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Вельмишановні колеги!
Укотре маю приємність звернутися до Вас зі сторінок нашого з Вами
журналу, розповісти про його розвиток та окремі події з життя медичного
права, яке продовжує стрімко розвиватись, залучаючи до свого науково-практичного лона все більше
фахівців.
У Ваших руках черговий номер
журналу, за допомогою якого Ви
зможете поринути в окремі питання
доктрини медичного права, зокрема
пов’язані з публічними закупівлями,
електронним здоров’ям (електронною
медициною), правовим регулюванням
народної медицини. Цікавими видаються новельне рішення Конституційного Суду України про судовий
контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу та практика Європейського суду з прав людини, а саме рішення у
справі «Ельберте проти Латвійської Республіки» щодо донорства органів,
особливо актуальне для України за умов сьогодення, коли дебатується
необхідність зміни «презумпції незгоди» на «презумпцію згоди» при трансплантації. Як завжди, Вас чекають національна судова практика та
нові цікаві джерельні ресурси, які зможуть поповнити Вашу професійну
скарбницю. До Вашої уваги – досвід турецьких колег щодо викладання
навчальної дисципліни «Біоетика і жінка», змістове наповнення якої може
стати цікавим елементом навчальних програм національних медичних
і юридичних вишів.
У цьому випуску Ви зможете ознайомитись із положенням про паліативне відділення закладу охорони здоров’я, що може стати в пригоді
практикам, враховуючи тенденцію до розширення мережі хоспісів і паліативних відділень. Родзинкою є рубрика «Афоризми», в якій наведено
мудрі висловлювання лікарів і про лікарів, а також цитати-міркування
про здоров’я, хвороби і методи лікування з художньої літератури. «Категоричний імператив» М. Амосова: «Лікар працює стільки, скільки потрібно
для хворого. Початок – рівно о дев’ятій, а кінець – коли буде зроблено всю
роботу», – важливий для кожного, хто працює на благо людини.
Не залишить Вас байдужими, сподіваюсь, інформація про яскраві
події з життя медичного права, зокрема, про особливості проведення
Міжнародної літньої школи «Права людини у сфері охорони здоров’я»,
організаторами якої виступили ASPHER спільно з кафедрою медичного
права ФПДО Львівського національного медичного університету імені

9

М Е Д И Ч Н Е П Р А В О 2(18) 2016

Данила Галицького, ВГО «Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право».
Рада поділитись з Вами інформацією про ще одну важливу подію з
життя журналу: 17 червня 2016 р. наше видання внесено до наукометричної бази даних ERIH PLUS (Європейський довідковий індекс для
гуманітарних і соціальних наук), створеної та розробленої європейськими
дослідниками під координацією Постійного комітету з гуманітарних
наук (SCH) Європейського наукового фонду (ESF)) (https://dbh.nsd.uib.
no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=486836).
Запрошую Вас відвідати оновлену інтернет-сторінку журналу, сподіваюсь, що вона буде цікавою і корисною для Вашої роботи: http://medicallaw.
org.ua/zhurnal-medychne-pravo/zhurnal/.
Ласкаво прошу до співпраці над матеріалами до журналу. Ваші підтримка, поради і гостре перо стимулюють професійне зростання, фахову
міць, дають привід пишатися журналом.

З повагою
головний редактор
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