
 

 

Інформаційний лист 

 

20 квітня 2018 р. у м. Львів Комітетом медичного і фармацевтичного права та біоетики 

НААУ, кафедрою медичного права ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького спільно з Українською фундацією правової допомоги 

за експертного сприяння Адвокатського об’єднання «МедЛекс» та за підтримки ГО 

«Фундація медичного права та біоетики України», ЛОБФ «Медицина і право» та 

Міжнародного фонду «Відродження» проводитиме круглий стіл на тему «Медичне право 

України: окремі питання правореалізації та правозастосування», присвячений до 5-

річчя створення першої в Україні кафедри медичного права (кафедри медичного права 

ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького).  

Відзначимо, що це перший круглий стіл із серії, які проводитимуться в Україні.  

Мета заходу: обговорити новели законодавства України про охорону здоров’я, 

особливості нормативного забезпечення медичної реформи та окремі аспекти правореалізації 

та правозастосування у сфері охорони здоров’я, а також виробити рекомендації до 

удосконалення законодавства та правозастосовної практики.  

До участі в заході запрошуються науковці, судді, адвокати, прокурори, працівники 

поліції, представники громадських об’єднань.  

Місце проведення: м. Львів, просп. Чорновола,7 (готель «Львів»), 1 поверх, 

конференц-зала. 

Дата та час проведення: 20.04.2018 р., 14.00 год. 

Для того, аби взяти участь у заході, прошу надсилати на електронну адресу 

prlawlab@ukr.net заповнену заяву, що додається до 18.00 год. 10 березня 2018 р. Усім 

учасникам буде надіслано індивідуальне запрошення і детальну програму заходу.  

Оплата проїзду та проживання здійснюється стороною, яка відряджає, або учасником 

самостійно. 

 

Для додаткової інформації просимо звертатись: 

завідувач кафедри медичного права Сенюта Ірина (0676707033);  

асистент кафедри медичного права Терешко Христина (0677313035). 

 

Будемо щиро раді бачити Вас на заході! 

 

З повагою і надією на співпрацю, 

оргкомітет

mailto:prlawlab@ukr.net


Додаток 

ЗАЯВА 

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові  

Місце праці, посада  

Освіта  

Науковий ступінь, вчене звання  

Службова адреса, контактний 

телефон 

 

Електронна адреса  

Адреса для листування  

Чи надаєте Ви згоду на обробку 

Ваших персональних даних?  

 

 

 

«____»_____________ 2018 року                                ____________________________ 

(підпис особи, що заповнила заявку) 

 

 

Сердечно вдячні за заповнення заяви та зацікавленість у заході! 

З повагою, оргкомітет 

 


	Для додаткової інформації просимо звертатись:

