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ПОДІЇ

НАВЧАЛЬНО-ПРОСВІТНИЦЬКІ ЗАХОДИ 
У СФЕРІ МЕДИЧНОГО ПРАВА

Інформуємо Вас про те, що, згідно з листами Міністерства освіти 
і науки України від 25.09.2015 р. № 6/1-249-5 та від 19.11.2015 р. 
№ 6/1-789 і Міністерства охорони здоров’я України від 10.11.2015 р. 
№ 08.01-47/11-СП/3098/35507, з 1 січня 2016 р. на кафедрі медичного 
права ФПДО Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького забезпечується проведення підвищення кваліфікації 
фахівців нелікарських спеціальностей, які працюють у системі охорони 
здоров’я України, за циклами тематичного удосконалення «Медичне 
право України». 

На 2016 рік заплановано три тематичні напрями удосконалення 
(78 год):

для юристів – викладачів ВМ(Ф)НЗ або закладів ПО України: з 
01.02.2016 р. до 12.02.2016 р.;

для юристів, які працюють у системі охорони здоров’я: з 21.03.2016 р. 
до 01.04.2016 р.; з 14.11.2016 р. до 25.11.2016 р. 

На кафедрі щороку підвищувати свою кваліфікацію з навчальної 
дисципліни «Медичне право України» зможуть організатори охорони 
здоров’я, юристи-викладачі та юристи, які працюють у системі охорони 
здоров’я. 

Ласкаво запрошуємо на навчання з медичного права! 

З повагою 
завідувач кафедри медичного права 
ФПДО Львівського національного  
медичного університету 
імені Данила Галицького    Ірина Сенюта
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Міжнародний воркшоп з медичного права

На міжнародний воркшоп для викладачів навчальної дисципліни 
«Медичне право України» 19–20 жовтня 2015 р. у м. Львів зібралися 
представники медичних і юридичних вишів України. Протягом трьох 
днів вони були учасниками майстер-класів міжнародних експертів, а 
саме візит-лектора Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького професора Андре ден Екстера та директора 
Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні Роберта 
Отока. Відтак, національні експерти ознайомилися з досвідом держав – 
членів ЄС щодо захисту персональних даних у сфері охорони здоров’я, 
упровадження ключових положень концепції «E-медицини» і перспек-
тив розвитку європейської системи громадського здоров’я. 

Проблематику медичного права, а саме законодавчі новели, судову 
практику, зокрема Європейського суду з прав людини, векторів реформи 
в царині охорони здоров’я висвітлила Ірина Сенюта. Жвавий інтерес 
викликали доповідь професора Романа Лесика на тему «Наукометричні 
підходи до якості оцінки наукової діяльності» та доповідь доцента 
Тетяни Равчини про майстерність педагогічної діяльності, особливості 
невербальної поведінки, методи спілкування і розв’язання конфліктів. 
Академік Роман Майданик охарактеризував специфіку договорів у сфері 
надання медичних послуг, а доцент Ніна Чала окреслила зміни в меха-
нізмах фінансування системи охорони здоров’я за умов реформування.

Увагу учасників заходу було зосереджено на тематиці медичного 
нейтралітету і захисту прав люди у сфері охорони здоров’я під час 
збройних конфліктів. На воркшопі було презентовано фільм «Медичний 
нейтралітет: досвід України», створений ВГО «Фундація медичного права 
та біоетики України» спільно з кафедрою медичного права Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького. 

Зацікавленість викликала презентація діяльності першої в Укра-
їні медико-юридичної клініки, створеної кафедрою медичного права 
спільно з Львівською комерційною академією, ЛОБФ «Медицина і 
право». Дмитро Клапатий окреслив особливості роботи клініки та її 
перші інституційні кроки. 

Цьогоріч у межах воркшопу відбувся методологічний фестиваль, 
на якому кожен навчальний заклад міг презентувати власні доробки 
у викладанні медичного права. Нові типові програми з навчальних 
дисциплін «Медичне правознавство» і «Медичне право України» для 
додипломного і післядипломного рівнів навчання спонукали професор-
сько-викладацький склад усіх медичних вишів до оновлення методо-
логічних скарбниць кафедр. Відтак, цей фестиваль не лише дав мож-
ливість обмінятись досвідом, а й запозичити цікавий методологічний 
інструментарій, збагатити власну професійну валізу. 

Кожен учасник заходу отримав сертифікат про участь і роздатковий 
матеріал, яким зможе скористатися при викладанні медичного права. 
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Воркшоп (семінар) з лідерства у сфері охорони 
здоров’я 

На воркшоп (семінар) з лідерства у сфері охорони здоров’я, що 
відбувся 25–27 січня 2016 р. у Львові, зібралися викладачі навчаль-
ної дисципліни «Медичне право України» («Медичне правознавство») 
медичних і юридичних вищих навчальних закладів України. Організа-
торами заходу були Львівський обласний благодійний фонд «Медицина 
і право», кафедра медичного права факультету післядипломної освіти 
Львівського національного медичного університету імені Данила Галиць-
кого та Асоціація шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні 
(ASPHER) за експертного сприяння Всеукраїнської громадської органі-
зації «Фундація медичного права та біоетики України», Українського 
лікарського товариства у Львові та Комісії з питань охорони здоров’я 
Громадської ради при Львівській обласній державній адміністрації та 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».

До проведення заходу була залучена міжнародний експерт професор 
Катажина Чабановська, керівник Програми управління та лідерства 
у сфері європейського громадського здоров’я Маастрихтського універ-
ситету (Маастрихт, Нідерланди), член правління Асоціації шкіл гро-
мадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), експерт ВООЗ 
з питань лідерства у сфері громадського здоров’я. 

Захід був спрямований на поглиблення знань учасників з теоретич-
них питань лідерства, удосконалення лідерських навиків у сфері гро-
мадського здоров’я і прав людини у сфері охорони здоров’я, а також 
обговорення новел законодавства України у сфері охорони здоров’я. 

Виступаючи з вітальним словом на відкритті заходу, Ірина Сенюта, 
завідувач кафедри медичного права Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького, президент ВГО «Фундація медич-
ного права та біоетики України», наголосила на тому, що отриманими 
на семінарі знаннями і навиками учасники зможуть скористатися як 
доктринально-практичними лекалами при навчанні студентів медиків і 
правників, організаторів охорони здоров’я, лікарів, провізорів. Питання 
медичного права, лідерства у сфері охорони здоров’я, а також пробле-
матика громадського здоров’я і права громадського здоров’я сьогодні 
особливо актуальні для України, яка перебуває у затяжному трансфор-
маційному процесі. Привітальні слова пролунали також від Богдана 
Коцая, заступника декана факультету післядипломної освіти Львівського 
національного медичного університету імені Данила Галицького, який 
наголосив на важливості, новизні та гостроті тематики, запланованої 
до обговорення у межах заходу.

Протягом двох днів учасників заходу натхненно залучала до плід-
ної співпраці професор Катажина Чабановська. Вона щедро ділилася 
своїми знаннями і досвідом, переконуючи учасників у тому, що одна 
людина може змінювати світ, робити його кращим, наголошуючи на 
необхідності командної роботи, та рекомендувала втілювати таку тема-
тику в навчальний процес. 

З правилами складання презентацій учасників ознайомив Олександр 
Суббота, керівник відділу інформатизації Львівського національного 
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медичного університету імені Данила Галицького, а Зоряна Кошулин-
ська висвітлила тематику професійного вигорання та порадила як подо-
лати цю проблему. Ірина Сенюта окреслила новели нормативно-пра-
вого забезпечення царини охорони здоров’я і судову практику, зокрема 
Європейського суду з прав людини. 

Школа управління у сфері охорони здоров’я 

До школи управління у сфері охорони здоров’я 27–29 січня 2016 р. 
у Львові прийшли організатори охорони здоров’я, представники Депар-
таменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, 
депутати Львівської міської ради, лікарі, юристи, які працюють у сис-
темі охорони здоров’я. Організаторами заходу стали Львівський облас-
ний благодійний фонд «Медицина і право», кафедра медичного права 
факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького та Асоціація шкіл громадського 
здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER) за експертного сприяння 
Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного права та 
біоетики України», Українського лікарського товариства у Львові та 
Комісії з питань охорони здоров’я Громадської ради при Львівській 
обласній державній адміністрації та за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження».

Про завдання заходу розповіла у своєму вступному слові Ірина 
Сенюта, завідувач кафедри медичного права Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галицького, президент ВГО 
«Фундація медичного права та біоетики України». Вона наголосила на 
важливості таких навчань, особливо з огляду на реформу в царині охо-
рони здоров’я, адже вони забезпечують учасників необхідним правовим 
інструментарієм, допомагають вирішувати складні завдання на практиці. 
Вітаючи учасників, проректор з лікувальної роботи Львівського націо-
нального медичного університету імені Данила Галицького професор 
Андрій Базилевич висловив пропозицію зробити подібні навчання систе-
матичними, адже за умов змін в охороні здоров’я володіння інформацією 
є запорукою успіху, а також подякував партнерам, завдяки яким ідея 
організації школи управління, що зародилась в Українському лікар-
ському товаристві у Львові, змогла бути втілена в життя. 

До проведення заходу були залучені міжнародні експерти: професор 
Катажина Чабановська, керівник Програми управління та лідерства у 
сфері європейського громадського здоров’я Маастрихтського університету 
(Маастрихт, Нідерланди), член правління Асоціації шкіл громадського 
здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), експерт ВООЗ з питань 
лідерства у сфері громадського здоров’я та професор Анна Мокрицька, 
зі Школи громадського здоров’я Ягеллонського університету. К. Чаба-
новська висвітлила питання лідерства у сфері громадського здоров’я 
та прав людини у сфері охорони здоров’я, а А. Мокрицька поділилась 
досвідом реформування системи охорони здоров’я в Польщі. Перед 
учасниками заходу виступили також представники Полтавського юри-
дичного інституту: завідувач кафедри цивільного, господарського та 



Поді ї

173

екологічного права, доктор юридичних наук Віталій Пашков та асис-
тент цієї ж кафедри, кандидат юридичних наук Андрій Олефір. Віталій 
Пашков охарактеризував господарсько-правовий статус комунальних 
закладів, а також обговорив з учасниками актуальну сьогодні пробле-
матику організацій конкурсного добору на заміщення вакантних посад 
у комунальних закладах охорони здоров’я. Андрій Олефір приділив 
увагу темі конкурсних торгів у сфері охорони здоров’я, новелам зако-
нодавства, які стосуються цієї теми. 

Владислава Бронова, консультант з юридичних питань організації 
охорони здоров’я, ознайомила учасників заходу з фінансово-організацій-
ними засадами управління охороною здоров’я, а Ніна Чала, керівник 
Школи громадського здоров’я Києво-Могилянської академії, обґрун-
тувала значення інституційного розвитку як базису для забезпечення 
функціонування механізму фінансування охорони здоров’я. Також 
було висвітлено ще одне важливе питання – професійне вигорання та 
методи протидії цьому явищу, яке окреслила психолог-психотерапевт, 
головний експерт з психолого-реабілітаційних заходів Департаменту 
охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Зоряна 
Кошулинська. 


