І. СЕНЮТА
Правове забезпечення репродуктивного здоров’я в Україні: деякі аспекти
У статті окреслено проблеми царини репродуктивного здоров’я, увагу
зосереджено на одній з ключових проблем цієї галузі — проблемі абортів, а також
висвітлено один із заходів, спрямований на оптимізацію національних завдань у
досліджуваній сфері, — партнерські пологи як елемент відповідального батьківства.
Укладено пам’ятку для пацієнток на час вагітності, пологів і післяпологового періоду, з
переліком їхніх прав, що передбачені чинним законодавством. Проаналізовано
міжнародно-правові акти та вітчизняне законодавство в галузі охорони здоров’я, а також
практику Європейського Суду з прав людини в досліджуваній проблематиці.
Ключові слова: репродуктивне здоров’я, штучне переривання вагітності,
партнерські пологи, законодавство у галузі охорони здоров’я
И. СЕНЮТА
Правовое обеспечение репродуктивного здоровья в Украине: некоторые
аспекты
В статье раскрыты недостатки сферы репродуктивного здоровья, внимание
сосредоточено на одной из ключевых проблем этой сферы — абортах, а также
проанализировано одно из мероприятий, направленное на оптимизацию национальных
задач в исследованной сфере, партнерские роды как элемент ответственного отцовства.
Составлена памятка для пациенток при беременности, родах и в послеродовой период,
включающая перечень прав, гарантированных им действующим законодательством.
Проанализированы международно-правовые акты и украинское законодательство в
отрасли здравоохранения, а также практика Европейского Суда по правам человека по
этой проблематики.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, искуственное прерывание
беременности, партнерские роды, законодательство в отрасли здравоохранения.
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