пацієнта, а безліч різних рішень, які лікар 
повинен приймати щодня, надаючи допомогу пацієнтам, здій-
снюватимуться відповідно до ціннісних ідеалів хворого.

Крім того, модель контрактного типу передбачає мораль-
ну охайність і пацієнта, і лікаря. Рішення приймаються ме-
дичними працівниками на основі довіри. Якщо довіра втра-
чається, то контракт розривається.

«Опікунська» модель відносин між людьми втрачає свої 
позиції в сучасному суспільному житті. Стартувавши у полі-
тиці, ідея партнерства проникла в різні сфери життя люди-
ни. Не залишилася осторонь і медицина. Патерналізм, що 
традиційно панував у медичній практиці, поступається міс-
цем принципу співробітництва. Моральна цінність автономії 
виявилася настільки висока, що благодіяння лікаря всупереч 
волі й бажанню пацієнта нині вважається неприпустимим.
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2. Концепція цілей медицини та проблема інформованої 
згоди
Центром руху за права пацієнтів є лікарня, що символізує 

всю сучасну медицину з її розгалуженістю, насиченістю різно-
манітною апаратурою і підвищеною уразливістю пацієнта.

Серед прав пацієнта першорядне значення має право на 
інформацію, необхідну для інформованої згоди.

Під інформованою згодою розуміють добровільне прийнят-
тя пацієнтом курсу лікування або терапевтичної процедури 
після надання лікарем адекватної інформації. Можна умовно 
виділити два основних елементи цього процесу: 1) надання 
інформації; 2) одержання згоди. Перший елемент містить 
у собі поняття добровільності й компетентності.

Лікарю ставиться в обов’язок інформувати пацієнта:
1. Про характер і цілі пропонованого йому лікування.
2. Про пов’язаний з ним істотний ризик.
3. Про можливі альтернативи даному способу лікуван-

ня.
З цього погляду поняття альтернативи запропонованому 

лікуванню є центральним в ідеї інформованої згоди. Лікар 
дає пораду про найбільш прийнятний з медичної точки зору 
варіант, але остаточне рішення приймає пацієнт, виходячи зі 
своїх моральних цінностей. Таким чином, доктор ставиться 
до пацієнта як до мети, а не як до засобу для досягнення 
іншої мети, навіть якщо цією метою є здоров’я.

Особлива увага при інформуванні приділяється також 
ризику, пов’язаному з лікуванням. Лікар зустрічає чотири 
аспекти ризику: його характер, серйозність, імовірність його 
матеріалізації і раптовість матеріалізації. У деяких штатах 
Америки законодавчі акти містять перелік ризиків, про які 
лікар повинен інформувати пацієнта. Але водночас постає 
питання: як і в якому обсязі інформувати пацієнта? Остан-
нім часом великої ваги набуває «суб’єктивний стандарт» ін-
формування, який вимагає, щоб лікарі, наскільки це мож-
ливо, пристосовували інформацію до конкретних інтересів 
окремого пацієнта.
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З погляду етики, «суб’єктивний стандарт» є найбільш 
прийнятним, тому що він спирається на принцип поваги 
автономії пацієнта, визнає незалежні інформаційні потреби 
і бажання особи в процесі прийняття непростих рішень.

У початковий період формування доктрини інформованої 
згоди основна увага приділялася питанням надання інфор-
мації пацієнту. В останні роки вчених і практиків більше 
цікавлять проблеми розуміння пацієнтом отриманої інфор-
мації, а також досягнення згоди з приводу лікування.

Добровільна згода — принципово важливий момент у про-
цесі ухвалення медичного рішення. Добровільність інформо-
ваної згоди має на увазі незастосування з боку лікаря приму-
су, обману, погроз та інших подібних методів при ухваленні 
рішення пацієнтом. Тут можна говорити про розширення 
сфери застосування моралі, моральних оцінок і вимог сто-
совно медичної практики. Правда, навіть жорстока, сьогодні 
здобуває пріоритет у медицині. Лікарю ставиться в обов’язок 
бути більш чесним зі своїми пацієнтами.

Компетентністю в біоетиці називають здатність прийма-
ти рішення. Виділяють при цьому три основних стандарти 
визначення компетентності:

1. Здатність прийняти рішення, засноване на раціональ-
них мотивах.

2. Здатність досягти в результаті рішення розумних 
цілей.

3. Здатність приймати рішення взагалі.
Таким чином, основним елементом компетентності є особа 

компетентна, адже тільки вона може приймати рішення, що 
раціонально вмотивовані. Саме тому проблема компетент-
ності особливо актуальна для психіатрії.

Існує дві основні моделі інформованої згоди — ситуатив-
на та процесуальна.

У ситуативній моделі ухвалення рішення означає подію 
у певний момент часу. Після оцінки стану пацієнта лікар 
ставить діагноз і складає рекомендований план лікування. 
Висновок і рекомендації лікаря надаються пацієнтові разом 
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з інформацією про ризики й переваги, а також про можливі 
альтернативи та їхні ризики й переваги. Зваживши отрима-
ну інформацію, пацієнт обмірковує ситуацію і потім робить 
прийнятний з медичної точки зору вибір, що найбільшою 
мірою відповідає його особистим цінностям.

Процесуальна модель інформованої згоди ґрунтується на 
ідеї про те, що ухвалення медичного рішення — тривалий 
процес, і обмін інформацією має відбуватися протягом усьо-
го часу взаємодії лікаря з пацієнтом. Лікування тут поді-
ляється на кілька стадій, що відповідні основним завданням, 
а саме:

встановлення відносин;
визначення проблеми; 
постановка цілей лікування;
вибір терапевтичного плану; 
завершення лікування.

У цій моделі пацієнт відіграє активнішу роль у порівнян-
ні з дещо пасивною роллю в ситуативній моделі.

Взагалі, поворот до доктрини інформованої згоди став 
можливий завдяки перегляду концепції цілей медицини. 
Традиційно вважалося, що найперша мета медицини — за-
хист здоров’я і життя пацієнта. Однак нерідко досягнення 
цієї мети відбувалося без волі хворого, тобто з обмеженням 
волі його особистості. Пацієнт перетворювався на пасивного 
одержувача блага.

Повага автономії індивіда є однією з основних цінностей 
цивілізованого способу життя. Кожна людина зацікавлена 
у тому, щоб самостійно приймати рішення, які впливають 
на її життя. Отже, сьогодні самовизначення індивіда є ви-
щою цінністю, і медичне обслуговування не повинно бути 
винятком.

3. Актуальні проблеми медичних експериментів та 
їх перспективи
Розмови про етику медичних експериментів не вщуха-

ють, хоча вже кілька десятиліть існують етичні принципи 
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проведення таких досліджень. Уперше вони були викладені 
у Нюрнберзькому кодексі 1945 року. Згідно з цим докумен-
том лікар має право на клінічний експеримент при певних 
умовах. По-перше, це добровільна і свідома згода пацієнта 
на проведення експерименту. По-друге, наявність можливості 
вийти з експерименту, перервати експеримент на будь-якій 
стадії його здійснення, якщо на це буде воля учасника екс-
перименту. По-третє, достатня наукова та практична кваліфі-
кація лікарів, персоналу, що проводить експеримент. 

У медичній біології неможливо проводити фундаментальні 
наукові дослідження і застосовувати їх результати в терапії 
без постановки експериментів на людині, що одержали назву 
«клінічних досліджень» або «дослідів на людині».

Подібні експерименти неможливо замінити досліджен-
нями на тканинах in vitro або на лабораторних тваринах 
(включаючи приматів), адже організм тварини відрізняється 
від людського за анатомічними, фізіологічними і фармако-
кінетичними характеристиками, а також за реакцією органів 
і систем на ліки. Наприклад, відомо, що талідомід є нешкід-
ливим для гризунів, але справляє тератогенний вплив на 
людину; морфін заспокоює людину, але збуджує кішок; ін-
сулін є високотоксичним для морських свинок і хом’яків, 
але абсолютно незамінний у лікуванні людей, що хворіють 
на цукровий діабет. До того ж, деякі захворювання властиві 
тільки людині, і їх неможливо моделювати у лабораторної 
тварини. І навіть в дослідженнях на здорових добровольцях 
важко достовірно відтворити ті ефекти, які викликатиме 
лікарський препарат у інших хворих.

Клінічні дослідження на людях є кардинальним видом 
наукової діяльності, без якого неможливі отримання й відбір 
нових, ефективніших і безпечніших ліків, а також «очищен-
ня» медицини від застарілих малоефективних препаратів.

Останнім часом роль клінічних досліджень зросла також 
у зв’язку з впровадженням у практичну охорону здоров’я 
принципів доказової медицини, головним з яких є ухвален-
ня конкретних клінічних рішень для лікування пацієнта 
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не стільки на підставі особистого досвіду лікаря, скільки 
виходячи із чітко доведених наукових даних контрольованих 
експериментів.

Проведення клінічних дослідів необхідне на завершаль-
ному етапі конкретного дослідження, проте вони часом 
небезпечні і не минають безслідно для тих осіб, які були 
об’єктом для таких дослідів. Будь-який експеримент несе 
в собі певний елемент ризику для пацієнта. Сама приро-
да взаємин між дослідником і об’єктом досліду така, що 
їхні цілі істотно відрізняються: якщо для першого найваж-
ливіше — отримання нових знань, то для другого, природ-
но, — поліпшення стану здоров’я. Звичайно, йдеться не про 
жорстокість, зловмисність чи байдужість виконавця експери-
менту, а про об’єктивно існуючий конфлікт інтересів, який 
породжує ряд правових, етичних і деонтологічних питань. 
Чи допустимі клінічні експерименти на людях, і якщо так, 
то які мають бути обмеження й умови для їх проведення? 
Як понизити можливий ризик для пацієнта, забезпечити 
умови конфіденційності? Як проводити випробування гене-
тичних препаратів на здорових добровольцях? Як уникнути 
можливих зловживань під час проведення наукових дослід-
жень? Як правильно організувати дослідження з огляду на 
особливості законодавства, соціальні умови різних країн, 
а також дотримати і захистити права осіб, які беруть в них 
участь? 

Загальні принципи такої діяльності були викладені 
в Гельсінській декларації. На їх основі міжнародне співто-
вариство виробило ефективну систему суспільного і держав-
ного контролю за дотриманням прав та інтересів суб’єктів 
досліджень і етичністю клінічних іспитів. Однією з основних 
ланок системи суспільного контролю є діяльність незалеж-
них етичних комітетів. 

Що таке незалежний етичний комітет? За офіційним виз-
наченням International Conference on Harmonisation (ICH) 
GCP, «незалежний етичний комітет» (Independent Ethics 
Committee, IEC) — це незалежний орган (або рада), що діє 
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при якійсь установі та складається з медиків, а також осіб 
без медичної освіти, у чиї обов’язки входить гарантувати 
дотримання людських прав суб’єктів дослідження, їхню без-
пеку і благополуччя. Етичний комітет (ЕК) повинен підтри-
мувати суспільну впевненість у цих гарантіях, розглядаючи 
протоколи досліджень, оцінюючи можливості дослідників 
щодо виконання клінічних іспитів, доступні дослідникам 
засоби, а також матеріали й методи, що будуть застосовані 
при одержанні інформованої згоди суб’єктів. 

Законний статус, склад, функції, порядок роботи й офіцій-
ні вимоги до діяльності етичних комітетів або інших подіб-
них органів можуть відрізнятися в різних країнах, але по-
винні забезпечувати незалежному етичному комітетові умови 
роботи за принципами ICH GCP. Слово «незалежний» у назві 
комітету вказує на те, що в ухваленні рішення ЕК із приводу 
конкретного дослідження беруть участь особи, не пов’язані 
з даним дослідженням. Іноді незалежні етичні комітети на-
зивають просто етичними комітетами (Ethics Committee) чи 
наглядовими радами установ (Institutional Review Board, 
IRB). Останній термін найбільш уживаний в США. Метою 
створення етичного комітету є гарантія дотримання принци-
пів біомедичної етики в суспільстві, недопущення порушень 
прав людини і суспільної безпеки внаслідок зневажання норм 
і принципів медичної деонтології в наукових дослідженнях 
та лікарській практиці. 

Згідно з преамбулою «Основ законодавства України 
про охорону здоров’я» (Закон України від 19.11.1992 р. зі 
змінами від 19.02.2000 р.), кожна людина має природне, 
невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я. Цей за-
кон визначає, що кожен громадянин України має право на 
кваліфіковану медико-санітарну допомогу, включаючи віль-
ний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я. В «Основах 
законодавства...» сформульоване право людини на достовірну 
та своєчасну інформацію про стан свого здоров’я і здоров’я 
населення, включаючи існуючі можливі фактори ризику та 
їх ступінь (стаття 6). Виходячи з права людини на охоро-
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ну здоров’я, яке закріплене в Конституції України, тільки 
сама людина може повністю розпоряджатися своїм здоров’ям 
і вирішувати, потрібна їй операція (дослідження, діагнос-
тична маніпуляція, лікування тощо) чи ні. Таке рішення 
має прийматися на підставі об’єктивної, повної та всебічної 
інформації про стан здоров’я. 

Пацієнтові не треба розбиратися в медичних тонкощах, 
таку інформацію в доступній для нього формі повинен на-
дати лікар. Невиконання цього обов’язкового завдання при-
зводить до судових позовів і стягнень. Обов’язок лікаря — 
одержати від пацієнта інформовану згоду, тобто на підставі 
відкритого інформування хворого про стан його здоров’я та 
ризики, які можуть виникнути при виконанні процедури або 
в разі відмови від неї, пацієнт приймає рішення та оформ-
лює його належним чином. На жаль, сьогодні в Україні це 
ще не досить широко практикується. 

Сучасній медицині притаманні ситуації, коли невідклад-
на медична допомога надається пацієнтові, що має хронічні 
розлади ментального статусу. Той факт, що кількість хворих 
з хронічними порушеннями свідомості та процесів мислення 
в світі є значною, підтверджується тим, що доповідь дирек-
тора Всесвітньої організації охорони здоров’я за 2001 рік 
була присвячена саме цій проблемі. За загальноприйняти-
ми критеріями, дану категорію не завжди можна визнати 
недієздатною, тобто саме пацієнт дає згоду (або не дає її) 
відносно його лікування. Лікар швидкої медичної допомоги, 
анестезіолог чи хірург зустрічаються з проблемою: наскільки 
дієздатний хворий, що страждає на хворобу Альцгеймера або 
епілепсію, коли він не дає згоди на оперативне втручання, 
наприклад, з приводу шлунково-кишкової кровотечі? Чи не 
призведе неефективна консервативна терапія до судового по-
зову з боку родичів хворого?

Якщо пацієнт перебуває в непритомному стані, лікар по-
винен інформувати про стан здоров’я членів сім’ї або закон-
ного представника пацієнта, враховуючи інтереси хворого. 
Такий порядок визначений статтею 39 «Основ законодавс-
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тва...». Якщо такі представники відсутні, а рішення щодо 
подальшого лікувального процесу необхідно прийняти не-
гайно, з’являється ще одна етична проблема. Її розв’язання 
в світі відбувається шляхом скликання консиліуму, до якого, 
крім лікуючого лікаря, включаються представники адмініст-
рації госпіталю, страхових компаній, професійних асоціацій, 
профільні спеціалісти. До їх компетенції можуть відноситися 
всі питання щодо лікування пацієнта, але в деяких країнах 
питання евтаназії є прерогативою тільки самого пацієнта або 
його уповноважених представників.

Значний розвиток трансплантології, який спостерігається 
в останні 30 років, порушив перед лікарями та юристами 
ще одну велику проблему: хто може бути донором органів 
та чий дозвіл для цього треба одержати? Після багаторіч-
них наукових суперечок основним критерієм для визнання 
людини донором органів стала констатація смерті мозку, 
коли реанімація пацієнта не привела до відновлення його 
як повноцінної особистості, але функціональний стан інших 
життєво важливих органів та систем ще дозволяє їх вико-
ристати заради рятування життя іншої людини. Поняття 
«смерть мозку» відіграє не тільки медичну та соціальну 
роль, але й має етичний, юридичний, теологічний аспекти. 
Тому діагностика цього стану вимагає базування на чітких 
критеріях. Окрім клінічних симптомів (глибокої коми, від-
сутності спонтанної вентиляції, втрати всіх рефлексів стовбу-
ра мозку), потрібне електроенцефалографічне підтвердження, 
до якого також висуваються серйозні вимоги. Використання 
апнейстичних тестів, реєстрація викликаних потенціалів, 
стимуляція гіпоталамусу, доплерографія мозку дозволяють 
підтвердити діагноз та диференціювати такі стани, як смерть 
мозку, смерть стовбура мозку, стовбурний енцефаліт. Значна 
кількість тяжких травм мозку — з одного боку, і розвиток 
трансплантології — з іншого, зробили проблему смерті мозку 
вкрай актуальною. Розвиток трансплантології в Україні по-
требує відповідних юридичних нормативів діагностики смер-
ті мозку, донорства органів, права хворого на заповідання 
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своїх органів для використання в медичних (лікувальних, 
експериментальних) цілях.

Отже, сьогодні Україна підходить до періоду, коли роз-
виток медицини та біологічних технологій може відбувати-
ся всупереч моральним та культурним принципам нашого 
суспільства. Це вимагає удосконалення законодавчої бази 
стосовно надання медичної допомоги населенню, а також 
уважного вивчення практики медичних експериментів. При-
чому, біоетичні проблеми необхідно висвітлювати при під-
готовці лікаря-спеціаліста поряд з правовими аспектами, 
а розв’язання проблем, які не мають однозначного юридич-
ного вирішення, повинні проводити професійні асоціації та 
комітети з питань етики в медицині. 

4. Феміністська та ґендерна критика біоетики
Значної критики сучасна біоетика зазнала з боку фемініст-

ської та ґендерної теорії. Тут гостро дискутуються проблеми 
біологічної репродуктивності людини, яка стала широким 
полем для наукових експериментів. Контроль народжува-
ності є одним з найважливіших питань, характерних для 
всіх рухів за рівність жінок. Значна кількість феміністських 
досліджень присвячена боротьбі, яку впродовж усієї історії 
жінки вели проти привласнення медичних знань і практик 
чоловіками.

Сьогодні не менш рішучим є і бажання чоловіків заяви-
ти про свої репродуктивні права. У статті «Профспілка до-
норів сперми», що розміщена на сайті часопису «Чоловічий 
альманах», анонімний автор з тугою (або з досадою) конс-
татує: «Демонструючи величезні вимоги до чоловіка, сус-
пільство перестало що-небудь вимагати від жінки. Право 
розпоряджатися своєю народженою або ненародженою ди-
тиною стало невід’ємним правом жінки, істотною частиною 
загальних жіночих прав, але найпарадоксальніший цинізм 
полягає в тому, що і на початку XXI століття мало кому 
спадає на думку, що такі ж права можуть бути — і повинні 
бути! — у чоловіка рівною мірою, як і у жінки». Аналогічні 
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думки висловлені на цьому сайті і в багатьох інших публі-
каціях, а саме: «Війна проти батьків: або діти у власності 
матерів», «Дискримінація чоловіків», «Репродуктивні права 
чоловіків», «Чоловічі роздуми на сімейні теми» та ін. У сус-
пільстві зростає інтерес до обговорення питань дискримінації 
репродуктивних прав як жінок, так і чоловіків, тобто набу-
ває актуальності ґендерний дискурс щодо сучасних проблем, 
які поєднуються під назвою «біоетика». 

Серед найчастіше обговорюваних — такі проблеми біое-
тики, як аборти або руйнування зародка, ставлення до люд-
ського клонування, до вибору статі або генетичної селекції 
ембріонів, до використання транквілізаторів, уповільнення 
процесів старіння тощо. Гострі біоетичні проблеми пов’язані 
з впровадженням у медичну практику фетальної терапії, 
в основі якої лежить використання тканин плоду людини, 
що одержана як результат аборту або штучного перериван-
ня вагітності на досить пізніх термінах, з метою лікування 
ряду захворювань. 

Моральні характеристики подібної терапії стають ще 
більш проблематичними, коли мова йде про використання 
ембріонів з метою омолодження. Німецький філософ А. Кребс 
вважає, що такий підхід погіршує ставлення до дитинства та 
старості як проявів нормального стану соціальності, прини-
жує їх суспільну цінність. Вона зазначає: «Раннє дитинство, 
хвороба, похилий вік — це все стадії існування людського 
життя, а тому завершеність та наповненість його змістом 
стане неможливою, якщо до цих стадій життя людини не 
будуть ставитися з повагою». На її думку, сучасне суспіль-
ство ще морально не готове до впровадження нових біотех-
нологій. Домінуюча система цінностей може підштовхувати 
до зловживань.

На самому початку сучасної хвилі жіночого руху репро-
дуктивні технології розглядалися як надзвичайно прогре-
сивні, бо відкривали потенційні можливості для остаточного 
розподілу між сексуальністю і репродуктивністю. Найбільш 
активною прихильницею використання високих технологій 
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для звільнення жінок була С. Файєрстоун. У «Діалектиці 
статі» (1970) вона заявила про необхідність розвитку ефек-
тивних контрацептивів і технологій родів з метою звільнення 
жінок від «тиранії» біологічної репродуктивності, яка обу-
мовлює утиск жінок. Патріархальні відносини в цій книзі 
розглядалися як підстава для контролю жіночих тіл чолові-
ками, і зокрема для контролю народжуваності. Цей погляд 
поставив утиск жінок в залежність від їх власної природи. 
Застосування нейтральної технології, на думку С. Файєрсто-
ун, могло б покласти край біологічному материнству, а зна-
чить, забезпечило б рівність статей.

Проте феміністські дослідники не поспішали поділяти 
ентузіазм Файєрстоун з приводу «штучної матки як ключа 
до жіночого звільнення». Вони були більшою мірою стурбо-
вані тим, чи варто протистояти експериментам над жіночим 
тілом, які покладені в основу нових технологій, або ж нав-
паки, — використовувати їх на користь зміцнення статусу 
материнства у суспільстві. У 1984 році група радикальних 
феміністок організувала міжнародну мережу протистояння 
репродуктивній та генній інженерії. Вони розглядали ці тех-
нології як спробу привласнити репродуктивну здатність, яка 
завжди була для жінок джерелом унікальної влади. На їх-
ню думку, домінуючий спосіб патріархального контролю 
перейшов з рук окремих чоловіків, які здійснювали його 
у шлюбі, до суспільства, яке здійснює цей контроль через 
науку і технології. 

Радикальні феміністки вважають, що такі техніки, як 
запліднення в пробірці, донорство сперми, визначення статі 
й оцінка стану ембріона надають могутні засоби для соціаль-
ного контролю, тому що вони стають стандартом медичної 
практики. Феміністки побоюються, що, подібно до того, 
як родопомічні процедури спочатку були запроваджені для 
«пологів з великим ризиком», а потім стали звичайними 
в акушерській практиці, так і нові технології в майбутньому 
можуть виявитися засобом перерозподілу пропорцій народ-
жуваності на користь чоловічої статі. 



288

На погляд Р. Кляйн, у міру того, як чоловіки посилю-
ватимуть свій контроль над біотехнологіями, жіночі тіла 
все частіше розглядатимуться як «живі лабораторії» для 
виробництва людей. Д. Кореа пов’язує такий підхід з обра-
зом «репродуктивного борделю», в якому жінок зроблять 
професійними породіллями. Згідно з цією футуристичною 
антиутопією, чоловіки набуватимуть все більшого контролю 
над відтворенням людей, а жінки стануть зайвими.

Багато феміністок пояснюють прагнення до патріархаль-
ного контролю над репродуктивністю з психоаналітичної 
точки зору, екстраполюючи його з чоловічого страху пе-
ред здатністю жінки народжувати і з бажання безсмертя. 
Можливість роз’єднати плід і жіноче тіло розглядається як 
специфічна форма старого маскулінного бажання «обмежи-
ти, лімітувати і приборкати жіночу креативність шляхом її 
осквернення». Іншими словами, йдеться про «чоловічу за-
здрість до матки». Щоб протистояти цьому пориву, на думку 
М. Майєс, необхідно розвивати альтернативні фемінні підхо-
ди в науці, викривати маскулінний характер сучасного ро-
зуміння об’єктивності і раціональності. М. Майєс стверджує, 
що логіка сучасних наук, як і раніше, виходить з моделі 
машини. Ця модель обумовлює «розрив зв’язків між живи-
ми організмами, їх розчленування на найдрібніші частинки 
для того, щоб потім їх знову зібрати, але вже відповідно 
до чоловічих намірів. Мета такого підходу полягає в тому, 
щоб позбавитися «чудасій» природи і жінок. Репродуктивні 
й генні технології наближають патріархальну культуру до 
того, щоб досягти остаточного панування над природою». 

Однак слід пам’ятати, що кожна нова перемога над 
природою, виграна людиною, є й перемогою над самою лю-
диною. Кожне досягнення залишає її слабкішою, а рівно 
й сильнішою. У кожній перемозі, крім того, що вона є тріум-
фатором, людина є також і ув’язненим. Важко передбачити 
загальний результат подібних двоїстих перемог. Але варто 
з’ясувати, яке підкорення людиною природи дійсно має зна-
чення, і особливо тоді, коли остаточний етап підкорення, 
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ймовірно, недалекий. Видатний англійський філософ і тео-
лог К. С. Льюїс зауважує: «Людська природа буде останньою 
частиною Природи, що підкориться Людині. Тоді битва буде 
виграна. Ми «візьмемо нитку Клото» і надалі будемо вільні 
робити наш рід таким, яким ми бажаємо його бачити. Битва 
буде виграна. Але хто дійсно виграє її?». Отже, втручання 
новітніх наукових технологій у генетичну скарбницю завер-
шує тенденцію розчаклування природи і одночасно імплантує 
в неї можливість специфічного внутрішнього екологічного 
забруднення, що супроводжує цю тенденцію. 

На відміну від радикальних феміністок, більшість дослід-
ників феміністської (і особливо ґендерної) проблематики го-
ворять про амбівалентність впливу нових репродуктивних 
технологій на долі жінок. Вони розглядають дану проблема-
тику в єдиному контексті з іншими соціально-політичними, 
економічними, етнічними, національними і загальнокультур-
ними проблемами. Тут проблематизується питання інститу-
ційного закріплення медико-технологічних процедур. Про-
блема не в самих технологіях, а в тому, що їх осмислення 
і реалізація відтворюють культурний і політичний клімат, 
в якому вони здійснюються. Репродуктивні технології мо-
жуть виявитися єдиною можливістю жінок, що приречені 
на безпліддя, реалізувати свою потребу в материнстві, тому 
не варто відмовляти їм «у праві на репродуктивний вибір», 
який пропонують такі технології.

Комунікативна філософія пропонує своє бачення розв’язан-
ня подібної проблеми. Ю. Габермас зазначає, що егалітарний 
універсалізм як велике завоювання модерну сьогодні є за-
гальновизнаним. 

Найбільш поширеною є точка зору, згідно з якою нові 
технології можуть бути по-різному застосовані в розвине-
них країнах, у країнах третього світу, в різних прошарках 
суспільства, в умовах різних культурних традицій тощо. 
Реальна небезпека для жінок, яка супроводжує наукові до-
слідження у сфері репродуктивності, пов’язана з їх соціаль-
ною позицією в суспільстві. Доступ до дорогих технологій 
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значною мірою залежить від фінансових можливостей. Жін-
ки з бідних і малозабезпечених прошарків суспільства не 
зможуть скористатися ними; вони також будуть меншою 
мірою здатні чинити опір зловживанням у медицині й зок-
рема впровадженні репродуктивних технологій. Крім того, 
проблемою є ґендерний розподіл праці в медицині (як і в ін-
ших видах діяльності) — адже перевага в ухваленні рішень 
досі належить чоловікам.

Фундаментальній симетрії між вільними й рівними осо-
бами загрожує клонування, бо воно робить одних людей за-
лежними від проекту інших, що призводить, на думку Габер-
маса, до нових форм рабства, «генетичного расизму» тощо. 
Висновок Габермаса декларує назва одного есе: «Не природа 
забороняє клонування. Ми самі мусимо вирішувати». Дійсно, 
в обговоренні перспектив клонування мають право участі усі 
суб’єкти, які здатні захистити саме життя. 

Так, представниці есенціалістського напряму в еко-
фемінізмі налаштовані категорично проти клонування лю-
дини, тому що воно суперечить сутності людини. Вони 
розглядають клонування як вияв патріархальної ескалації 
у суспільстві, що демонструє намагання чоловіків компенсу-
вати свою біологічну «обмеженість» у виконанні репродук-
тивних функцій. На їх думку, наприклад, навіть можливість 
проектувати стать майбутньої дитини становить загрозу біо-
логічній симетричності людського роду, що забезпечується 
природними законами.

Екофеміністки конструктивістського напряму не запере-
чують, що вивчення можливостей клонування й експери-
менти у цій сфері матимуть позитивне значення для май-
бутнього розвитку людини, але водночас вони наголошують 
на необхідності належного науково-технічного забезпечення 
таких експериментів і морального удосконалення людства на 
шляху до їх впровадження у життя.

Прихильники біоетики намагаються знайти переконливі 
аргументи на користь фетальної терапії, підкреслюючи її нау-
кову глибину та різнобічність. З одного боку, аборти — велике 
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зло, але з іншого боку, ембріональні матеріали — надія для 
важкохворих. Противники біоетики наполягають на тому, що 
посиланнями на біоетику медики намагаються «протягнути» 
антигуманні методи лікування. Зокрема, деякі створювані 
препарати вони виключать з категорії трансплантатів, щоб 
на них не поширювався закон про пересадження органів, не 
зараховують їх до розряду ліків, щоб вийти за рамки зако-
нодавства про лікарські засоби. З’явилася й зовсім новомодна 
течія — робити подібні ліки без відома держави у вигляді 
«харчових добавок», які начебто гарантують схуднення й омо-
лодження.

Нові правила біоетики, у свою чергу, дозволять науков-
цям використовувати в дослідженнях ембріони віком до двох 
тижнів. Таке обмеження повинне якоюсь мірою заспокоїти 
поборників етики в медичних експериментах. В ембріонах 
містяться так називані стовбурні клітини, що можуть запо-
чаткувати розвиток практично будь-якої тканини чи органа. 
Вже зараз існує багато методів лікування з їх використан-
ням.

Екофеміністки вважають передчасним впровадження не-
перевірених генних і репродуктивних технологій. І разом 
з тим подальшого обговорення в межах біоетики потребують 
такі можливі наслідки медичних експериментів:

негласна змова фармацевтичного бізнесу з лікарською 
практикою і маркетингом (переконання пацієнта в необхід-
ності застосування нових, значно дорожчих препаратів); 

егоїзм дослідника і комерційне нетерпіння фармацев-
тичних гігантів повсюдно породжують застосування недо-
статньо перевірених препаратів; 

методологічна бідність хіміотерапії (дослідів на сотні 
білих мишок вважається достатньо; лікування тканини чи 
органа некоректно ототожнюється з лікуванням організ-
му, внаслідок чого недооцінюються чи ігноруються побічні 
ефекти); 

безсоромна експлуатація людських фобій (різні дієти 
й т. ін.). 
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З ліберальної точки зору, сучасні проблеми — нові ре-
продуктивні технології, заміна органів і евтаназія — розгля-
даються як зростання особистої автономії і свободи. Аргу-
менти критиків цієї позиції направлені не проти ліберальних 
передумов як таких, а проти певних явищ колаборативного 
розмноження, сумнівних практик констатації смерті з метою 
взяття органів для подальшої трансплантації іншим людям. 
Крім того, викликають побоювання небажані побічні соціаль-
ні наслідки регламентованої правом евтаназії, яку, можливо, 
було б краще передати на розсуд етиці професіоналів. 

Отже, головну загрозу майбутньому людської природи 
Ю. Габермас вбачає в укоріненні авторитарної інструмен-
тальної раціональності, а перспективи пов’язує з розвитком 
комунікативної раціональності. З цієї причини він пропонує 
проводити чітку межу між авторитарним і ліберальним різ-
новидами євгеніки. 

У ліберальних суспільствах і євгенічні рішення, що керо-
вані інтересами вигоди і перевагами попиту, почали б підігра-
вати індивідуальному вибору батьків, анархічним бажання 
замовників і клієнтів. Оцінюючи точку зору ліберальної єв-
геніки, Габермас зазначає: якщо стара авторитарна євгеніка 
прагнула «створювати» громадян за єдиним централізованим 
шаблоном, то відмітною рисою нової, ліберальної євгеніки 
є нейтральність по відношенню до держави. Доступ до ін-
формації про всі різновиди генної терапії дозволить особам, 
що мають намір стати батьками, звернути увагу на їх власні 
цінності при виборі кращого для своїх майбутніх дітей. 

Прихильники авторитарної євгеніки вважали за краще 
зводити нанівець прокреативні свободи індивідів. Ліберали, 
навпаки, пропонують їх радикальне розширення. Виникає 
питання про те, якою мірою ця ліберальна програма буде 
поєднана з реальними правовими і політичними можливостя-
ми чоловіків та жінок у сфері євгеністичного втручання, чи 
не будуть при цьому порушені умови егалітарних відносин 
на користь однієї із сторін. Потрібно також мати гарантії 
того, що особа людини, що з’явилася на світ в умовах гене-
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тичного втручання, не буде обмежена в процесі соціалізації 
та культурного залучення до світу. Адже відомо, що людина 
ідентифікує себе з тілом. І оскільки особа здатна відчувати 
себе єдиною зі своїм тілом, вона повинна сприймати його 
в своєму досвіді як щось таке, що природно зростає, — як 
продовження органічного життя, що само себе регенерує, 
з лона якого народилася ця особа. 

Обговорюючи проблеми євгеніки, словенський філософ 
С. Жижек у статті «Обійдемося без сексу, адже ми пост-
люди!», обґрунтовує висновок про те, що за певних куль-
турно-символічних умов побоювання, пов’язані із загрозою 
появи асексуальних пост-людей, марні. Він пояснює такий 
умовивід тим, що у суспільстві завжди існуватимуть умови, 
що стають травматичним поштовхом, який відчуває і повинна 
відчувати кожна людина, прагнучи вписатися в символічний 
світ, структурований за ознаками відмінності чоловічого і 
жіночого начал.

А проблеми виникають саме при ігноруванні статевих 
відмінностей. С. Жижек пише: «З цієї причини очікуване 
незабаром зникнення статевої відмінності в прославленій 
«пост-людині», істоті (далекій від відкриття шляху до чис-
тої духовності), що самоклонується, одночасно означатиме 
кінець того, що традиційно називають виключно людською 
духовною трансцендентністю. Все це прославляння нових — 
«розширених» — можливостей сексуального життя, пропо-
нованих віртуальною реальністю, не здатне приховати той 
факт, що після того, як сексуальність буде доповнена кло-
нуванням, гра закінчиться». 

Таким чином, феміністська та ґендерна критика нових 
репродуктивних технологій показує, що ігнорування статевих 
відмінностей загрожує людському існуванню саме як люд-
ському соціокультурному буттю, бо ламає його символічний 
код. Обговорення сучасних репродуктивних технологій засвід-
чує занепокоєність суспільства майбутнім свого біологічного 
та культурного відтворення, а це, у свою чергу, є гарантією 
збереження основоположних символічних кодів культури. 
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Питання для самоконтролю
1. На якому етапі розвитку науки і чому виникає етика 

науки?
2. У чому полягає специфіка медичних експериментів 

з участю людини?
3. Назвіть основні міжнародні та українські законодавчі 

акти, що регулюють медичні експерименти з участю 
людини.

4. Що таке клінічне дослідження і яка мета клінічного 
дослідження за правилами проведення якісних клініч-
них досліджень (GCP)? 

5. Як Ви розумієте добровільну інформовану згоду під-
дослідної особи?

6. Чи має право громадянин України відмовитися від 
участі в медичному експерименті?

7. Чи можна вважати евтаназію різновидом медичного 
експерименту?

8. Як співвідносяться ліберальна та консервативна точки 
зору щодо проблем фетальної терапії?

9. Чому екофеміністки вважають передчасним впровад-
ження неперевірених генних і репродуктивних тех-
нологій?

10. Які культурні наслідки може мати ігнорування ста-
тевих відмінностей?

Тести для самоконтролю
1. Хто вперше запропонував поняття «біоетика»?

a. Швейцер
b. Поттер
c. Фуко
d. Жижек

2. Коли вперше було введено поняття «біоетика»?
a. у ХХ ст.
b. у ХІХ ст.
c. у ХХІ ст.
d. у ХШ ст.
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3. Про що лікар повинен інформувати пацієнта?
a. про характер і цілі запропонованого йому лікування
b. про пов’язаний з ним істотний ризик
c. про можливі альтернативи даного виду лікування
d. про залежність лікування від соціального статусу па-

цієнта
4. На яких принципах побудована патерналістська модель 
взаємин лікаря і пацієнта?

a. життя людини — пріоритетна цінність
b. «благо хворого — найвищий закон» для лікаря
c. повноту відповідальності за прийняття клінічних рі-

шень бере на себе лікар
d. моральна автономія пацієнта

5. У чому полягають завдання етичних комітетів?
a. захист прав та інтересів піддослідних осіб, які залуча-

ються до клінічних випробувань лікарських засобів
b. захист прав та інтересів дослідників-експеримента-

торів
c. захист етичної та морально-правової оцінки матеріалів 

клінічних досліджень
d. захист бізнесових інтересів

6. Що таке Незалежний етичний комітет?
a. незалежний орган (чи рада), що діє при якійсь уста-

нові та складається з медиків, а також осіб без ме-
дичної освіти, у чиї обов’язки входить гарантувати 
дотримання людських прав суб’єктів дослідження, 
їхню безпеку і благополуччя

b. комітет, який слідкує за дотриманням норм етикету
c. комітет, який розробляє норми моралі у суспільстві
d. комітет у справах моралі та етики

7. Які причини привели до виникнення біоетики?
a. загрозлива екологічна ситуація
b. зникнення окремих видів рослин і тварин
c. сучасний стан науково-технічного прогресу
d. поява нових біомедичних технологій
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8. Які умови проведення клінічного експерименту були 
викладені у Нюрнберзькому кодексі 1945 р.? 

a. добровільна і свідома згода пацієнта на проведення 
експерименту

b. наявність можливості вийти з експерименту, пере-
рвати його на будь-якій стадії, якщо на це буде воля 
учасника експерименту

c. достатня наукова і практична кваліфікація лікарів 
та персоналу, що проводить експеримент

d. згода родичів на проведення експерименту
e. бажання отримати матеріальну винагороду

9. Чому сучасне православ’я негативно ставиться до феталь-
ної терапії?

a. це глибокий духовний занепад
b. це свідчить про моральну деградацію суспільства, що 

відвернулося від Бога 
c. застосування фетальної терапії є тяжким гріхом — 

як для тих, хто її проводить (лікарів, пацієнтів), так 
і для матерів, що дають згоду на використання своїх 
убитих дітей

d. застосування фетальної терапії дає можливість покра-
щити матеріальне становище окремим особам

10. Коли було прийнято і затверджено новий критерій 
«смерть мозку» на засіданні ВООЗ і ЮНЕСКО (Женева)?

a. у 1935 р.
b. у 1968 р.
с. у 1995 р.
d. у 2003 р.

Додаткові навчаючі завдання
1. Трагедією моральності називав Гегель суперечливий 

зв’язок прогресу з приниженням людської гідності. Застосу-
вання новітніх біомедичних технологій — як жоден інший 
напрям науково-технічного прогресу — веде до знецінення 
людського життя. Чи згодні Ви з такою точкою зору? Дайте 
свою відповідь.
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2. Преподобний Нектарій Оптинський повчав: «Якщо ви 
будете жити і вчитися так, щоб ваша науковість не псувала 
моральності, а моральність — науковості, то вийде повний 
успіх Вашого життя». Прокоментуйте цей вислів з позиції 
сучасних етичних проблем медицини.

3. Проф. Ж. Доссе, лауреат Нобелівської премії з фізіо-
логії та медицини (1980), констатує: «В галузі генетики 
людини нерозумне використання нових технологій може 
призвести до катастрофічних наслідків». Про що йдеться? 
Аргументуйте свою особисту позицію в цьому питанні.

4. До Вас звернулася вагітна жінка, для якої вагітність 
стала небезпечною, оскільки загрожує життю, і вона мусить 
її перервати. Але за своїми релігійними переконаннями вона 
відмовляється це зробити. Ваша позиція, як лікаря, у дано-
му випадку?

5. Суспільна свідомість віднайшла разючі епітети для 
характеристики штучного запліднення: і «нова технологія 
розмноження», і «техногенне виробництво людей», і «асексу-
альне розмноження». Проте кожне із цих понять — це свого 
роду семантичні одиниці «етичного мінного поля», як про-
яв сучасної культури. А як бути з емоційно-психологічним 
світом особистості, народженої «у пробірці», з її моральною 
самосвідомістю, з її юридичними правами і, зрештою, з її 
соціальним статусом? Дайте свою обґрунтовану відповідь на 
ці питання.
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2.6. Медицина і релігія: характеристика  
моральних взаємовідносин

План:
1. Здоров’я людини та його релігійне сприйняття. 
2. Репродуктивна свобода людини й моральний статус 

плоду як медична і релігійна проблеми. 
3. Релігія як фундаторка етичного кодексу лікарів.

	 Ключові слова: релігія, медицина, життя, фізичне 
здоров’я, духовне здоров’я, тіло, плоть, хвороба, ре-
продуктивна свобода людини, моральний статус плоду, 
моральний статус дитини, етичний кодекс лікаря. 

1. Здоров’я людини та його релігійне сприйняття
Турбота про людське здоров’я — душевне й тілесне — за-

вжди була в центрі уваги будь-якої впливової релігії. Релігія 
за своєю сутністю є вірою у надприродне і поклоніння йому. 
Це і обумовлює спробу сприйняття багатьох проблем, що 
пов`язані зі станом здоров’я людини.

У наш час знову зростає інтерес до стародавньої індійсь-
кої мудрості — Аюрведи (науки про життя). Ця сфера знан-
ня зазвичай розглядалася як суто медична наука, а нині 
обговорюється навіть у засобах масової інформації багатьох 
країн світу. Аюрведа, так само як і всі інші Веди (книги 
мудрості), є галуззю знання і має такий же неосяжний вік, 
як і саме людство: ніхто не знає часу, коли вона виник-
ла. Аюрведа займається не тільки хворобами й способами 
їх лікування, але й тим, як краще прожити життя, тобто 
етичними проблемами.

Корінь «аюр» означає єдність органів чуття, розуму 
й душі. Коли ця єдність порушується, — життя припиняєть-
ся. Таким чином, «аюр» означає «життя».

Головною метою застосування тієї або іншої медичної сис-
теми повинен бути пошук шляхів поліпшення якості життя, 
способів запобігання недузі, а в разі захворювання — правиль-
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ного вибору методів лікування. Не варто ставати фанатичним 
прихильником якоїсь однієї медичної системи. Ефективні ме-
тоди різних систем можуть чудово доповнювати один одного.

Медична освіта майже не приділяє уваги вивченню здо-
рового способу життя й профілактичним заходам. Аюрведа 
ж, навпаки, сфокусована на вирішенні цих проблем. Іншим 
недоліком сучасної медицини є те, що вона підходить до 
всіх людей з однією міркою. Аюрведа завжди бере до уваги 
індивідуальні особливості, а її системи збереження здоров’я 
й лікування ґрунтуються на індивідуальній конституції.

Перші історичні відомості, що стосуються Аюрведи, зус-
трічаються в Рігведі й Атхарваведі — це дві з чотирьох 
основних Вед Стародавньої Індії. Їхній вік має складати 
3500–5000 років.

Рігведа приділяє багато уваги медицині й мистецтву ці-
лительства, а Атхарваведа є джерелом Аюрведи, яка пізніше 
була оформлена у вигляді окремої Веди.

В Атхарваведі розглядаються також аспекти турботи про 
здоров’я:

їжа й травлення;
способи розвитку інтелекту;
шляхи позбавлення від недуг і відомості про лікарські 

рослини;
способи збереження здоров’я і збільшення тривалості 

життя;
керівництво з поліпшення характеру й особистих 

якостей.
Необхідно зазначити, що система підтримання здоров’я, 

описана в Атхарваведі, значною мірою орієнтована на само-
навіювання та зцілення за допомогою внутрішньої енергії. 
Аюрведа проголошує: ніщо не повинно відбуватися механіч-
но, тобто людина зобов’язана ретельно спостерігати за собою, 
щоб відвернути хворобу. Треба розвинути в собі тонку спос-
тережливість, але не варто доводити її до фанатизму.

Однак підтримання фізичного здоров’я у відриві від 
здоров’я духовного не є безумовною цінністю. Так, у хрис-
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тиянстві Ісус Христос, проповідуючи словом і ділом, лікував 
людей, піклуючись не тільки про їхнє тіло, але й про душу, 
а зрештою — про цілісну особистість. За словами самого 
Спасителя, він лікував «усю людину» (Ін. 7:23). Зцілення 
супроводжували проповідництво Євангелія.

Проникливий опис природи чудес, які робив Христос, на-
дав відомий російський релігійний філософ С. М. Булгаков. 
На думку філософа, будучи Боголюдиною, Христос творив, як 
і переживав, і людським, і божеським єством. А це означає, що 
дива — природні, а не протиприродні й не надприродні. У них 
виявляються можливості, закладені в ставленні людини до сві-
ту. Явище Христа як чудотворця було, насамперед, виражене 
в силі й владі духовній, які відкривалися і в слові, і в справі. 
Особливу силу має молитва як духовна причинність у світі, 
вона узагальнюючим чином виражена Господом у словах На-
гірної проповіді: «Просіть і дасться вам...» (Мф. 7). Є й інша 
риса в чудотворенні — це участь у ньому не тільки того, хто 
творить, але й того, хто сприймає. Умовою здійснення є віра, 
заради якої відбуваються дива: зцілення прокаженого, вос-
кресіння дочки Іаїра, зцілення біснуватого, сліпого. Христос 
у цих випадках виступає як абсолютний лікар. 

Ще виразніші випадки зворотнього характеру, коли від-
сутність віри перешкоджає здійсненню дива або, принаймі, 
його прийняттю. Такі випадки прямо подані в Євангелії: 
«І не зміг зробити там ніякого чуда; тільки на деяких хво-
рих поклавши руки, зціляв їх; і дивувався невір’ю їх» (Мф. 
13:58). Відповідно, дива є розкриттям власних сил і потенцій 
світу, але в цьому розкритті беруть участь обидві сторони — 
і той, хто його здійснює, і той, хто сприймає. Навіть у диві 
воскресіння Лазаря ми бачимо наявність цієї риси, саме 
участь віри, не самого померлого, але його сестер: «Марфа 
сказала Ісусу: Господи! Якби Ти був тут, не вмер би брат 
мій; але тепер знаю, що чого ти попросиш у Бога, дасть 
Тобі Бог» (Ін. 11: 21–22).

Яким чином творяться дива? Більшість — просто сло-
вом, прямою духовною причинністю. Проте є цілий ряд чу-
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дес, коли Господь не обмежується лише словом, але робить 
певні дії, які стають засобом для здійснення дива (зцілення 
сліпого описане так: «Він, взявши сліпого за руку, вивів 
його геть із селища й, плюнувши на очі йому, велів йому 
подивитися. І він зцілився, і став бачити все ясно» (Мк. 8: 
23–25). Дотиком Він зцілив вухо Малха (Лк. 22:51).

Страждаючи на невиліковану хворобу, православний 
християнин покликаний покластися на всеблагу волю Божу, 
пам’ятаючи, що сенс буття не обмежується земним життям, 
яке є приготуванням до вічності. Страждання — то наслі-
док не тільки особистих гріхів, але також загальної обме-
женості людської природи, а тому їх слід переносити з тер-
пінням і надією. Господь добровільно приймає страждання 
для порятунку людського роду: «Ранами Його ми зцілилися» 
(Іс. 53,5). Це означає, що Богові було бажано страждання зро-
бити засобом порятунку й очищення, що може бути дієвим 
для кожного, хто переживає його зі смиренністю й довірою до 
всеблагої волі Господа. За висловом святого Іоанна Златоус-
та, «хто навчився дякувати Богові за свої хвороби, той неда-
лекий від святості». Сказане не означає, що лікар або хворий 
не повинні докладати сил для боротьби із хворобою. Однак, 
коли людські засоби вичерпані, християнинові слід згадати, 
що сила Божия проявляється в людській немочі, і що в са-
мих глибинах страждань він здатний зустрітися з Христом, 
що взяв на Себе наші немочі й хвороби (Іс. 53:4).

Звернімося до християнської інтерпретації здорового тіла, 
адже тільки воно — тіло-здорове, тіло-канон — може сприй-
матися як загальна етична й лікарська норма. Не претенду-
ючи на широке охоплення, вичленуємо лише деякі ключові 
положення біблійного вчення:

про благодать, що є вирішальною ознакою самого 
життя;

про сприяння тілесному й щиросердечному здоров’ю 
ближнього як основній умові, що необхідна для доказу 
справжньої віри. «По тому довідаються всі, що ви мої учні, 
якщо будете мати любов між собою» (Ін.13:35);
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про здорове тіло як фундаментальну цінність люди-
ни. «Краще бідняк здоровий і міцний, ніж багатій із вис-
наженим тілом; здоров’я, добробут здорового тіла дорожче 
всякого золота й міцне тіло краще незліченного багатства» 
(Сир. 30: 14,15);

про духовну природу тілесного здоров’я. «Світильник 
для тіла є око. Якщо око твоє буде чисте, то все тіло твоє 
буде світле; якщо око твоє буде зле, то все тіло твоє буде 
темне» (Мтф. 6: 22,23);

про самоцінність і функціональну єдність органів і час-
тин тіла. Різні органи тіла перебувають між собою й зовніш-
нім світом у тісному зв’язку, і цей взаємозв’язок не може 
бути поставлений під сумнів, тому що форма людського тіла 
передана Богом. «Бог розташував члени, кожний у складі 
тіла, як Йому було завгодно. Не може око сказати руці: ти 
не потрібна; або також голова ногам: ви мені не потрібні. 
Навпаки, члени тіла, які здаються найслабшими, набагато 
потрібніші. Бог розмірив тіло так, що найменш досконале 
вимагає найбільшого піклування, це для того, щоб не було 
поділу в тілі, а всі члени однаково піклувалися один про 
одного. Тому чи страждає один член, страждають із ним усі 
члени; чи славиться один член, з ним радіють усі члени» 
(1 Крф. 12: 18–26).

У Старому Завіті тіло й плоть позначені одним терміном 
«басар». У грецькому тексті Нового Завіту для цих понять 
є два терміни: тіло й плоть, тобто приблизно те, що тепер 
у гістології називається «тканиною» і являє собою таке по-
няття, як структурна організація тіла. Тіло є сукупність 
злагоджено діючих органів, що складаються із тканини. Іов 
Багатостраждальний, ремствуючи, нагадує Богові: «Згадай, 
що Ти, як глину, обробив мене, і в порох обертаєш мене... 
шкірою й плоттю одяг мене, кістками й жилами скріпив 
мене» (Іов. 10: 9, 11). Плоть вийшла з рук Божих неначе 
з рук ткача, і Псалмоспівець славить Бога: «Ти влаштував 
внутрішності мої, і виткав мене в чреві матері моєї. Славлю 
Тебе, тому що я дивно влаштований» (Пс. 138: 13, 14). Тим 
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самим плоть гідна й нашого замилування, тому що вона була 
сприйнята Сином Божим: «Слово стало плоттю» (Ін. 1:14). 
Плоть здатна перетворюватися Духом Божим. Навіть апос-
тол Павло, котрий у термін «плоть» вносить значеннєву 
подвійність, говорить: «Ніхто ніколи не мав ненависті до 
своєї плоті, але харчує й гріє її, як і Господь Церкву; тому 
що ми члени тіла Його, від плоті Його й від кісток Його» 
(Єф. 5: 29-30).

Плоть залишається складовою частиною нашої тілесної 
істоти, коли людина здорова. Про це говорять у контексті 
такі біблійні вислови, як «плоть і кров», «кістка й плоть», 
«серце й плоть». А у хворобливому стані людини слово 
«плоть» може позначати все тіло, як, наприклад, у царя 
Давида: «Чересла мої повні запаленнями й немає живого 
місця в плоті моїй» (Пс. 37:8) 

Наше тіло, за Біблією, не є простою сукупністю плоті 
й кісток, плоті й крові, якою володіє людина під час свого 
земного існування. Тіло не тільки поєднує всі члени, його 
складові, — воно виражає особистість у її головних станах. 
Існування душі після смерті навіть у Царстві Божому не 
є повноцінним станом особистості. Тому тіло повинне вос-
креснути, як Сам Господь.

У старозавітному розумінні тіло гідне тієї ж поваги, що 
й плоть, бо і те, і інше виражає людину у всій її сукупності. 
Новий Завіт більше підносить гідність тіла: якщо плоть вер-
тається в землю, то тіло присвячене Господові. Своєї вищої 
гідності тіло не досягає на землі: Ісус Христос «перемінить 
тіло нашого пониження, щоб стало подібне до славного тіла 
Його» (Філ. 3:21), стане «тілом духовним» за образом небес-
ного Адама (1 Кор. 15: 44, 49). Щодо співвідношення духу, 
душі й тіла, відповідно до Священного Писання, душа — це 
символ життя, але не її джерело; джерело життя — є Бог, 
що діє за допомогою свого Духу. Із цього випливає христи-
янське розуміння смерті, відповідно до якого смерть буває 
двоїста: тілесна й духовна. Тілесна полягає в тому, що тіло 
втрачає душу, яка оживляла його, а духовна смерть у тім, 
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що душа втрачає благодать Божу, що оживляла її вищим 
духовним життям. Душа вмирає не так, як тіло. Тіло руй-
нується, а душа, коли вмирає гріхом, втрачає духовне світло, 
але не руйнується, не знищується, а залишається в стані 
мороку, скорботи й страждання. 

Очевидно, особливо актуальна для нас сьогодні позиція 
православної церкви щодо проблем, породжених бурхливим 
розвитком біомедичних технологій. Відповідно до церкви, 
спроби людей поставити себе на місце Бога, самочинно змі-
нюючи Його творіння, можуть принести людству нові страж-
дання. Розвиток біомедичних технологій значно виперед-
жає осмислення можливих духовно-моральних і соціальних 
наслідків їх безконтрольного застосування, що не може не 
викликати глибокої стурбованості. Церква виходить із за-
снованих на Божественному Одкровенні уявлень про життя 
як безцінний дарунок, про невід’ємну свободу й богоподібну 
гідність людської особистості.

Очевидно, у нашій християнській культурі не може зник-
нути інтерес до біблійних часів. Дуже складно зіставляти 
медицину наших днів і сучасну міжнародну класифікацію 
хвороб із біблійним періодом. У Біблії класифікація внут-
рішніх хвороб відсутня, а медичні спостереження досить 
сумарні — вони зводяться до того, що видиме: до хвороб 
шкіри, поранень, переломів, лихоманки, що супроводжує 
інфекційні захворювання, — це також загальні поняття 
слабкості й немочі, збудження й припадку. Але попри це, 
погляд Біблії на медицину для нас все-таки дуже важливий, 
тому що він — орієнтир для віруючої людини.

У біблійні часи природних причин хвороб навіть не 
шукали, окрім тих, що були очевидні: поранення, падін-
ня, старіння й сліпота на старість. Наприклад: «Коли Ісак 
зістарився, і притупився зір очей його, він призвав старшого 
сина свого Ісава». Головна причина такого підходу в тім, 
що хвороба звичайно розглядалася як покарання за гріхи. 
Так, побачивши сліпонародженого, учні запитали в Ісуса: 
«Равви! Хто згрішив, він або батьки його, що народився 
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сліпим?» (Ін. 9:2). Хвороба могла бути послана Богом пря-
мо, наприклад, перед стратами єгипетськими «Господь ска-
зав (Мойсею): хто дав вуста людині? Хто робить німим, або 
глухим, або видючим, або сліпим? Не Я чи Господь (Бог)?» 
(Ісх. 4: 11). Хвороба могла виникнути з Божого бажання за 
посередництва нечистої сили, як у Іова, коли «відійшов са-
тана від імені Господня, і вразив Іова проказою лютою від 
підошви ноги його по саме тім’я його» (Іов. 2: 7). Причиною 
хвороби могла також бути людська заздрість. Так, у того ж 
Іова ми зустрічаємо: «Дурня вбиває гнівливість, і неосмис-
леного губить дратівливість» (Іов. 5: 2); а з іншого боку, 
«лагідне серце — життя для тіла, а заздрість — гнилизна 
для кісток» (Притч. 14: 30).

Старий Завіт називає причиною хвороби пересичення. 
Книга премудрості Ісуса, волає до нас із глибини століть: 
«Сину мій! Не пересичуйся всілякою сластю, і не кидайся 
на різні їжі; тому що від багатоєдіння буває хвороба, і пе-
ресичення доводить до холери; від пересичення багато хто 
померли, а помірний додасть собі життя» (Сирах. 37: 30-34). 
Однак у будь-якому разі вважається, що хвороба дається 
Богом за гріхи. 

Медичні знання священиків, у чиїх руках довгий час пе-
ребувала лікарська справа, були традиційними та емпірич-
ними. Обряд жертвопринесення давав їм деякі уявлення про 
анатомію тварин; але анатомія людини навряд чи існувала 
як наука, беручи до уваги старозавітні обрядові заборони 
торкатися до мерця (про розтин трупа годі й говорити). 
У Біблії дуже мало посилань на анатомічні й фізіологічні 
факти. Специфічних назв захворювань також обмаль. В ос-
новному вживаються слова: хвороба, слабкість, немічність. 
Конкретно говориться про проказу, лишай, коросту. Мор, 
виразка або чума часто згадуються в Старому Завіті. Бубонна 
чума була лихом біблійних країн. Виділення або витікання 
зі статевих органів були причиною ритуальної нечистоти 
(Лев. 15: 2). Деякі з них були природними, деякі — резуль-
татом гонореї, і тому інфекційними. Оскільки не існувало 
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ніяких способів розрізнення, то порада була — остерігатися 
всіх цих видів. Не ясно, що знали євреї про венеричні за-
хворювання. А от сліпота була дуже поширена в Палестині 
й сусідніх країнах. Можна виділити дві головні очні хвороби: 
трахома — вірусний кон’юнктивіт, що є дотепер причиною 
сліпоти на Ближньому й Середньому Сході, та атрофія зору, 
що зустрічається у літніх людей, наприклад, в Ісака (Побут. 
27: 1), священика Ілії (1 Цар. 3: 2) та інших. Сліпота поз-
бавляла людину права на священство, але жаль до сліпого 
був обов’язком (Лев. 19: 14), а той, хто сліпого образив, мав 
бути проклятий (Втор. 27: 18).

Що стосується методів лікування, то відносно цього Біб-
лія дає вкрай обмежені факти. Ми читаємо про обмивання, 
помазання олією, про накладання заспокійливих мазей на 
рани перед тим як перев’язати їх (Іс. 1:6), про пластир зі 
смокв, що накладається на нарив (Іс. 38:21), про обмивання 
вином та олією ран милосердним самарянином (Лк. 10:34), 
про зігрівання тіла іншим тілом, як Авісага зігрівала старо-
го Давида (3 Цар. 1: 2). У Біблії також дуже мало говорить-
ся про ліки, які приймали всередину. Вино зі смирною, за-
пропоноване Ісусу на Хресті, призначалося для полегшення 
болю. Смирна, або мирра, — легке снодійне. Апостол Павло 
радив Тимофію вживати небагато вина для полегшення його 
шлункових болів (1 Тім. 5: 23). Мандрагори, як вважалося, 
сприяли зачаттю. Більшість засобів як у єврейській, так і в 
єгипетській фармакопеї були дієтичними (наприклад борош-
но, молоко, оцет, вино, вода, мигдаль, смокви, ізюм, апель-
сини, мед). Про аптечне мистецтво говориться лише з при-
воду приготування пахощів. Найважливішою хірургічною 
операцією варто вважати обрізання, що споконвіку робили 
кремнієвим ножем. 

Служіння Ісуса Христа в галузі медицини було прийня-
те апостолами у спадок разом із Його вченням. Зцілення 
хворих розглядалося як найперший обов’язок церкви в ан-
тичному християнстві. Сьогодні діяльність православної цер-
кви так само спрямована на проголошення слова Божого і 
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преподання благодаті Святого Духа стражденним і тим, хто 
про них піклується. Це становить суть душевної турботи її 
в сфері охорони здоров’я. Головне місце тут займає створен-
ня в лікувальних закладах молитовної атмосфери, надання 
пацієнтам різної благодійної допомоги. Церковна місія в ме-
дичній сфері є обов’язком не тільки священнослужителів, 
але й православних мирян — працівників охорони здоров’я, 
покликаних створювати всі умови для релігійної розради 
хворих. Віруючий медик повинен розуміти, що людина, яка 
страждає, чекає від нього не тільки відповідного лікування, 
але й духовної підтримки.

Отже, релігія й медицина завжди діяли паралельно, до-
повнюючи одна одну. Але завжди вони зверталися до люди-
ни, до її здоров’я — як тілесного, так і душевного.

2. Репродуктивна свобода людини й моральний статус 
плоду як медична і релігійна проблеми
Такі традиційні етичні теорії, як утилітаризм і «теорія 

морального договору», зустрічаються в галузі медицини із 
серйозними проблемами. Але медична наука сама по собі не 
може вирішити складні проблеми без опори на відповідні 
етичні концепції. Формування подібної концепції передбачає 
не просто технічне вирішення проблем, а ціннісний вибір. 
Ця концепція покликана пролити світло на такі проблеми, 
як репродуктивна свобода людини, моральний статус пло-
ду й захист його інтересів. Очевидно, що новий підхід має 
охоплювати всі наявні етичні погляди й традиційні теорії, 
включаючи плюралізм етичних цінностей.

Бажання жінки мати власну дитину багато в чому скла-
дається під впливом культурних традицій. Найважливішим 
культурним стереотипом, що стосується розподілу ролей між 
статями, є уявлення про те, що головне призначення жін-
ки — це народження й виховання дітей. І хоча за законом 
обидва батьки несуть рівну відповідальність за своїх дітей, 
вважається, що дитина важливіша для жінки, аніж для чо-
ловіка.
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Любов — це інтимний акт, таємниця, що стосується тіль-
ки двох. Тіло одного партнера відкривається для іншого, за-
довольняючи сексуальні потреби кожного з них. Найважливі-
шим аргументом, який висувають супротивники штучного 
запліднення, є те, що при цьому втрачається інтимність.

У платонівському діалозі «Пір» Сократ вказує на такі три 
способи досягнення безсмертя: здійснення подвигу, створен-
ня видатного твору й народження дітей. І хоча особисте без-
смертя при цьому не досягається, у разі народження дитини 
батько встановлює зв’язок із майбутніми поколіннями. Проте 
навіть у цьому випадку можливості генетичної спорідненості 
вельми обмежені. Ймовірно, що діти або онуки не матимуть 
дітей. Але навіть якщо ця вірогідність і не дуже висока, усе 
ж таки частка успадкованих генів скорочується з кожним 
поколінням (наприклад, у п’ятому поколінні зберігається 
лише одна шістнадцята частина початкових генів).

Більшість батьків прагнуть завести власних дітей, ос-
кільки це пов’язано із процесом виховання. З одного боку, 
виховання дітей вимагає немало часу, енергії та грошей і су-
проводжується психологічними стресами, відчуттям тривоги, 
з іншого, — батьки переживають почуття задоволення, до-
помагаючи дітям розвивати свої здібності й таланти. Усе це 
вказує на те, що бажання мати власних дітей є розумним, 
як і принцип репродуктивної свободи, що сприяє самовира-
женню особи. Позбавити людину можливості продовження 
роду — означає порушити її відчуття самоідентичності, об-
межити її прагнення до самовираження. Принцип репродук-
тивної свободи ґрунтується на тому, що держава не повинна 
обмежувати невід’ємні права індивіда. 

Право людини на продовження роду відбите в міжнарод-
них актах про права людини. Відповідно до Загальної декла-
рації прав людини, що прийнята Генеральною Асамблеєю 
ООН 10 грудня 1948 р., повнолітні чоловіки і жінки, неза-
лежно від расової, національної та релігійної належності, 
мають право одружуватися й створювати сім’ю. Останнє оз-
начає право вільно вирішувати питання про продовження 
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або непродовження роду. Принцип репродуктивної свободи 
припускає також право на те, щоб не мати дитини, вклю-
чаючи право на використання контрацептивів і право на 
аборт.

Разом із тим перед людиною можуть постати етичні про-
блеми, пов’язані з делікатним втручанням суспільства в її 
репродуктивні здібності. Це стосується, наприклад, таких 
питань, як сурогатне материнство, заморожування ембріо-
нальних клітин на ранній стадії їх розвитку тощо. Дехто 
схильний пов’язувати принцип репродуктивної свободи зі 
свободою отримання генетичної інформації про плід, для 
того щоб, ґрунтуючись на цій інформації, вирішувати — 
мати або не мати дитину.

У питанні про моральний статус плоду багато вчених 
дотримуються секуляризаційного підходу. Аборт на ранній 
стадії розвитку плоду етично прийнятніший, ніж пізній 
аборт. У разі, якщо подальший перебіг вагітності становить 
загрозу життю жінки, її життя є пріоритетом по відношенню 
до життя плоду. Моральний статус плоду на пізніх термінах 
вагітності наближається до морального статусу дитини.

Володіти самосвідомістю достатньо для того, щоб во-
лодіти правом на життя. Людина, наділена самосвідомістю, 
є метою сама по собі, оскільки вона здатна ставити перед 
собою цілі, що ґрунтуються на раціональному виборі й за-
гальноприйнятих цінностях. Індивід, здатний відповідати за 
свої вчинки, вимагає до себе моральної пошани. 

Іншим критерієм отримання морального статусу вва-
жається здатність плоду до чутливості, тобто вміння відчу-
вати і сприймати навколишній світ. Істота, здатна відчувати 
біль і переживати почуття задоволення, має право на життя. 
Відмінність між плодом, що володіє здібністю до відчуття, 
і плодом, що не володіє нею, полягає в тому, що останній 
не має моральних інтересів.

Плід стає життєздатним, коли він спроможний жити поза 
материнським лоном, хоч б за допомогою штучної підтрим-
ки. Життєздатність — це такий ступінь, коли плід здат-



312

ний до інтенсивного розвитку. У плоду, що життєздатний, 
істотно зростає соціальна роль пацієнта: по-перше, він не 
може бути підданий аборту; по-друге, у його інтересах мож-
ливе медичне втручання в організм матері.

Необхідно розрізняти два аспекти поняття «особистість». 
Нормативний аспект включає повний моральний статус осо-
бистості: сукупність прав, включаючи й право на життя. 
Дескриптивний аспект полягає у володінні самосвідомістю 
й пов’язаними з нею якостями: це володіння мовою, здат-
ність до раціональних думок і вчинків, володіння мораль-
ними цінностями. Той, хто наділений самосвідомістю, є осо-
бою в обох сенсах цього слова. Ембріон, плід і немовля не 
є особами в дескриптивному сенсі, проте їх певною мірою 
можна наділити моральним статусом.

Безумовно, свою соціальну роль дитина набуває ще до 
народження. Та обставина, що мати в період вагітності 
встановлює із плодом різноманітні контакти, збільшує віро-
гідність нормальних пологів. Вагітна жінка може здійсню-
вати вчинки, які позитивно або негативно позначаться на 
здоров’ї майбутньої дитини. Вона здатна виявляти турботу 
про здоров’я дитини, відмовившись від паління й спиртних 
напоїв, споживаючи екологічно чисті продукти й будучи 
обережною у виборі медикаментів. Отже, факт народження 
дитини не відмежовує істоту, що володіє моральним ста-
тусом, від істоти, що не володіє таким. Підхід з огляду на 
соціальну роль виявляється дуже вузьким: він указує лише 
на схожість, що існує між дитиною й дорослою людиною. 
Проте нормальна дитина має певні риси схожості з дорослою 
людиною — такі, як життєздатність, чутливість, потенційна 
самосвідомість, зовнішність і т. ін.

Зобов’язання поводитися милосердно опосередковане 
моральним статусом плоду. Чим вищий моральний статус 
плоду, тим сильніше це зобов’язання. Коли плід набуває 
морального статусу, мати повинна діяти по відношенню до 
нього милосердно: зокрема, етично невиправданою щодо ньо-
го була б операція аборту.



 313 

Прихильники аборту на ранніх стадіях розвитку плоду 
висувають свої аргументи: 1) цей акт утверджує принцип 
автономії дорослого суб’єкта; 2) плід на ранній стадії свого 
розвитку нежиттєздатний; 3) цей плід позбавлений багатьох 
рис, властивих зрілому індивідові. Аборт допустимий і на 
пізніх стадіях розвитку плоду, якщо лікарі встановили, що 
він має аномалії розвитку центральної нервової системи, 
отже — не володіє моральним статусом особистості.

І вагітна жінка, і лікар (обидва) несуть моральну відпові-
дальність за благополуччя плоду, але лікар — також відпові-
дальність за благополуччя жінки. Коли плід набуває мораль-
ного статусу, оточуючі вже мають враховувати його інтереси 
як майбутньої особистості. У міру розвитку плоду відповідаль-
ність дорослих людей за його долю зростає: вони повинні уни-
кати будь-яких дій, що зашкодять майбутній дитині.

Сьогодні дослідники доходять висновку, що право не 
мати дітей важливе для самовизначення особистості, насам-
перед для жінки, яка прагне досягти соціальної рівності. 
Виходячи із цього, виправдовується аборт на ранній стадії 
розвитку плоду. 

З найдавніших часів церква розглядала навмисне перери-
вання вагітності (аборт) як тяжкий гріх. Канонічні правила 
прирівнюють аборт до вбивства. В основі такої оцінки лежить 
переконаність у тім, що зародження людської істоти є даром 
Божим, тому з моменту зачаття будь-яке посягання на жит-
тя майбутньої людської істоти — злочинне. «Ще поки тебе 
вформував в утробі материній, я пізнав був тебе і ще поки 
ти вийшов із нутра, тебе посвятив…» (Єр. 1: 5–6). «Не вбивай 
дитини, заподіюючи викидень» — це веління бачимо серед 
найважливіших заповідей Божих у «Навчанні дванадцяти 
апостолів» — одній з найдавніших пам’яток християнської 
писемності. «Жінка, учинивши викидень, є вбивця, і дасть 
відповідь перед Богом. Тому що... зародок в утробі є жива 
істота, про яку печеться Господь», — писав апологет релігії 
Афінагор. Святитель Іоанн Златоуст називав тих, хто робить 
аборт, «гіршими за убивць».
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Велике поширення й виправдання абортів у сучасному 
суспільстві церква вважає загрозою для майбутнього людства 
і явною ознакою моральної деградації. Церква також нез-
мінно почитає своєю справою виступати на захист найбільш 
уразливих і залежних людських істот, якими є і ненарод-
жені діти. Не відкидаючи жінок, що зробили аборт, церква 
закликає їх до покаяння й до подолання згубних наслідків 
гріха через молитву. Якщо існує пряма загроза життю матері 
у продовженні вагітності, особливо за наявності в неї інших 
дітей, у пастирській практиці рекомендується виявляти поб-
лажливість. Але в таких випадках лікар повинен виявляти 
максимальну обережність у постановці діагнозу, що може 
підштовхнути жінку до переривання вагітності; при цьому 
віруючий медик повинен ретельно зіставляти медичні пока-
зання й веління християнської совісті. З розвитком біоме-
дичних технологій пов’язане також поширення ідеології так 
званих репродуктивних прав. Дана система поглядів при-
пускає пріоритет статевої і соціальної реалізації особистості 
над турботою про майбутнє дитини, про духовне й фізичне 
здоров’я суспільства, про його моральну стійкість. 

Якщо чоловік або дружина нездатні до зачаття дитини, 
а терапевтичні й хірургічні методи лікування безпліддя не 
допомагають подружжю, їм треба зі смиренністю прийняти 
своє «безчадіє» як особливе життєве покликання. Пастирські 
рекомендації в подібних випадках мають бути спрямовані 
на усиновлення дитини за обопільною згодою подружжя. 
Православна церква до припустимих засобів медичної до-
помоги відносить штучне запліднення статевими клітина-
ми чоловіка, оскільки воно не порушує цілісності шлюбного 
союзу, не відрізняється принципово від природного зачаття 
й відбувається в контексті подружніх відносин. Проте мані-
пуляції, пов’язані з донорством статевих клітин, порушують 
винятковість шлюбних відносин, допускаючи вторгнення 
до них третьої сторони. До того ж, така практика заохочує 
безвідповідальне батьківство й материнство, свідомо звіль-
няє анонімних донорів від зобов’язань стосовно тих, хто 
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є «плоттю від плоті». Використання донорського матеріалу 
підриває основи сімейних взаємозв’язків, оскільки припус-
кає наявність у дитини, крім «соціальних», ще й так званих 
біологічних батьків. «Сурогатне материнство», тобто вино-
шування заплідненої яйцеклітини жінкою, що після пологів 
повертає дитину «замовникам», протиприродне й морально 
неприпустиме навіть у тих випадках, коли це відбувається 
на некомерційній основі. Ця методика означає руйнування 
глибокої емоційної та духовної близькості, що встановлюєть-
ся між матір’ю й дитиною вже під час вагітності. Морально 
неприпустимими, відповідно до канонів православної церкви, 
є також усі різновиди екстракорпорального (позатілесного) 
запліднення, що передбачають заготовлення, консервацію 
й навмисне руйнування «надлишкових» ембріонів.

Запліднення самотніх жінок із використанням донорських 
статевих клітин або реалізація «репродуктивних прав» са-
мотніх чоловіків, а також осіб із так званою нестандартною 
орієнтацією, позбавляє майбутню дитину права мати і матір, 
і батька. За законом православної церкви, застосування реп-
родуктивних методів поза контекстом благословенної Богом 
родини стає формою богоборства, здійснюваного під прикрит-
тям захисту автономії людини й свободи особистості. При-
вертаючи увагу людей до моральних причин хвороб, церква 
разом із тим вітає зусилля медиків, спрямовані на лікуван-
ня спадкових хвороб. Однак метою генетичного втручання 
не повинно бути штучне «удосконалення» людського роду 
й вторгнення в Божий план про людину, залишаючись вірним 
заповіді Божій: «не убий» (Ісх. 20: 13).

3. Релігія як фундаторка етичного кодексу лікарів
Проблема медичної етики сягає своїм корінням у релігію. 

Звернімося хоча б до староіндійського трактату Аюрведа як 
джерела з питань медичної етики. У Стародавній Індії меди-
цина вивчалася для суспільного блага — щоб лікувати хворих 
із любов’ю й співчуттям. Мета вивчення вказаного тракта-
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ту — стати майстерним у справі лікування всіх живих істот. 
У цій справі суб’єкт досягає чеснот, блага й задоволення.

У Аюрведі сформульовано етичний кодекс поведінки ліка-
ря. Лікар-наставник повинен мати виняткові здібності — як 
моральні, так і інтелектуальні. Він не повинен відвідувати 
будинок пацієнта без запрошення. Під час відвідин його ува-
га має бути звернена виключно на пацієнта: він не має права 
надавати знаки уваги іншим членам сім’ї. Він не має права 
розголошувати іншим сімейні таємниці пацієнта. Лікар не 
повинен проявляти ворожі почуття по відношенню до інших 
представників своєї професії. Він зобов’язаний по-братньому 
ставитися до всіх живих істот. У складних випадках йому 
настійно рекомендується звертатися по допомогу до інших 
лікарів.

Ставлення до медицини в християнстві найбільш повно 
викладене в книзі Ісуса сина Сирахова: «Почитай лікаря 
честю по потребі в ньому; тому що Господь створив його, 
і від Всевишнього лікування... Господь створив лікаря, і роз-
судлива людина не буде зневажати ним. Для того він і дав 
людям знання, щоб прославляли Його в Дивовижних спра-
вах Його: ними він лікує людину й знищує хворобу її. Той, 
хто готує ліки, робить із них суміш, і заняття його не кін-
чаються, і через нього не кінчаються, і через нього буває 
благо на землі».

Православна церква з незмінно високою повагою ставить-
ся до лікарської діяльності, в основі якої лежить служіння 
любові, спрямоване на запобігання й полегшення людських 
страждань. Зцілення ушкодженого хворобою людського єства 
сприймається як виконання задуму Бога. 

Що стосується медичної етики ісламу, то етичний кодекс 
970 року вказував, що лікар має бути скромним, доброчес-
ним, милосердним, поважним; носити чисте вбрання, мати 
доглянуте волосся, водитися з особами гарної репутації, а не 
безбожниками й негідниками; стежити за мовою, щоб не 
вибачатися, якщо помилився; не шукати помсти, бути друж-
нім; не жартувати недоречно.
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Стосовно хворих лікар зобов’язаний: уникати загрози 
життю й смерті пацієнта, тому що Аллах тільки це знає; 
не втрачати терпіння, відповідаючи на запитання пацієнта; 
не відрізняти бідного від багатого, сильного від слабкого. Бог 
нагородить його за допомогу нужденним. Лікар не повинен 
спізнюватися на обхід або на домашній виклик. Він має бути 
надійним і пунктуальним. Він не повинен торгуватися про 
свій гонорар. Якщо пацієнт сильно хворий або у скрутній 
ситуації, лікар має бути вдячний, незалежно від отриманої 
платні. Він не повинен давати вагітній жінці ліки для абор-
ту, хіба що тільки це необхідно для її здоров’я. Якщо лікар 
прописує ліки, він має пересвідчитися, що хворий зрозумів 
їх назву, щоб від прийняття ліків не стало гірше. Він має 
бути ввічливим до жінок і зберігати лікарську таємницю.

Зобов’язання перед суспільством полягали в тому, що 
лікар не повинен говорити поганого про шанованих людей 
і має бути терпимим до релігійних вірувань. Зобов’язання 
перед колегами передбачали, що лікар добре характеризує 
знайомих і колег. Якщо за потреби інший лікар виклика-
ний до пацієнта, то сімейний лікар не повинен критикува-
ти його, навіть якщо поставлений діагноз відрізняється від 
його власного. Але він має пояснити колезі свій погляд на 
хворобу і розповісти про призначене лікування, щоб від двох 
підходів хворому не стало гірше.

Східні релігії базуються на розумінні єдності людини 
й космосу. За буддистськими і даоськими поглядами, людина 
— це мікрокосмос, маленький всесвіт. А якщо це так, то 
вона підкоряється всім законам Всесвіту. Тому здоров’я — це 
широкий термін, що включає в себе всі аспекти існування. 
У природі все пов’язано між собою. Так само і в організмі: 
те, що погано для шлунка, погано й для печінки, а що по-
гано для печінки, погано й для серця... Збереження здоров’я 
одного органа приводить до збереження здоров’я й іншого. 
Здоров’я у східній медицині розглядається як здатність ор-
ганізму реагувати на різні несприятливі фактори зовніш-
нього й внутрішнього середовища, підтримуючи рівновагу 
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й цілісність. Відповідно, хвороба є порушенням цієї ціліс-
ності, нездатність адаптуватися до несприятливих факторів. 
Послаблення захисних сил організму призводить до хвороби. 
Недарма в китайській медицині існує така приказка, що 
людина хвора не тоді, коли в неї виникає хвороба, а хвороба 
виникає, коли людина хвора.

Очевидність наведених вище положень дозволяє зазна-
чити, що релігійна онтологія й аксіологія (ясна річ, окрім 
різного роду тоталітарних сект) не тільки не суперечать ме-
дичній теорії та практиці, але й навпаки — стимулюють 
її прогрес. 

Безумовно, етичні засади лікаря ґрунтуються на релігії. 
Тому клятва Гіппократа для його діяльності була і зали-
шається фундаторною та необхідною. Проголошення клятви 
(урочистої обіцянки, що дається перед лицем Бога) означа-
ло істотну відмінність між зобов’язаннями повсякденного 
життя й зобов’язаннями щодо професії. Самий факт клятви 
вказує на особливий статус лікаря — це не просто спосіб 
добування коштів для існування, а членство в особливій кас-
ті людей. У священні таємниці «гіппократової медицини» 
посвячувався не кожен охочий, а лише той, хто міг бути 
долучений до гільдії лікарів. Ідея солідарності між колега-
ми є невід’ємним елементом традиційного розуміння про-
фесії. Належність до професії характеризується тим, що її 
члени домовляються між собою не змагатися один з одним, 
а надавати взаємну підтримку. Хоча подібна лояльність між 
колегами здатна обернутися проти тих, кому представники 
професії зобов’язані служити, — тобто проти інтересів па-
цієнта. Скажімо, у тих випадках, коли лікарі відмовляються 
розголошувати факти некомпетентності або корупції своїх 
колег, спостерігається деформація ідеї медичного професіо-
налізму.

До головних обов’язків лікаря належать такі: 
1. Працювати на благо пацієнта. 
2. По можливості, не завдавати йому болю. 
3. Не давати ліків, здатних спричинити смерть. 
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4. Не використовувати своє становище з корисливих мір-
кувань (наприклад для сексуального зваблювання). 

5. Зберігати секрети своїх пацієнтів і т. ін. 
Зміст професії в даному випадку полягає у служінні 

клієнтові, прийнятті на себе певних етичних зобов’язань, 
свого роду етичного кодексу. Професія існує не заради носія 
цієї професії, а на благо тих, для кого вона призначена. Від 
лікарів, що належали до школи Гіппократа, у разі потреби 
вимагалося надання безкоштовної медичної допомоги, що 
було нехарактерне для античного світу. В інших випадках, 
щоб не обтяжувати фінансового становища хворого, лікареві 
платили лише після досягнення успішного результату в ліку-
ванні. Усе це говорить про те, що інтереси пацієнта — най-
важливіше для лікаря.

Корегуючи клятву Гіппократа, сучасна дійсність вису-
ває нову декларацію, згідно з якою випускник медичного 
навчального закладу зобов’язаний спрямувати свої знання 
й здібності на благо всіх своїх пацієнтів і суспільства зага-
лом, у своїй діяльності суворо дотримуватися славних тра-
дицій медичної професії і не робити нічого такого, що було 
б несумісне із цими традиціями. Також не можна погоди-
тися із клятвою Гіппократа в тій частині, яка стосується 
замкнутості представників цієї медичної школи, подібної до 
масонських лож. Було б несправедливо розглядати лікарів 
як членів якоїсь священної гільдії, пов’язаних особливими 
зобов’язаннями між собою. Перехід від клятви Гіппократа 
до урочистої декларації символізує перехід від ідеї професії 
як священного братства людей, покликаних допомагати один 
одному, до ідеї професії групи людей, у яких на першому 
плані стоять інтереси пацієнта. 

Стара ідея Гіппократа про те, що лікар не завжди по-
винен вимагати платню за свої послуги, нині поступається 
ідеї про те, що медичні послуги має забезпечити суспіль-
ство. Наприклад, у Скандинавії медична служба існує за 
рахунок податків, в інших європейських країнах — під-
кріплюється державною системою обов’язкового медичного 
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страхування. Навіть у США, де велика частина медичного 
забезпечення знаходиться у приватних руках, існує система 
соціальної медичної допомоги для ветеранів, літніх людей 
і інших груп пільгового населення. Перехід від лікаря, чиє 
існування залежить від гонорарів своїх пацієнтів, до лікаря, 
що одержує платню від держави, зміцнює позиції медицини 
як професії.

Медицина на всіх рівнях стає тепер колективним видом 
діяльності. Лікарі працюють спільно з медичними сестрами, 
нянями й представниками інших пов’язаних із медициною 
професій. А відносини між лікарем і пацієнтом стають менш 
особистісними. Лікар уже не може зберігати у своїй пам’яті 
знання про приватне життя своїх пацієнтів, їхні характери, 
взаємини у сім’ї або на роботі. Отже, лікар не має права 
говорити про своїх пацієнтів «мої пацієнти», а пацієнт про 
лікаря — «мій лікар». Лікар дедалі більше стає безособистіс-
ним гарантом забезпечення медичної допомоги. Цьому спри-
яє і зростаючий технологічний характер сучасної медици-
ни. Особа лікаря виявляється менш значущою в порівнянні 
з можливостями технологій, які він (або його команда) вико-
ристовує. Та всупереч цьому нові форми й методи лікування 
не повинні докорінно міняти характер відносин між лікарем 
і пацієнтом: лікар зобов’язаний зберігати головне — співчут-
тя до хворого і прагнення допомогти йому. 

Питання для самоконтролю
1. Чому проблема здоров’я завжди була і є турботою 

будь-якої релігії?
2. У чому цінність Аюрведи для збереження здоров’я?
3. Як християнство розцінює здоров’я особистості?
4. Яку здатність до цілительства мав Ісус Христос?
5. Як християнство інтерпретує поняття «здорове 

тіло»?
6. Співвідношення понять «тіло» та «плоть» у христи-

янстві та їх значення для людського життя.
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7. У чому сутність хвороби за християнським віровчен-
ням: її причини, рецепти лікування?

8. Поняття репродуктивної свободи особистості та її су-
часне забезпечення.

9. Що Ви розумієте під моральним статусом плоду (виз-
начення, критерії)?

10. Як церква сприймає аборт?
11. Що відносять до сучасних методів репродукції люди-

ни та як оцінює їх сучасна церква?
12. Які основні етичні вимоги висуває Аюрведа до лікаря?
13. Яке місце займає лікар у християнській релігії?
14. У чому сутність медичної етики ісламу?
15. Які невідповідності етичного плану має клятва Гіп-

пократа в сучасних умовах?

Тести для самоконтролю
1. Релігія — це:

a. віра у Бога
b. світогляд, заснований на вірі у надприродне 
c. знання про Бога
d. емоційний досвід людини

2. «Аюр» — це: 
a. душа
b. розум
c. життя
d. почуття

3. Постулатами сучасної медичної етики не є:
a. принцип самореалізації особистості
b. принцип інформованості пацієнта
c. принцип віри в надприродне 
d. принцип вільної згоди

4. Які з наведених ситуацій Ви вважаєте етичними у плані вико-
ристання медичних препаратів для полегшення стану пацієнта?

a. медичні препарати можуть послабити пізнавальні здіб-
ності пацієнта і тим самим заважатимуть йому готу-
ватися до смерті
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b. послаблення болю не дасть можливості пацієнтові 
«розділити страждання Христа»

c. медичні препарати для знеболення спричинять зви-
кання організму до наркотиків

d. медичні препарати можуть прискорити смерть
5. Позначте етичні проблеми, які пов’язані із репродуктив-
ною свободою особистості: 

a. сурогатне материнство
b. заморожування ембріональних клітин на ранніх 

стадіях їх розвитку
c. «дар Божий»
d. одержання генетичної інформації про плід

6. Сучасні репродуктивні технології вносять певні зміни 
у класичне розуміння сім’ї, що складається із двох гетеро-
сексуальних партнерів. Позначте їх:

a. генетична мати
b. мати, що виношує плід
c. «соціальна мати»
d. «соціальний батько»
е. усі вищезгадані 

7. Представники античної філософії, буддизму, індуїзму вва-
жали, що:

a. тіло — то лише вмістище душі (атмана)
b. тіло і душа дихотомні
c. тіло значніше за душу
d. душа превалює над тілом

8. Моральний статус плоду означає:
a. вміння відчувати та сприймати довколишній світ
b. мати моральний інтерес
c. здатність до інтенсивного розвитку
d. здатність жити за допомогою штучної підтримки поза 

материнським лоном
9. У Старому Завіті тіло й плоть позначені одним терміном 
«басар». У Новому Завіті вживаються два терміни «тіло» 
і «плоть». Позначте у таблиці, які риси є ознаками тіла, 
а які — плоті.
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a. сукупність злагоджено діючих органів, що складають-
ся із «тканини»

b. частина нашої тілесної істоти, коли людина здорова
c. виражає особистість у її головних станах
d. це те, що вертається у землю
e. це те, що присвячене Богові

Ознаки тіла Ознаки плоті

10. Репродуктивна свобода особистості — це:
a. право вільно вирішувати питання про продовження 

або непродовження роду
b. право на те, щоб не мати дітей
c. право на використання контрацептивів, право на 

аборт
d. право суспільства втручатися в репродуктивні здіб-

ності особистості
e. свобода отримання генетичної інформації про плід

Додаткові навчаючі завдання
1. За даними проведеного у США опитування, більшість 

лікарів, а тим паче пацієнтів, вірять у те, що здоров’я може 
визначатися трансцендентними феноменами. Так, опитуван-
ня 1144 практикуючих лікарів Лос-Анджелеса в категорії 
Internal Medicine показало: 85 % із них вважають, що віра 
допомагає пацієнтам подолати хворобу; 1 % опитуваних до-
тримуються протилежної думки, вважаючи, що віра заважає 
зціленню; а 14 % упевнені, що позитивні й негативні аспек-
ти віри у лікуванні збалансовані. 

Що стосується релігійних переконань лікарів, то 54 % 
думають, що Бог іноді втручається, щоб допомогти пацієн-
там, 27 % — що Бог тут ні до чого, а 18 % категорично 
проти втручання Бога, адже вважають, що пацієнт у всьому 
повинен довіряти лікареві. А якої Ви думки? Чи поділяєте 
погляди опитуваних?
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2. Препаруйте етичний кодекс 970 року, який сформу-
лював Аль Табарі, згідно з яким лікар повинен бути: скром-
ним, милосердним, поважним; носити чистий одяг, мати до-
глянуте волосся, водитися з людьми гарної репутації, а не 
безбожниками та негідниками; слідкувати за мовою, щоб 
не вибачатися, якщо помилився; не шукати помсти, бути 
дружнім; не шуткувати недоречно.

По відношенню до хворих лікар повинен: уникати про-
гнозу життя та смерті, бо тільки Бог це знає; не втрачати 
терпіння, відповідаючи на запитання пацієнтів; не відрізняти 
бідного від багатого, сильного від слабкого. Бог нагородить 
його за допомогу тому, хто цього потребує. Лікар не пови-
нен запізнюватися на огляд або на домашній виклик. Він 
має стати надійним та пунктуальним. Він не повинен тор-
гуватися за свій гонорар. Якщо пацієнт сильно хворий або 
у скрутній ситуації, лікар має бути вдячний, незалежно від 
отриманої платні. Він не повинен давати вагітним жінкам 
ліків для аборту, хіба що це необхідно для їх здоров’я. Якщо 
лікар призначає ліки, то він повинен перевірити, що хворий 
правильно зрозумів назву, щоб від прийняття ліків йому 
не стало зле. Він має бути ввічливим до жінок та зберігати 
лікарську таємницю. Прокоментуйте цей кодекс відносно 
сьогоднішніх етичних вимог до лікаря.

3. Релігіотерапія — новий напрям у сучасній системі 
охорони здоров’я, заснований на синтезі та взаємопроник-
ненні релігійно-просвітницької етики, релігійної віри й лі-
кувально-профілактичних технологій. Чи не вважаєте Ви 
парадоксальним те, що у добу епохальних досягнень НТР 
у медицині — найсучасніших санітарно-гігієнічних систем, 
чудо-ліків антибіотиків, розкриття секрету життя дезокси-
рибонуклеїнової кислоти (ДНК), методик трансплантування 
органів та вирощування «дитини у пробірці» — лікарі та 
хворі все частіше звертаються до Бога у боротьбі із хворо-
бами?

4. Як Ви можете пояснити такі результати релігіоте-
рапії? Більшість питущих (понад 70 %) та курців (понад 



 325 

50 %) припиняють вживати алкоголь та палити. У осіб із 
функціональним розладом нервової системи відбувається 
значна редукція загально-невротичних проявів, зникають 
тривожність та емоційне збудження. Що стосується хворих 
на туберкульоз, які перебувають у протитуберкульозних ста-
ціонарах: у тих, хто лікується методом групової релігіотера-
пії, розсмоктування вогнищ та закриття порожнин розпаду 
у легенях відбувається на 1,5–2 місяці раніше, ніж у тих, 
хто отримує лікування за звичайною методикою.

5. Концепція православної медицини спирається на до-
ктрину французького лікаря, засновника наукової хірургії, 
істинного християнина Амбруазо Паре: «Лікар лікує, Бог 
зцілює». Розтлумачте цей вислів.

6. Припустимо, у польових умовах лікар на своїх руках 
намагається доставити хворого до шпиталю і на шляху зуст-
річає пораненого, який знаходиться у ще тяжчому стані. Не 
маючи можливості допомогти обом відразу, кому він повинен 
віддати перевагу?
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