Майданик Роман Андрійович
Єдиний медичний простір як ключовий стандарт прав людини і юридичний
виклик в сфері охорони здоров’я України
Розглядаються поняття стандарту прав людини і тенденція до розширення кола і
гуманізації джерел українського права в сфері охорони здоров’я, аналізуються соціальні
показники і стан вітчизняної охорони здоров’я, визначається перелік основних юридичних
викликів в сфері охорони здоров’я України, висвітлюються положення Конституції України
про охорону здоров’я, досліджуються поняття та елементи єдиного медичного простору як
ключового стандарту і юридичного виклику в сфері охорони здоров’я.
Ключові слова: стандарт прав людини, охорона здоров’я, медичне право, соціальні
показники здоров’я, юридичні виклики в сфері охорони здоров’я, єдиний медичний простір,
доступна та своєчасна, рівна та якісна медична допомога.

Майданик Роман Андреевич
Единое медицинское пространство как ключевой стандарт прав человека и
юридический вызов в сфере охраны здоровья Украины
Рассматриваются понятие стандарта прав человека и тенденция к расширению круга и
гуманизации источников украинского права в сфере охраны здоровья, анализируются
социальные показатели и состояние отечественной охраны здоровья, определяется перечень
основных юридических вызовов в сфере охраны здоровья Украины, освещаются положения
Конституции Украины об охране здоровья, исследуются понятие и элементы единого
медицинского пространства как ключевого стандарта прав человека и юридического вызова
в сфере охраны здоровья Украины.
Ключевые слова: стандарт прав человека, охрана здоровья, медицинское право,
социальные показатели здоровья, юридические вызовы в сфере охраны здоров’я, единое
медицинское пространство, доступная и своевременная, равная и качественная
медицинская помощь.
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