П
РОФЕСІЙНА
КНИЖКОВА
ПОЛИЦЯ

АНОТАЦІЇ
Herring J. Medical Law and Ethics / J. Herring. – United Kingdom: Oxford University
Press, 2014. – 704 p.
Геррінг Дж. Медичне право та етика /
Дж. Геррінг. – Сполучене Королівство: Oxford
University Press, 2014. – 704 c.
Медичне право є однією з найдинамічніших галузей права: тижня не минає без змін у
системі законодавства або без нового судового
рішення, що стосується цієї сфери.
Видання є оновленим посібником з медичного права, що містить інформацію про зміни,
які відбулися в царині медичного права.
У книзі висвітлені ключові правові принципи,
судові справи та закони, які слугують джерелами медичного права, а також основні етичні
дискусії та дилеми цієї галузі.
Carr C. Unlocking Medical Law and Ethics /
C. Carr. – United States: Routledge, 2014. –
444 p.
Карр К. Вступ до медичного права та
етики/ К. Карр. – США: Routledge, 2014. –
444 с.
Видання містить тлумачення положень,
термінів і понять медичного права, що становлять основу вивчення навчальної дисципліни.
У посібнику також наведені тестові завдання,
запитання для самоконтролю, таблиці з основними положеннями, діаграми та графіки
що сприяють засвоєнню матеріалу. У книзі
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П ро ф е сі й н а к н и жк о в а п о л и ця
наведено приклади медичних справ і судових
рішень, які слугують основними джерелами
посилань.
Миронова Г.А. Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у сфері
надання медичної допомоги : монографія /
Г.А. Миронова; за ред. О.Д. Крупчан. – К.,
2015. – 309 с.
Досліджується проблема правового регулювання особистих немайнових відносин, що
виникають у процесі надання медичної допомоги людині, методом приватного права. Проаналізовано доктринальні засади, особливості
цивільно-правового регулювання відносин з
надання медичної допомоги, правосуб’єктність
різних категорій пацієнтів. Розглядається
новий інститут приватного права – попереднє
волевиявлення пацієнта щодо медичного втручання.
Видання розраховано на вчених-правознавців, викладачів, студентів юридичних і медичних спеціальностей.
Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие / под науч. ред. И.Я. Сенюты (версия на рус. языке). – 5-е изд., доп. – Львов :
Издательство ЛОБФ «Медицина и право»,
2015. – 989 с.
ISBN 978-966-2019-26-1
Освещены международные механизмы
защиты прав человека в сфере охраны здоровья, проанализированы международные и
региональные стандарты в области охраны здоровья и прав человека, раскрыты правозащитные и адвокационные процедуры, исследованы
отдельные вопросы обеспечения прав уязвимых
слоев населения при оказании медицинской
помощи. Приведен перечень нормативных и
литературных источников по обозначенной
проблематике, представлены другие материалы, необходимые для надлежащего осуществления научно-исследовательской, правозащитной и правоприменительной практики.
Национальная база источников сформирована
по состоянию на 01.06.2015 г.
Для студентов, аспирантов, преподавателей
и научных сотрудников юридических и медицинских учебных заведений, представителей

167

М Е Д И Ч Н Е П Р А В О 1(17) 2016

юридической практики, правоприменительных
органов власти, правозащитных организаций,
учреждений здравоохранения, а также всех,
кто интересуется проблематикой юридического
обеспечения в сфере охраны здоровья.
Охорона здоров’я і прав людини: підручник / за ред. І.Я. Сенюти (версія російською
мовою). – 5-те вид., доп. – Львів : Видавництво
ЛОБФ «Медицина і право», 2015. – 989 с.
ISBN 978-966-2019-28-5
У посібнику висвітлено міжнародні механізми захисту прав людини в сфері охорони
здоров’я, проаналізовані міжнародні та регіональні стандарти в галузі охорони здоров’я і
прав людини, розкриті правозахисні й адвокаційні процедури, досліджено окремі питання
забезпечення прав вразливих верств населення
при наданні медичної допомоги. Наведено перелік нормативних і літературних джерел зазначеної проблематики, представлено інші матеріали, необхідні для належного здійснення
науково-дослідної, правозахисної і правозастосовчої практики. Національна база сформована
станом на 01.06.2015 р.
Для студентів, аспірантів, викладачів і
наукових співробітників юридичних і медичних навчальних закладів, представників юридичної практики, правозастосовчих органів
влади, правозахисних організацій, закладів
охорони здоров’я, а також усіх, хто цікавиться
проблематикою юридичного забезпечення у
сфері охорони здоров’я.
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