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1. Про Всеукраїнську громадську організацію «Фундація медичного
права та біоетики України».
Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики
України» (далі - Фундація) зареєстрована наприкінці 2008 р. (Свідоцтво про реєстрацію
об’єднання громадян від № 13.11.2008 р. № 2991, видане Міністерством юстиції України;
Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 206025, видане 03.12.2008
р. Виконавчим комітетом Львівської міської ради).
Відповідно до Статуту, основною метою діяльності Фундації є охорона і захист законних
прав та інтересів своїх членів і сприяння розвитку медичного, як галузі права, науки і
навчальної дисципліни та біоетики.
Місія Фундації – сприяння розвитку медичного права, як галузі права, науки і навчальної
дисципліни та біоетики.
Діяльність організації поширюється на всю територію України та включає до своєї
структури 16 осередків, які пов’язані з організацією єдиною метою.
Детальна інформація про місцеві осередки за посиланням http://medicallaw.org.ua/pronas/oseredki/
При Фундації створений та діє Постійно діючий третейський суд - недержавний
незалежний орган, утворений на постійній основі за рішенням Фундації з метою
забезпечення справедливого, швидкого та ефективного правосуддя при розгляді спорів, що
виникають з правовідносин у сфері охорони здоров’я, та примирення осіб, які до нього
звернулися (наказ Міністерства юстиції України від 15.07.2009 р. №1270/5, свідоцтво №060т.с.).
10 березня 2011 р. за сприяння Міжнародного фонду «Відродження» при Фундації було
створено Аналітико-експертний центр досліджень у сфері громадського здоров’я, метою
якого є забезпечення фахової громадської експертизи проблематики сфери громадського
здоров’я, національної законодавчої бази в галузі охорони здоров’я, вплив на формування
державної політики України в цій царині. Фокусом діяльності й авангардом пріоритетів
функціонування цього експертного центру є права людини, для трансформації державницьконормативних процесів з урахуванням праволюдинного компоненту.
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КЕРІВНИЦТВО
Президент - Сенюта Ірина Ярославівна,к.ю.н., доцент, Ph.D, адвокат, президент юридичної
фірми «MedLex», член Дорадчої ради при Комітеті Верховної Ради з питань охорон здоров’я,
член Всесвітньої асоціації медичного права (WAML), головний редактор журналу «Медичне
право», директор видавництва ЛОБФ «Медицина і право»;
Перший віце-президент - Радиш Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління,
проф. Національної академії державного управління при Президентові України;
Віце-президент - Венедіктова Ірина Валентинівна, д. ю. н., професор, завідувач кафедри
цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
















Члени Правління
Антонов Сергій Володимирович — к.ю.н., адвокат, директор ЮК «Центр медичного і
фармацевтичного права»;
Мельник Валентина Іванівна — д. мед. н., заступник директора з наукової роботи і судової
психіатрії Українського НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України;
Кашинцева Оксана Юріївна — к.ю.н., доцент, завідувач Центру гармонізації прав людини та
прав інтелектуальної власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доцент
кафедри медичного права ЛНМУ ім. Данила Галицького;
Галай Вікторія Олександрівна — президент громадської організації «Київський
правозахисний альянс»;
Клапатий Дмитро Йосифович — юрист ВГО «Фундація медичного права та біоетики
України», асистент кафедри медичного права ЛНМУ ім. Данила Галицького.
Наглядова Рада:
Ґжеґоцький Мечислав Романович — д. мед. н., проф., член-кореспондент АМН України,
заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Папської академії «Pro Vita»
(Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького);
Голунов Анатолій Іванович — к. мед. н., доцент (Відкритий міжнародний університет
«Україна»);
Тимошевська Вікторія Борисівна — директор програми «Громадське здоров’я»
Міжнародного фонду «Відродження»;
Майданик Роман Андрійович — д. ю. н., проф., академік НАПрН України (Київський
національний університет імені Тараса Шевченка);
Рабінович Петро Мойсейович — д. ю. н. проф., академік НАПрН України, заслужений діяч
науки і техніки України.

2. Співпраця з органами влади, представниками
суспільства, підприємствами, установами, організаціями
2.1. Національна співпраця:
-

громадянського

Міжнародний фонд «Відродження»;
Громадська рада при Міністерстві охорони здоров’я України (індивідуальне членство);
Львівський обласний благодійний фонд «Медицина і право»;
Видавництво ЛОБФ «Медицина і право»;
ЮК «Центр медичного та фармацевтичного права».

2.2. Міжнародна співпраця:
Фонд відкритого суспільства (м. Нью-Йорк, США);
Міжнародна мережа з питань економічних, соціальних і культурних прав (ESCR-net)
(інституційний член з 02.11.2015 р.);
Асоціація медичного права та біоетики Чеської Республіки (м. Прага, Чеська
Республіка);
Польська асоціація медичного права (м. Краків, Республіка Польща);
Міжнародна консалтингова фірма Менеджмент Сістемс Інтернешнл (MSI);
Асоціація шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER).

2.3. Спільна реалізація проектів:
-

а) міжнародні партнери:
Пензенський державний університет;

Інститут політики і менеджменту в сфері охорони здоров’я Університету Еразма
Ротердамського;
Казахський національний медичний університет імені С.Д. Асфендіярова;
Міжнародна правозахисна організація «INTERIGHTS».
б) національні партнери:
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького;
Головне територіальне управління юстиції у Львівській області;
Перший львівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги;
Львівська комерційна академія;
Українська медична стоматологічна академія;
Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України;
Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Київський університет права НАН України;
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
Вінницький національний медичним університетом ім. М.І. Пирогова;
Ужгородський національний університет;
Рада адвокатів Львівської області;
Громадська організація «Медична правда»;
Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги;
Львівський обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

3. Діяльність Всеукраїнської громадської організації «Фундація медичного
права та біоетики України»
3.1. Правопросвітництво
В Україні проведено чимало заходів у галузі медичного права, одну з ключових ролей
відведено в цьому процесі Фундації.
Наша мета – розширити доступ до інформації щодо проблематики медичного права,
поінформувати різні цільові аудиторії щодо цієї тематики, аби спростити правореалізацію і
правозастосування у сфері охорони здоров’я і сприяти захисту прав людини в цій галузі.
Особлива
роль
Фундації
–
маємо
непересічний
досвід
проведення
правопросвітницьких заходів, висококваліфікованих експертів і належну ділову репутацію,
яка дає можливість працювати з органами влади, представниками громадського суспільства
тощо.
Деякі заходи, які були успішно реалізовані Фундацією спільно з ЛОБФ
«Медицина і право» у 2015 р.:
1) Презентація фільму «Медичний нейтралітет: досвід України» (Medical
Neutrality: Experience of Ukraine).
Місце проведення: м. Львів, 19 травня 2015 р.
Організатори: творча команда ВГО «Фундація
медичного права та біоетики України» та ЛОБФ
«Медицина і право».
Сюжет:
Фільм присвячено праволюдинній концепції –
медичному нейтралітету, що поетапно імплементується

у національну медико-правову доктрину і практику України. Історії пасіонаріїв-медиків, які
відчайдушно рятують життя і здоров’я людей, переплітаються з думками експертів,
яскравими світлинами, аби вкотре наголосити: Людина, її життя і здоров’я, права – це
аксіоми для держави і суспільства…А ще заклик до спільних дій, аби разом зробити
більше…захистити Людину і в мирний час, і час збройних конфліктів…
The film is dedicated to the human rights concept – medical neutrality, which is being
gradually implemented to national doctrine and practice of Ukraine. The stories of medical doctors,
who desperately save the life and health of the people, are interlaced with the opinions of experts,
interesting photos in order to highlight once again that a Human, his life and health – are the axioms
for the state and the society…Also the film is a call to joint actions in order to do more together…
protect a Human both in peaceful time and during the time of armed conflict…
Де знайти?
Фільм можна переглянути на сайті http://www.healthrights.org.ua/ в рубриці
Медичний нейтралітет / Відео або за посиланням https://www.youtube.com/watch?
v=0bHM2XzFhu0.

2) Відкриття першої в Україні медико-юридичної клініки (структурний підрозділ
юридичної клініки «Pro bono» Львівської комерційної академії).
Місце проведення: м. Львів, 05 жовтня 2015 р.
Організатори: кафедра медичного права Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького,
ЛОБФ «Медицина і право» за підтримки Львівської комерційної
академії, Ліги студентів-правників ЛКА, Комунальної 4-тої міської
клінічної лікарні та Міжнародного фонду «Відродження».
Мета створення: захист прав людини у сфері охорони
здоров’я і забезпечення практичного сегменту навчання з
дисципліни «Медичне право України» студентів Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького та
Львівської комерційної академії.
Сфера діяльності клініки: правові питання забезпечення прав людини в сфері охорони
здоров’я. Окремим напрямом є надання безоплатної правової допомоги в царині паліативної
допомоги.
Графік надання консультацій: вівторок-четвер з 16.00 до 18.00 год.
3) Проведення першого всеукраїнського тестування учасників АТО на гепатит С у
межах щорічної акції «С» - наша спільна справа у боротьбі за життя Людини.
Місце проведення: вся територія України (Фундація - Львівська область), липень 2015
р.
Мета заходу: підвищення обізнаності громадськості щодо профілактики,
розповсюдження, симптомів, методів діагностики та лікування гепатитів В і С, а також
привернення уваги органів влади та неурядових організацій до необхідності надання
підтримки військовослужбовцям, що перебувають у зоні АТО.
Організатори: Фундація спільно з ЛОБФ «Медицина і право», Управлінням охорони
здоров’я Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Департаментом

охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації за підтримки МБФ
«Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні».
Результати тестування:

Майже у 4% бійців результати тесту на вірусний гепатит С (ВГС) виявилися
позитивними! Всього ж під час першої всеукраїнської кампанії з тестування на ВГС
учасників АТО, організованої Міжнародним Альянсом з ВІЛ/СНІД в Україні разом з
партнерськими організаціями, на базі 68 госпіталів, військових частин, інших об’єктів у
Києві та у 23-х областях України було протестовано 4367 військовослужбовців ЗСУ, бійців
Нацгвардії/МВС. Такі результати оприлюднені напередодні «Дня захисника України», під час
прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.


На об’єктах Міноборони середній показник позитивних результатів тесту
перевищив 5%. У Головному військово-медичному клінічному госпіталі у м. Києві він
становив 10%!


Тестування супроводжувалося соціологічним дослідженням компанії «TNS», в
якому взяло участь близько 3,5 тисяч з усіх протестованих бійців. В результаті були виявлені
фактори ризику, що сприяють поширенню інфекції.
Волонтер та координатор проектів ГО «Юридична Сотня» Ольга Ткаченко визначила
серед основних факторів ризику в районі АТО татуювання. 23% респондентів заявили, що
робили татуювання або пірсинг до або під час перебування в зоні АТО. Але ризики
інфікування пов’язані не тільки з татуюваннями або медичними маніпуляціями. У
зоні бойових дій іноді просто неможливо уникнути контакту з чужою кров’ю при
виникненні поранень або надання допомоги пораненим.
Сьогодні в Україні за бюджетні кошти лікування новітніми препаратами є досі
недоступним. Ефективність лікування інтерферонами, що в обмеженій кількості
закуповуються державою, не перевищує 50%, є довготривалим та супроводжується

серйозними побічними ефектами. Але у поєднанні пегінтерферону з новітнім препаратом
прямої дії «Софосбувіром» ефективність лікування сягає понад 90%, при цьому термін
лікування скорочується до 3 місяців, а кількість побічних ефектів значно зменшується.
Статистика випадків виявлення хворих на гепатит С під час діагностики за
допомогою експрес-тестів учасників антитерористичної операції в межах акції «“С” наша спільна справа в боротьбі за життя Людини» (27-31.07.2015 р.; Львівська область)

Клініка амбулаторно
Львівський
- поліклінічної
обласний госпіталь Військово-медичний
Комунальна 2-а
допомоги Військововійни та
клінічний центр
міська поліклініка м.
медичного
репресованих ім.
Західного регіону
Львова
клінічного центру
Ю. Липи
Західного регіону
1 (-)

3 (1+)

7 (-)

1 (-)

2 (-)

17 (1+)

10 (-)

0

3 (-)

17 (1+)

36 (1+)

1 (-)

3 (1+)

15 (1+)

29 (-)

14 (-)

2 (-)

32 (7+)

19 (1+)

3 (-)

11 (1+)

84(11+)

101 (2+)

19 (-)

215 (14+)
4) Воркшоп для викладачів курсу «Медичне право України» медичних і юридичних
вищих навчальних закладів України.
Місце проведення: м. Львів, 19 - 21 жовтня 2015 р.
Мета воркшопу: забезпечення обміну досвідом, налагодження міжвузівської
співпраці, ознайомлення з інноваційними методиками, отримання необхідних
джерел для викладання курсу «Медичне право України».
Цільова аудиторія: викладачі, які викладають навчальну дисципліну «Медичне право
України» в медичних і юридичних вишах усіх куточків України.
Організатори: Фундація спільно з ЛОБФ «Медицина і право» та кафедрою медичного
права Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького за
підтримки Асоціації шкіл громадського здоров’я у Європейському регіоні (ASPHER) та
Міжнародного фонду «Відродження».
Фотозвіт:

3.2. Науково-дослідницька діяльність
Фундація активно творить науку медичного права, зокрема, вона як співзасновник
забезпечує видання науково-практичного журналу «Медичне право».
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20957-10757 ПР
Журнал видається двічі на рік.
Науково-практичний журнал «Медичне право» (2015)
Електронна сторінка журналу: http://medicallaw.org.ua/vidavnictvo/medychne-pravo/

Фундація у співпраці з видавництвом ЛОБФ «Медицина і право» активно готує книги у
двох серіях «Медичне право» та «Біоетика», а також з 2008 року видає науково-практичний
журнал «Медичне право».
У каталозі видань за 2015 р. є одна книга:
Охорона здоров’я і прав людини: підручник/за редакцією І.Я. Сенюти (версія
російською мовою). - 5-е видан.доп. - Львів : Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2015.
- 989 с.

3.3. Адвокаційна діяльність
Адвокаційну, зокрема нормопроектну, діяльність Фундація провадить за допомогою
Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського здоров’я.
У 2015 р. експерти Аналітико-експертного центру досліджень у сфері громадського
здоров’я брали участь у:
1)
адвокаційній кампанії щодо розробки та затвердження обласної цільової
програми «Профілактика, діагностика та надання противірусної терапії хворим
на хронічні гепатити В та С у Львівській області на період до 2020 року»
Львівською обласною радою;
2)
парламентських слуханнях на тему «Про реформу охорони здоров’я в Україні»
(16 грудня 2015 р.).
Діяльність Комісії з питань охорони здоров’я Громадської ради при ЛОДА
Члени ВГО «Фундація медичного права та біоетики України» та ЛОБФ «Медицина і
право» є членами Громадської ради при Львівської обласної державної адміністрації (ЛОДА)
та входять до складу Комісії з питань охорони здоров’я Громадської ради при ЛОДА.

4. Реалізовані проекти
За 2015 р ЛОБФ «Медицина і право» за експертного сприяння Фундації здійснював
реалізацію таких проектів:

проект 48224 «Забезпечення правової обізнаності та правової культури професійної
громадськості в сфері охорони здоров’я. Основна проектна діяльність.

проект 48545 «Забезпечення правової обізнаності та правової культури професійної
громадськості в сфері охорони здоров’я. Загальна підтримка організації і виконавця та
проведення заходів за проектом».

проект 49220 «Веб-сайт www.healthrights.org.ua як платформа для новельної
імпоементації медичного нейтралітету».
Сума отриманих коштів для реалізації проектів та
благодійні внески у 2015 році складають
Витрати ЛОБФ «Медицина і право» на реалізацію проектів
та Статутну діяльність у 2015 році складають

511240,00 грн.
574670,62 грн.

5. Структура витрат Фундації 2015 року
Дохід за 2015 рік
Витрати за 2015 рік
6.

6960,00 грн.
6666,00 грн.
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