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АНАЛІЗ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА КРИМІНАЛЬНИМИ
СПРАВАМИ У ВІДНОШЕННІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ПРОФЕСІЙНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
ЗА ДАНИМИ ДУ «ГОЛОВНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ
ЕКСПЕРТИЗИ МОЗ УКРАЇНИ»
НМАПО імені П. Л. Шупика, м. Київ
Наряду з помилками, які допускаються лікарямиклініцистами у наданні медичної допомоги, судовомедичні експерти, у свою чергу, самі допускають
помилки при проведенні експертиз за «лікарськими
справами». Тому метою дослідження було виявлення помилок, допущених при наданні медичної допомоги, шляхом аналізу комісійних судово-медичних
експертиз, виконаних у «Головному бюро судовомедичної експертизи МОЗ України» за 2012-2014
рр. за справами стосовно дефектів надання медичної допомоги, а також співставлення судово-медичної оцінки цих помилок експертами ГБ та різних обласних бюро судово-медичної експертизи України.
У статті наведені дані з експертиз, загальна кількість
всіх, підтверджених, уточнених та змінених комісійних судово-медичних експертиз, що були надіслані
до ГБ з різних регіонів України. Надані статистичні
дані щодо співвідношення експертиз стосовно лікарських справ за різними спеціальностей лікарів.
Проаналізовані недоліків, що припускалися при проведенні експертиз в обласних бюро СМЕ України,
що може бути підставою для призначення повторної
експертизи.
Ключові слова: судово-медична експертиза, дефект надання медичної допомоги, висновок
експерта.
Робота виконана є фрагментом докторської дисертаційної роботи на тему «Судово-медична оцінка
дефектів надання медичної допомоги при невідкладних станах», що виконується на кафедрі судової
медицини НМАПО ім. П. Л. Шупика, № держ. реєстрації 0115U002981.
Вступ. Питання якості та правильності надання
медичної допомоги повстало особливо гостро у сучасному житті, на що наголошується навіть у засобах
ЗМІ [1-4]. Цей факт підтверджується і неухильним
зростанням кількостісудово-медичних експертиз,
призначених в Україні у рамках кримінальних і цивільних справ по звинуваченню лікарів у неякісному
наданні медичної допомого, на цей факт звертають
увагу також багато сучасних науковців як у медичній
сфері, так і в юридичній [5, 6]. У зв’язку з відсутністю єдиного підходу для оцінки правильності надання
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медичної допомоги, а також незнанням судово-медичними експертами правової бази, Клінічних протоколів надання медичної допомоги, якість судовомедичних експертиз стосовно «лікарських справ» в
Україні залишається низькою.
Метою дослідження було виявлення помилок,
допущених при наданні медичної допомоги, шляхом аналізу комісійних судово-медичних експертиз, виконаних у «Головному бюро судово-медичної
експертизи МОЗ України», а також співставлення
судово-медичної оцінки цих помилок експертами ГБ
та різних обласних бюро судово-медичної експертизи України.
Матеріали і методи. Матеріалом досліджень
були судово-медичні експертизи, виконані у судово-медичному відділі ДУ«Головного бюро судовомедичної експертизи МОЗ України» за 2012-2014 рр.
за справами стосовно дефектів надання медичної
допомоги. Отримані дані підлягали статистичній
обробці за допомогою програми BIOSTAT з розрахунком середнього або стандартної помилки (M)).
Результати дослідження та їх обговорення. При статистичному аналізі експертиз, проведених у судово-медичному відділі, було виявлено,
що серед усіх експертиз загальна кількість експертиз за «лікарськими справами» збільшилась від
19,16 ± 1,46 % у 2012 р до 23,56 ± 1,46 % у 2014 р. При
цьому показовим є збільшення кількості змінених
експертиз з 18,49 ± 0,9 % у 2012 р до 19,87 ± 0,9 %©
у 2014 р. Із проаналізованих комісіями Головного
бюро повторних експертиз за матеріалами перевірки
та кримінальними справами, що були порушені у
відношенні медичних працівників в зв’язку з виконанням ними професійних обов’язків (тобто так
звані лікарські), висновки було змінено в 77 випадках, що складає 18,38 %. Традиційно найбільша питома вага експертиз стосовно лікарських справ належала до акушерсько-гінекологічної та хірургічної
спеціальностей – 28,44 ± 2,44 % та 22,9 ± 2,44 %,
відповідно.
Кількість надісланих експертиз з різних регіонів України не завжди співвідносилася з густотою
населення даних областей. Так, наприклад, найбільша кількість експертиз 34 (8,11 ± 0,35 %) була
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з Харківського ОБСМЕ, у той час, як Харківська область займає четверте місце за чисельністю населення, за даними Державного комітету статистики
України на 1.04.2014р., після Донецької, Дніпропетровської області, м. Києва. Другою за кількістю
експертиз є Одеська область – 33 експертизи (7,88
± 0,35 %), яка за чисельністю населення займає
шосте місце. Третє місце, займає Донецька область, яка за чисельністю за чисельністю населення
найбільша в України. Далі йдуть Львівська, Луганська області та м. Київ – по 22 випадки (5,25 ± 0,35),
та АР Крим – 21 випадок (5 ± 0,35 %).
Показовим є кількість змінених експертиз. Так,
наприклад, максимальна кількість змінених експертиз була у Вінницькій – 6 випадків (60 ± 3,02 %),
Житомирській – 2 випадки (50 ± 3,02 %), Київській
– 3 випадки (42,86 ± 0,35 %), Сумській – 4 випадки
(36,36 ± 3,02 %) та Харківській – 9 випадків (26,47
± 3,02 %) областях. При проведенні повторних експертиз за лікарськими справами з вирішенням питань щодо правильності надання медичної допомоги
експертні комісії, оцінюючи надання медичної допомого вказували підсумках на відсутність недоліків
в наданні медичної допомоги, на те, що лікувальна
тактика була правильна, нормативні документи, які
передбачають ведення хворих з такою патологією,
не порушені, проте в протокольних частинах висновків будь-яких відомостей з діючих нормативних документів не наводилося, навіть не вказувалося їх найменування. Найчастіше саме в таких випадках при
проведенні повторних експертиз з’ясовувалося, що
діючими нормативними документами насправді передбачена інша тактика ведення хворого, ніж та, яка
була застосована, і що ні лікувальні, ні діагностичні
заходи не можна було вважати правильними чи достатніми, тобто медична допомога надавалась з недоліками. В 53-х випадках з 77-ти змінених експертиз, що виконувалися за справами зі звинуваченням
медичних працівників у професійних правопорушеннях, в яких комісії обласних бюро запевняли судовослідчі органи в тому, що лікування велося правильно, комісіями Головного бюро не лише були відмічені
чисельні порушення в наданні медичної допомоги,
але й встановлено прямий причинно-наслідковий
зв’язок між недоліками в лікуванні і настанням смерті або виникненням інших несприятливих наслідків.
Слід також звернути увагу, що у деяких судово-медичних експертизах висновки, не зважаючи на їх
значний обсяг, не містили необхідної інформації, зокрема, про наявність яких-небудь недоліків у наданні медичної допомоги, натомість експерти взагалі
не вказували на існування причинно-наслідкового
зв’язку між несприятливим наслідком та діями (бездіяльністю) лікаря, упускаючи цю фразу з висновків.
До уточнених експертиз було віднесено ті, які в
цілому були підтверджені комісіями Головного бюро,
проте при вирішенні окремих питань, були наведені
деякі уточнення, якщо це суттєво не змінювало загальної оцінки обставин по справі.
Крім вказаних суттєвих недоліків, що припускалися при проведенні експертиз слід відмітити ряд

найбільш розповсюджених, які також можуть бути
визначені, як недоліки експертної роботи, а саме –
титульні листи “Висновку експерта” та “Акта судовомедичного дослідження” продовжували вестись не у
відповідності до форм, затверджених наказом МОЗ
України 5 серпня 1999р. № 197: нумерація відповідей була відсутньою або не збігалася з нумерацією
питань постанови; відомості про експертавикладалися не повністю, або замість найменування займаної посади – “судово-медичний експерт” вказувався – “судовий експерт”, що є неправильним; при
оформленні підсумків часто звертала на себе увагу
необґрунтована лаконічність викладу думки, або ж
навпаки громіздкість та заплутаність експертних
суджень. Стосовно недоліків вказаного типу можна
сказати, що великою мірою вони залежать від значного навантаження експерта та специфіки роботи,
яка вимагає додержання термінів, інколи від слабкого знання нормативної документації. І хоча самі по
собі, на перший погляд, ці недоліки і не впливають
на якість експертного висновку, проте слід особливо
наголосити, що наявність їх в офіційному документі
в ряді випадків може стати приводом до звинувачення експерта у несумлінності, сумніву щодо його
кваліфікації, або навіть недовіри до складеного висновку і на цій підставі – до призначення повторної
експертизи.
Висновки.
1. При статистичному аналізі даних з експертиз, проведених у судово-медичному відділі ДУ «Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ
України», було виявлено, що серед усіх експертиз
загальна кількість експертиз за «лікарськими справами» збільшилась від 19,16 ± 1,46 % у 2012 р до
23,56 ± 1,46 % у 2014 р. При цьому, кількість змінених
експертиз збільшилася з 18,49 ± 0,9 % у 2012 р до
19,87 ± 0,9 % у 2014 р.
2. Найбільша питома вага експертиз стосовно лікарських справ належала до акушерськогінекологічної та хірургічної спеціальностей –
28,44 ± 2,44 % та 22,9 ± 2,44 %, відповідно.
3. Кількість надісланих експертиз з різних
регіонів України не завжди співвідносилася з густотою населення даних областей. Так найбільша
кількість експертиз 34 (8,11 ± 0,35 %) була з
Харківського ОБСМЕ, Одеського ОБСМЕ – 33 експертизи (7,88 ± 0,35 %). Далі йшли Львівська, Луганська області та м. Київ – по 22 випадки (5,25
± 0,35), та АР Крим-21 випадок (5 ± 0,35 %).
4. Максимальна кількість змінених експертиз була у Вінницькій – 6 випадків (60 ± 3,02 %),
Житомирській – 2 випадки (50 ± 3,02 %), Київській
– 3 випадки (42,86 ± 0,35 %), Сумській – 4 випадки (36,36 ± 3,02 %) та Харківській – 9 випадків
(26,47 ± 3,02 %) областях.
5. Серед недоліків, що припускалися при про
веденні експертизбули виділені наступні: відсутність
в протокольних частинах висновків будь-яких
відомостей з діючих нормативних документів, а у
деяких випадках – і найменування цих документів;
відсутність у висновках експертів формулюван-
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ня про наявність або відсутність дефектів надання
медичної допомоги, а також причинно-наслідкового
зв’язку між несприятливим наслідком та діями
(бездіяльністю) лікаря; недоліки експертної роботи, а саме – титульні листи “Висновку експерта” та
“Акта судово-медичного дослідження” продовжували вестись не у відповідності до форм, затверджених наказом МОЗ України 5 серпня 1999р. №
197: нумерація відповідей була відсутньою або не
збігалася з нумерацією питань постанови; відомості
про експертавикладалися не повністю, або замість

найменування займаної посади – “судово-медичний експерт” вказувався – “судовий експерт”, що
є неправильним; при оформленні підсумків часто
звертала на себе увагу необґрунтована лаконічність
викладу думки, або ж навпаки громіздкість та
заплутаність експертних суджень.
Перспективи досліджень. Отримані дані допоможуть практичним експертам привиконанні судово-медичнихекспертиз з «лікарських справ», що
підвищить якість цих експертиз і сприятиме вірній
кваліфікації злочинів судово-слідчими органами.
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АНАЛИЗ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ДАННЫМ ГУ «ГЛАВНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МЗ УКРАИНЫ»
Плетенецкая А. А.
Резюме. Наряду с ошибками, допускаемыми врачами клиницистами в оказании медицинской помощи, судебно-медицинские эксперты, в свою очередь, сами допускают ошибки при проведении экспертиз
по «врачебным делами». Поэтому целью исследования было выявление ошибок, допущенных при оказании медицинской помощи, путем анализа комиссионных судебно-медицинских экспертиз, выполненных
в «Главном бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ Украины» за 2012-2014 гг. по делам относительно дефектов оказания медицинской помощи, а также сопоставление судебно -медицинской оценки этих
ошибок экспертами ГБ и различных областных бюро судебно-медицинской экспертизы Украины. В статье
приведены данные по экспертизам, общее количество всех, подтвержденных, уточненных и измененных
комиссионных судебно-медицинских экспертиз, которые были направлены в ГБ с разных регионов Украины. Предоставлены статистические данные по соотношению экспертиз по врачебным делам по разным
специальностям врачей. Проанализированы недостатки, допускаемые при проведении экспертиз в областных бюро СМЭ Украины, что может быть основанием для назначения повторной экспертизы.
Ключевые слова: судебно-медицинская экспертиза, дефект оказания медицинской помощи, заключение эксперта.
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Analysis of Forensic Examinations in Criminal Cases against Health Workers in Connection with the
Performance of Professional Duties According to the SI “The Main Bureau of Forensic Examination of
Ministry of the Health of Ukraine”
Pletenetskaya A.
Abstract. Introduction. The issue of quality and accuracy of medical care is particularly acute in modern life,
this fact is even noted in the mass media [1-4]. It’s confirmed by the steady increase in the number of forensic examinations intended in Ukraine in criminal and civil cases against physicians in bad providing medical care.
The aim of the research was to identify errors in the provision of medical care by analyzing the commission forensic medical examinations performed in the SI “The Main Bureau of Forensic Examination of Ministry of the Health
of Ukraine” and comparison of forensic examinations of these errors in SI and various regional forensic bureau
examination Ukraine.
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Materials and methods. The research were forensic examinations performed by a medical forensic department
SI “The Main Bureau of Forensic Examination of MOH” for 2012-2014 years in cases of defects in medical care. The
data were subjected to statistical analysis by BIOSTAT.
Results. In the statistical analysis of the examinations conducted in the forensic medical department it was
found that the total number of examinations for “Doctoring” increased from 19,16 ± 1,46 % in 2012 to 23,56 ± 1,46 %
in 2014. The significant is the increasing of the number of changed examinations of 18,49 ± 0,9 % in 2012 to
19,87 ± 0,9 % in 2014. The largest share of expertise concerning with medical cases belonged to obstetric and surgical specialties – 28,44 ± 2,44 % and 22,9 ± 2,44 %, respectively. the number of sent examinations from various regions of Ukraine aren’t always correlated with data of the population density. For example, most of 34 examinations
(8,11 ± 0,35 %) was from Kharkiv RB, while as Kharkiv region ranks fourth in population, according to the State Statistics Committee of Ukraine on 1.04.2014r., after Donetsk, Dnipropetrovsk regions, m. Kyiv. The second is the number of examinations in Odessa region – 33 examination (7,88 ± 0,35 %), which in terms of population is the sixth. The
third place occupies Donetsk region (5,97 ± 0,35 %), which is largest in terms of population the largest in Ukraine.
Next are Lviv, Lugansk and Kyiv city- in 22 cases (5,25 ± 0,35) – and ARC-21 cases (5 ± 0,35 %). The maximum number of examinations was modified in Vinnytsa – 6 cases (60 ± 3,02 %), Zhytomyr – 2 cases (50 ± 3,02 %), Kyiv – 3
cases (42,86 ± 0,35 %), Sumy- 4 cases (36,36 ± 3,02 %) and Kharkiv – 9 cases (26,47 ± 3,02 %) regions. In carrying
out repeated examinations for medical cases with the decision for the accuracy of medical care drew attention to
the fact that the expert commission, evaluating the provision of medical care pointed that errors in the providing of
medical care were absent, that medical tactic was correct, normative documents providing medical care of patients
with such disorders were not affected, but the protocol part of the conclusions hadn’t any information from existing
regulations, not even mentioned their names. Often in such cases during the re-examination it became clear, that
existing regulations actually provides another patient care, than the one that was used, and that no therapeutic or
diagnostic measures can’t be considered accurate or adequate, and i. e. aid was given with defects. In 53 cases
of 77 changed examinations, performed by health workers in occupational offenses, in which the commission of
regional bureau assured legal and investigative workers that the treatment was carried out properly, commissions of
the Main bureau not only marked the numerous violations in health care, but also found cause – effect relationship
between deficiencies in the treatment and the occurrence of death or other adverse effects.
Conclusions. In the statistical analysis of the examinations conducted in the forensic medical department
it was found that the total number of examinations for “Doctoring” increased from 19,16 ± 1,46 % in 2012 to
23,56 ± 1,46 % in 2014. The significant is the increasing of the number of changed examinations of 18,49 ± 0,9 %
in 2012 to 19,87 ± 0,9 % in 2014.
The largest share of expertise concerning with medical cases belonged to obstetric and surgical specialties
– 28,44 ± 2,44 % and 22,9 ± 2,44 %, respectively.
The number of sent examinations from various regions of Ukraine aren’t always correlated with data of the
population density. Most of 34 examinations (8,11 ± 0,35 %) was from Kharkiv, 33 examination (7,88 ± 0,35 %) –
from Odessa region. The third place occupies Donetsk region (5,97 ± 0,35 %). Next are Lviv, Lugansk and Kyiv
city – in 22 cases (5,25 ± 0,35) – and ARC-21 cases (5 ± 0,35 %).
The maximum number of examinations was modified in Vinnytsa – 6 cases (60 ± 3,02 %), Zhytomyr – 2
cases (50 ± 3,02 %), Kyiv – 3 cases (42,86 ± 0,35 %), Sumy- 4 cases (36,36 ± 3,02 %) and Kharkiv – 9 cases
(26,47 ± 3,02 %) regions.
Among the shortcomings during examinations were the following: the title page «expert conclusion» and «Act
of forensic research» continued to be waged not in accordance with forms approved by the Ministry of Health of
Ukraine on August 5, 1999. Number 197: if in the order of numbering questions to the experts, answers sometimes are given without numbering or resolution of the issues, for unknown reasons, is ignored; information
about the expert, who performs the examination or investigation, outlines not completely, or instead of the name
of his post; the results observed in the design of concise presentation of unsubstantiated opinion or bulkiness
and complexity of expert judgment.
Keywords: forensic examination, defect of medical care, expert conclusion.
Стаття надійшла 09. 11. 2015 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

Український журнал медицини, біології та спорту – № 2 (2)

159

