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Сторінка головного редактора 

Вельмишановні колеги!

Щиро вітаю усю творчу команду, 
яка протягом тринадцяти років пра-
цює над журналом «Медичне право», а 
також кожного читача та автора, усіх, 
хто любить тематику медичного права, 
з тим, що 2 липня 2020 р. наш журнал 
включено до категорії «Б» Переліку нау-
кових фахових видань України. Щоденна 
праця розумом, серцем, відданість обра-
ній справі дають щедрий урожай, яким 
може пишатися кожен з нас і Україна.

Сердечно бажаю кожному з Вас міц-
ного здоров’я, насиченості та повноти 
життя, а нашому з Вами журналові – 
продовжувати впевнено крокувати до 
чергових професійних звершень, залиша-
ючись надійним професійним порадником 
і безвідмовним інструментом у побудові 
правової медицини в Україні!

Запит на експертність все більше зростає як у правничій, так і в медич-
ній царинах, а відтак, наш з Вами журнал завойовує серця читачів цікаві-
стю, корисністю й актуальністю матеріалів для професійної ниви. Висвіт-
люючи тематику медичного права, видання намагається стати надійним 
правничим порадником для фахівців, які провадять медичну чи юридичну 
практики, сприяти формуванню правової медицини з людиноцентрист-
ським осердям. 

Традиційно Вашій увазі пропонуємо доктрину медичного права, напов-
нену спектром тем. Ви зможете ознайомитись із зарубіжним досвідом у сфері 
сурогатного материнства, що є одним із аспектів надзвичайно актуальної 
сьогодні для України репродуктивної проблематики, шляхами пошуку 
балансу, на прикладах практики Європейського суду з прав людини, між 
правом лікаря на повагу до ділової репутації і правом на свободу вира-
ження поглядів, правовими аспектами пологів удома, а також з особливос-
тями врахування думки дитини при наданні медичної допомоги. За умов 
пандемії вважаємо за необхідне висвітлити тематику, пов’язану з корона-
вірусом, а саме правову природу самоізоляції як протиепідемічного заходу 
та механізми розширення доступу до лікування за умов пандемії.
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Формування в Україні правової концепції, дружньої до дитини, та 
нормотворчий бум, зокрема в аспекті регламентації прав дитини у сфері 
охорони здоров’я, зумовили потребу ознайомити наших читачів з прин-
ципом «джилік компетентності», яка мультиплікувалася за результатами 
розгляду судової справи у Сполученому Королівстві щодо віку, з якого 
дитина компетентна надавати згоду на медичну допомогу. Отож, пропо-
нуємо Вашій увазі рішення Палати лордів у справі «Джилік проти Управ-
ління охорони здоров’я Західного Норфолку і Вісбеху та Міністерства охо-
рони здоров’я і соціального забезпечення» у рубриці «Зарубіжний досвід», 
що нечасто «гостює» у журналі. Усталено знайомимо Вас зі стандартами 
сфери охорони здоров’я, отож, цього разу стосовно ВІЛ/СНІДу: Резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН «Політична декларація з питань ВІЛ/СНІДу 
«Прискореними темпами до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епі-
демії СНІДу до 2030 року».

У рубриці «Консультації медичного правника» обговоримо питання 
захисту персональних даних і застосування незареєстрованих лікарських 
засобів, дотримуючись принципу «використання зі співчуття». Як продов-
ження тематики захисту персональних даних подаємо проєкт запиту щодо 
доступу до персональних даних, а також авторський взірець вступної про-
мови для адвокатів, які працюють над медичними справами в порядку 
кримінального судочинства.  

Як завжди, для Вас – добірка з судової практики національних судів 
і нові джерела для поповнення власної професійної скарбнички. Переко-
нані, що корисними будуть і роз’яснення Фонду соціального страхування 
України щодо страхових виплат медичним працівникам при захворюванні 
на COVID-19, роз’яснення Професійної спілки працівників охорони здо-
ров’я України, а також інформаційний лист МОЗ України з питань оплати 
праці в комунальних некомерційних підприємствах. 

Радіємо своїм читачам й авторам, які є душею журналу і мотивують його 
серце – творчу команду журналу працювати, аби медичне право в Україні 
розвивалося, допомагало людям і слугувало взірцем для світової спільноти.

Запрошуємо Вас відвідати інтернет-сторінку журналу, сподіваємось, 
що вона буде цікавою і корисною для Вашої роботи: http://medicallaw.org.
ua/vidavnictvo/medychne-pravo/.

Долучайтесь до співпраці над матеріалами для журналу та до друж-
ної команди пасіонаріїв медичного права!

З повагою
головний редактор  Ірина Сенюта


