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Теорія та практика правової роботи. Актуальні проблеми її організації в закладах та
органах охорони здоров'я.
Висвітлено зміст правової роботи закладів та органів охорони здоров’я,
актуальні проблеми та особливості її організації. Обґрунтовано необхідність
включення посад юрисконсультів до штатних нормативів закладів охорони
здоров’я, окреслено напрями удосконалення правової роботи.
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Степанов И.А.
Теория и практика правовой работы. Актуальные проблемы её организации в
учреждениях и органах здравоохранения
Изложены общие положения концепции правовой работы, способы
правового регулирования, а также актуальные проблемы организации правовой
работы в органах и учреждениях здравоохранения.
Правовая работа рассматривается как правовой инструмент эффективного
применения и реализации права во время удовлетворения интересов субъектов
частных и публичных правоотношений.
В органах и учреждениях здравоохранения функции юридической службы
выполняют юрисконсульты, что обусловлено отсутствием правовых оснований
для создания самостоятельных отделов правового обеспечения. Предлагается
пересмотреть приказ Министерства здравоохранения Украины, которым
утверждаются штатные нормативы, на предмет соответствия потребностям сферы
здравоохранения и действующему законодательству (приказ не прошел
регистрации в Министерстве юстиции Украины, а потому либо не является
нормативно-правовым актом и имеет рекомендационный характер, либо
незаконно направлен к исполнению без регистрации).
В сфере здравоохранения правовая работа как средство реализации
принципа законности должна обеспечивать законность деятельности органов и
учреждений, договорную дисциплину, выявление правовых рисков и управление
ими.
Именно из-за недооценки значения организации правовой работы в сфере
здравоохранения нет единой системы обработки персональных данных
пациентов, фиксируются факты нарушения прав человека на доступность
медицинского обслуживания, издаются незаконные акты и др.
Без должной организации правовой работы невозможно обеспечить
эффективную
деятельность
органов
и
учреждений
здравоохранения,
реформировать сферу здравоохранения.
Ключевые слова: правовая работа, учреждение здравоохранения,
юрисконсульт, правореализация, правоприменение.
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