В. Маммадов
Найновіші надбання у сфері медичного права та біоетики Азербайджану
Висвітлено найновіші надбання у сфері медичного права та біоетики Азербайджану.
Велику увагу присвячено створенню і функціонуванню Асоціації медичного права та
біоетики Азербайджану, Відділення кафедри ЮНЕСКО з питань біоетики в Азербайджані,
кафедри біоетики та медичного права Інституту прав людини Національної академії наук
Азербайджану. Цікавим видається досвід успішного створення окремого паспорту
спеціальності «Біоетика та медичне право», яка завдяки зусиллям Відділення кафедри
ЮНЕСКО з питань біоетики вже у січні 2011 році була зареєстрована у Номенклатурі
наукових спеціальностей Азербайджану з присвоєнням відповідного коду спеціальності та у
березні цього ж року була затверджена урядом. Наведено напрями, які планується здійснити
у цій сфері задля забезпечення дотримання універсальних біоетичних принципів прав
людини при проведенні наукових досліджень. Проаналізовано чинну законодавчу базу, що
регламентує права людини в сфері охорони здоров’я, а також наведено перелік законодавчих
актів, які планується прийняти у державі. Висвітлюється діяльність Відділення кафедри
ЮНЕСКО з питань біоетики в Азербайджані, спрямовану на покращення стану викладання
медичного права та біоетики у вищих навчальних закладах Азербайджану.
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Новейшие достижения в сфере медицинского права и биоэтики Азербайджана
Освещены новейшие достижения в сфере медицинского права и биоэтики
Азербайджана. Большое внимание посвящено созданию и функционированию Ассоциации
медицинского права и биоэтики Азербайджана, Отделение кафедры ЮНЕСКО по биоэтике в
Азербайджане, кафедры биоэтики и медицинского права Института прав человека
Национальной академии наук Азербайджана. Интересным представляется опыт успешного
создания отдельного паспорта специальности «Биоэтика и медицинское право», которая
благодаря усилиям Отделение кафедры ЮНЕСКО по биоэтике уже в январе 2011 году была
зарегистрирована в Номенклатуре научных специальностей Азербайджана с присвоением
соответствующего кода специальности и в марте этого же года была утверждена
правительством. Приведены направления, которые планируется осуществить в этой сфере
для обеспечения соблюдения универсальных биоэтических принципов прав человека при
проведении научных исследований. Проанализировано действующую законодательную базу,
регламентирующую права человека в сфере здравоохранения, а также приведен перечень
законодательных актов, которые планируется принять в государстве. Освещается
деятельность Отделения кафедры ЮНЕСКО по биоэтике в Азербайджане, направленную на
улучшение состояния преподавания медицинского права и биоэтики в высших учебных
заведениях Азербайджана.
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