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Вельмишановні колеги!
Маю честь і приємність звертатись до Вас зі сторінок нашого
з Вами журналу вже дев’ятий рік
поспіль. За ці роки медичне право
стрімко розвинулося, збагатилося
калейдоскопом цікавих проектів,
книжкових новел, яскравих фахівців. Супроводжуючи і каталізуючи
цей вир подій, впевнено прямував
уперед і журнал.
Сьогодні у Ваших руках черговий
номер видання, дбайливо підготовлений редакційною командою, наповнений Вашим читацьким теплом й
увагою. У номері Ви матимете можливість поринути в доктринальні
питання непересічних тем, зокрема,
теоретичні аспекти медичного нейтралітету, сформовані на українському досвіді, проблематику медичного страхування учасників бойових дій та адаптації військовослужбовців
у країнах НАТО. З огляду на вітчизняні реалії праволюдинна тематика
у сфері медицини, права та військової справи є актуальною, містить
чимало прогалин і потребує глибинних досліджень.
Виклики медичної діяльності, породжені нормативними колізіями,
проблемами правореалізації та правозастосування, дають поштовх до
пошуку алгоритмів для практиків. У рубриці «Консультації медичного
правника» розкрито механізм здійснення права викладачів вищих
медичних навчальних закладів видавати листки непрацездатності,
висвітлено нормативні контроверзії окресленого сегмента, наведено
судову практику за цією проблематикою. Крім того, як завжди, подано
численні міжнародні та національні нормативні акти, приклади із судової практики, зокрема Європейського суду з прав людини. Заслуговує
на увагу правова позиція, висловлена Європейським судом у рішенні
«Коновалова проти РФ» (2014), яка стосується забезпечення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод через необхідність закріплення процесуальних гарантій захисту прав людини в
формі вимоги про отримання згоди пацієнта на участь студентів-медиків у процедурах надання медичної допомоги. Питання актуальне для
щоденної практики медичних вишів і клінічних закладів охорони здоров’я, проте належним чином законодавчо в Україні не забезпечене.
Сподіваюсь, що цікавинкою журналу стануть висловлювання щодо
царини охорони здоров’я у казках як українських, так і народів світу,
що є своєрідною скарбницею мудрості. Рубрика «Події» наповнена
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інформацією про події з «життя» медичного права, а саме міжнародні
воркшопи для викладачів медичних і юридичних вишів, а також відомостями про новий вектор розвитку медичного права як навчальної
дисципліни.
Рада Вас поінформувати, що журнал має ще одне досягнення –
у 2015 р. його внесено до наукометричної бази даних Index Copernicus
International. ICV (Index Copernicus Value) журналу 27,34 балів. Просування журналу в наукометричних базах слугуватиме розширенню
авторської і читацької аудиторій, робитиме його впізнаваним, визнаним
з-поміж професійних джерельних ресурсів.
Запрошую Вас відвідати оновлену інтернет-сторінку журналу,
сподіваюсь, що вона буде цікавою і корисною для Вашої роботи:
http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/.
Ласкаво запрошую до співпраці над матеріалами до журналу. Ваші
підтримка, поради та гостре перо стимулюють професійне зростання,
фахову міць, дають привід пишатись журналом.

З повагою,
головний редактор

Ірина Сенюта

