
МІЖНАРОДНИЙ КОДЕКС МЕДИЧНОЇ ЕТИКИ 

Прийнятий 3-ю Генеральною Асамблеєю Всесвітньої Медичної Асоціації, Женева, Швейцарія, в 

жовтні 1949 року, доповнений 22-ю Всесвітньої Медичної Асамблеєю, Сідней, Австралія, в серпні 

1968 року і тридцять п'ятою Всесвітньої Медичної Асамблеєю, Венеція, Італія, в 1983 році. 

Загальні обов'язки лікаря 

 Лікар зобов'язаний завжди підтримувати найвищі професійні стандарти. 

 Беручи професійні рішення, лікар повинен виходити з міркувань блага для пацієнта, а не з 

власних матеріальних інтересів. 

 Незалежно від професійної спеціалізації, лікар повинен ставити в основу співчуття і повага 

до людської гідності пацієнта і повністю відповідати за всі аспекти медичної допомоги. 

 Лікар повинен бути чесний з пацієнтом і колегами. Він не має права покривати колег, які 

обманюють своїх пацієнтів. 

 З нормами медичної етики не сумісні: 

а) Самореклама, якщо вона спеціально не передбачена законами країни і етичним кодексом 

Національної Медичної Асоціації. 

б) Виплата лікарем комісійних за направлення до нього пацієнта, або отриманням плати чи іншої 

винагороди з будь-якого джерела за направлення пацієнта в певний лікувальний заклад, до 

певного фахівця або призначення певного виду лікування без достатніх медичних підстав. 

 Лікар повинен поважати права пацієнта, колег, інших медичних працівників, а також 

зберігати лікарську таємницю. 

 Лікар може здійснити втручання, здатне погіршити фізичний або психічний стан пацієнта 

лише в інтересах останнього. 

 Лікар повинен бути вкрай обережний, даючи інформацію про відкриття, нових технологіях 

і методи лікування через непрофесійні канали. 

 Лікар повинен стверджувати лише те, що перевірено їм особисто. 

Обов'язки лікаря по відношенню до хворого 

 З метою збереження здоров'я і життя пацієнта лікар повинен використовувати весь свій 

професійний потенціал. Якщо необхідне обстеження або лікування виходить за рівень 

можливостей лікаря, він повинен звернутися до більш компетентних колег. 

 Смерть хворого не звільнює лікаря від обов'язку зберігати лікарську таємницю 

 Надання ургентної допомоги - людський обов'язок лікаря. 

Обов'язки лікаря по відношенню один до одного 

 По відношенню до своїх колег лікар повинен вести себе так, як він хотів би, щоб вони вели 

себе по відношенню до нього. 

 Врач не повинен переманювати пацієнтів у своїх колег 

 Лікар зобов'язаний дотримуватися принципів Женевської Декларації, схваленої 

Всесвітньою Медичною Асоціацією. 


