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Правоосвітня діяльність як запорука 
захисту прав та законних інтересів 

суб’єктів правовідносин у сфері охорони 
здоров’я в контексті медичної реформи 
(25 травня 2018 р. в Запорізькому державному медич-

ному університеті відбувся круглий стіл із проблем 
медичного права)

25 роавля 2018 омку у Занмоіжщ-
кмку гдоеавлмку кдгзфлмку улівдо-

пзрдрі вігбуймпя жапігалля лаукмвм-
ноакрзфлмгм коугймгм прмйу ж кіе-
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лаомглмы уфапры жа рдкмы: «Пом-
бйдкз жатзпру пуб’єкрів ноавмвіглм-
пзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я в кмл-
рдкпрі кдгзфлмї одсмокз». Позлагі-
глм жажлафзрз, цм номвдгдлля рдка-
рзфлзт кдгзкм-ноавмвзт лаукмвзт 
жатмгів у ЗДМУ прайм гмбомы роа-
гзуієы, бм уд гоугзи лаукмвзи жатіг 
нмгіблмгм смокару, цм був номвдгд-
лзи у взцджажлафдлмку жакйагі вз-
цмї мпвірз.  

Пдохзи коугйзи прій вігбувпя 
17 йзпрмнага 2017 омку жа рдкмы: 
«Акруайщлі нзралля рдмоії ра ноак-
рзкз ноавмвмгм одгуйывалля гайужі 
мтмомлз жгмомв’я: номбйдкз і ндоп-
ндкрзвз» ра був нозуомфдлзи 25-и 
оіфлзуі нозилярря Закмлу Укоаїлз 
«Оплмвз жакмлмгавпрва Укоаїлз ном 
мтмомлу жгмомв’я». 

Вірайщлд пймвм гм уфаплзків жіб-
оалля взгмймпзв одкрмо ЗДМУ, 
номсдпмо Юоіи Мзтаиймвзф Кмйдп-
лзк. Кдоівлзк жакйагу взцмї кдгзф-
лмї мпвірз нмгякував упік, трм жгмгз-
впя вжярз уфапрщ в коугймку прмйі.  

Рдкрмо жажлафзв, цм ракзи жатіг 
вндохд номвдйз в улівдопзрдрі рмоік 
і віл кав нмжзрзвлзи оджмлалп пдодг 
кдгзків і ноавлзків упієї Укоаїлз. 
Мдгзфла одсмока в коаїлі, нмноз 
впы пкйагліпрщ, впд е игд, і ла ущмку 
хйяту ваейзвм жатзпрзрз ноава як 
науієлрів, рак і йікаоів, які прмвігпм-
ркмвм є лджатзцдлзкз у номсдпіиліи 
гіяйщлмпрі. 

Рдкрмо ракме  омжнмвів гмпряк 
ном улівдопзрдр, имгм іпрмоіы, лаукмві 
гмпяглдлля кмйдкрзву, жлакмві ыві-
йдилі вітз, цм нознагаырщ ла уди оік. 

З вірайщлзкз пймвакз гм уфап-
лзків лаукмвмгм жібоалля ракме вз-

прунзйз лапрунлі нмфдплі гмпрі лау-
кмвмгм жатмгу. 

Вікрмо Вайдлрзлмвзф Гмомгмвд-
лкм, пуггя Кмлпрзрууіилмгм Сугу 
Укоаїлз, гмкрмо ыозгзфлзт лаук, 
номсдпмо, Запйуедлзи ыозпр Укоаї-
лз, жомбзв ґоулрмвлу гмнмвігщ цмгм 
кмлпрзрууіилм-ноавмвзт кдталіжків 
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів 
пуб’єкрів ноавмвіглмпзл у псдоі мтм-
омлз жгмомв’я (жмкодка, вігнмвіглм 
гм пр. 151-1 Кмлпрзрууії Укоаїлз, 
Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз взоі-
хує нзралля ном вігнмвігліпрщ Кмл-
прзрууії Укоаїлз (кмлпрзрууіиліпрщ) 
жакмлу Укоаїлз жа кмлпрзрууіилмы 
пкаогмы мпмбз, яка вваеає, цм жа-
прмпмвалзи в мпрармфлмку пугмвмку 
оіхдллі в її пноаві жакмл Укоаїлз 
пундодфзрщ Кмлпрзрууії Укоаїлз), 
одрдйщлм номалайіжував оіхдлля 
Кмлпрзрууіилмгм Сугу Укоаїлз, цм 
прмпуырщпя нзралщ мтмомлз жгмомв’я, 
жмкодка оіхдлля КСУ віг 29 роавля 
2002 омку N 10-он/2002. 

Вайдоіи Юоіимвзф Бєйка, гмймва 
Андйяуіилмгм пугу Занмоіжщкмї мбйа-
прі номалайіжував нмрдлуіилі ноавмві 
номбйдкз, які кмеурщ взлзклурз 
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ноз жгіиплдллі нозварлмї йікаопщкмї 
ноакрзкз.  

Люгкзйа Мзкмйаївла Нмвмпщм-
ймва, гмймва Рагз агвмкарів Занмоі-
жщкмї мбйапрі, Запйуедлзи ыозпр 
Укоаїлз, жакйзкайа акрзвлм гмйуфа-
рзпя гм ноавмрвмофмї гіяйщлмпрі ра 
вігнмвіглм гм фзллмгм жакмлмгавпрва 
жвдорарзпя гм пуб’єкрів жакмлмрвм-
одлля жагйя влдпдлля кмодкрзв у 
лмокарзвлм-ноавмві акрз, цм одгйа-
кдлруырщ кдгзфлу одсмоку ж кдрмы 
жатзпру ноав ра жакмллзт ілрдодпів 
кдгзфлзт ноауівлзків ра науієлрів. 

Сдодг уфаплзків лаукмвмї гзпку-
пії буйз взгарлі вфдлі у гайужі кдгз-
флмгм ноава ж оіжлзт курмфків Укоаї-
лз ра бйзелщмгм жаоубіеея, а ракме 
нодгправлзкз ноакрзфлмї кдгзузлз. 

Свірйала Вмймгзкзоівла Агіє-
вдущ, ндохзи номодкрмо Біймоупщкм-
гм ілпрзруру ноавмжлавпрва, калгзгар 
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Вігмкзи 
уфдлзи в гайужі кдгзфлмгм ра сао-
каудврзфлмгм ноава кіелаомглмгм 
жлафдлля.  

Аврмо нмлаг 150 лаукмвзт ноаущ, 
в рмку фзпйі і нігоуфлзка «Мдгзфлд 
ноавм», кмлмгоасії «Тдмодрзфлі ном-
бйдкз ноавмвмгм одгуйывалля кдгз-
флмї гмнмкмгз». Є фйдлмк гоунз дк-
пндорів в мбйапрі ноава ноз Агкіліп-

роауії Поджзгдлра Рдпнубйікз Бійм-
оупщ. Чйдл одгакуіилзт оаг вігмкзт 
лаукмвзт еуолайів жагайщлмноавмвмї 
і кдгзкм-ноавмвмї пндуіайіжауії Бійм-
оупі, Укоаїлз і коаїл Євомпмыжу 
(«Віплзк Гомглдлпщкмгм гдоеав- 
лмгм улівдопзрдру», пдоія «Поавм» 
(Рдпнубйіка Біймоупщ), «Мдгзфлд 
ноавм» (Укоаїла), «Екмлмкіка і ноа-
вм в мтмомлі жгмомв'я» (Рдпнубйіка 
Пмйщца).  

Яомпйав Фдгмомвзф Рагзх 
номсдпмо касдгоз могаліжауії кдгз-
флмгм жабджндфдлля жбомилзт пзй 
Укоаїлпщкмї віипщкмвм-кдгзфлмї ака-
гдкії, гмкрмо лаук ж гдоеавлмгм 
уноавйілля, калгзгар кдгзфлзт ла-
ук, номсдпмо. Такме кає взцу ыоз-
гзфлу мпвіру, аврмо багарщмт лаукм-
взт ноаущ ж кдгзфлмгм ноава. Чйдл 
кіелаомглзт могаліжауіи: Євомнди-
пщкмї Апмуіауії ж уноавйілля мтмом-
лмы жгмомв’я, Акдозкалпщкмї Апмуі-
ауії улівдопзрдрпщкзт номгоак ж 
уноавйілля мтмомлмы жгмомв’я, Апм-
уіауії Ілпрзрурів ра Шкій ж гдоеав-
лмгм уноавйілля Цдлроайщлмї ра 
Стіглмї Євомнз.  

Сдкдл Гозгмомвзф Срдудлкм  є 
жагайщлмвзжлалзк сулгармомк лау-
кмвмї хкмйз кдгзфлмгм ноава Укоаї-
лз. Дмкрмо ыозгзфлзт лаук, номсд-
пмо, фйдл-кмодпнмлгдлр Науімлайщ-
лмї акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, 
Запйуедлзи гіяф лаукз і рдтлікз 
Укоаїлз. Є аврмомк ндохмгм ла рд-
одлат СНД нігоуфлзка ж кдгзфлмгм 
ноава ра багарщмт лаукмвзт ноаущ ж 
кдгзфлмгм ноава, агкіліпроарзвлмгм 
ноава, рдмоії ра іпрмоії гдоеавз і 
ноава. Гмймвлзи одгакрмо лаукмкдр-
озфлмгм еуолайу «Пубйіфлд ноавм».  
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Іозла Яомпйавівла Сдлюра, жа-
вігуваф касдгоз кдгзфлмгм ноава 
ФПО ЛНМУ ік. Далзйа Гайзущкм-
гм, цм є мнмолмы касдгомы в пзпрд-
кі ЗВО МОЗ Укоаїлз, калгзгар 
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Гмймва ГО 
«Фулгауія кдгзфлмгм ноава ра бімд-
рзкз Укоаїлз», лауімлайщлзи нодг-
правлзк Євомндипщкмї апмуіауії кд-
гзфлмгм ноава.  

Ойдкпіи Лдмлмвзф Сігдйкмвпщ-
кзи, гзодкрмо кйілікз «Акпікдг», 
калгзгар кдгзфлзт лаук, вігмкзи 
йікао-лдвомймг. Є аврмомк кмлмгоа-
сії «Лікаопщкі нмкзйкз і йікаопщкі 
гдвіауії», в якіи гдрайщлм омжгйялурі 
номбйдкз жбдодедлля йікаопщкмї 
раєклзуі в кмлрдкпрі лмвзт нмйм-
едлщ ном жатзпр ндопмлайщлзт га-
лзт, ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі, 
проатувалля номсдпіилмї гіяйщлмпрі 
йікаоя ра мкодпйдлі хйятз їт взоі-
хдлля. 

Яомпйав Мзкмйаимвзф Шаркмв-
пщкзи, калгзгар ыозгзфлзт лаук, 
праохзи лаукмвзи пнівомбірлзк, 
гзодкрмо ТОВ «РЕНАРТ». Має гмп-
віг омбмрз кмлпуйщралрмк уноавйіл-
ля жабджндфдлля гіяйщлмпрі пугмвмї 
найарз ж гмпнмгаопщкзт пноав Вдо-
тмвлмгм Сугу Укоаїлз. Тдка гзпдо-
рауіилмгм гмпйігедлля «Сралгаорз-
жауія у пзпрдкі мбмв'яжкмвмгм кдгзф-
лмгм проатувалля в Укоаїлі (агкіліп-
роарзвлм-ноавмвзи апндкр)», пнівав-
рмо кмлмгоасії «Мдгзфлд ноавм 
Укоаїлз (ноавмві жапагз жабджндфдл-
ля кдгзфлмгм проатувалля)», аврмо 
багарщмт лаукмвзт ноаущ ж кдгзкм-
ноавмвмї рдкарзкз. 

Мзтаийм Сдогіимвзф Гмлфаомв, 
агвмкар, праохзи наорлдо Агвмкар-
пщкмгм быом «Домжгмва ра наорлд-
оз», нмкіфлзк гмймвз Взцмї квайі-
сікауіилм-гзпузнйілаолмї кмкіпії 
агвмкаруоз, апніоалр Міелаомглмгм 
дкмлмкікм-гукаліраолмгм улівдопзрд-
ру ікдлі акагдкіка С. Ддк’ялфука. 
Заикаєрщпя ноакрзфлмы гіяйщліпры 
в псдоі кдгзфлмгм ноава. 

Ойдла Вікрмоівла Козймва пуг-
гя андйяуіилмгм пугу Занмоіжщкмї 
мбйапрі, калгзгар ыозгзфлзт лаук. 
Сндуіайіжуєрщпя ла узвійщлм-

ноавмвзт нзраллят кдгзфлмгм ноава. 
Тдка калгзгарпщкмї гзпдорауії «Цз-
війщлм-ноавмвд одгуйывалля віглм-
пзл нм лагаллы кдгзфлмї гмнмкмгз». 
В андйяуіилмку пугі пндуіайіжуєрщпя 
ла омжгйягі узвійщлзт пноав п псдоі 
мтмомлз жгмомв’я. Паоайдйщлм жа-
икаєрщпя взкйагаущкмы гіяйщліпры, 
ноауывайа 2 омкз у ЗДМУ. 

Ойдкпалго Ойдкпалгомвзф Поа-
пмв, пуггя Занмоіжщкмгм мкоуелмгм 
агкіліпроарзвлмгм пугу, калгзгар 
ыозгзфлзт лаук, гмудлр. Тдка гзпдо-
рауіилмгм гмпйігедлля «Поавм ла 
кдгзфлу гмнмкмгу ра имгм жгіиплдл-
ля», пніваврмо лавфайщлзт нмпіблзків 
«Поавм йыгзлз ла кдгзфлу гмнмкмгу 
ра номкуомопщкі жапмбз имгм жатзпру 
в Укоаїлі», «Подгправлзурвм номку-
оаруомы ілрдодпів йыгзлз у пугі у 
взнагкат лдлагалля абм лдлайделмгм 
лагалля кдгзфлмї гмнмкмгз», аврмо 
багарщмт ілхзт лаукмвзт ноаущ.  

Тдкарзфлзкз ланоякакз лаукм-
взт гзпкупіи буйз лапрунлі номбйд-
кз: могаліжауіила пурліпрщ ра ноавмві 
мплмвз пуфаплмї кдгзфлмї одсмокз; 
жатзпр ноав науієлрів у кмлрдкпрі 
кдгзфлмї одсмокз; кдгзфла одсмока 
ра жатзпр ноав кдгзфлзт і саокаудв-
рзфлзт ноауівлзків; хйятз угмпкм-
лайдлля жатзпру ноав пуб’єкрів ноа-
вмвіглмпзл у псдоі мтмомлз жгмомв’я 
у кмлрдкпрі кдгзфлмї одсмокз. 

В уіймку, в жайі налувайа аркмп-
сдоа лаукмвмгм нмхуку ра кмлпроук-
рзвлмгм гіаймгу, жлафлмї жауікавйд-
лмпрі у взоіхдлля акруайщлзт ноа-
вмвзт нзралщ псдоз мтмомлз жгм-
омв’я коіжщ нозжку кдгзфлмї одсмо-
кз. 
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Пом жлафлзи пупнійщлзи ілрдодп 
гм взцдвкажалзт номбйдк кмед пві-
гфзрз лагоукмвалзи жбіолзк кардоі-
айів коугймгм прмйу, цм кіпрзрщ 38 
вігібоалзт гмнмвігди, аврмоакз якзт 
є нодгправлзкз могалів гдоеавлмї 
вйагз, жакйагів взцмї мпвірз, упра-
лмв ра могаліжауіи, гомкагпщкзт іл-
прзрууії жмкодка: Гмймвлмгм лаукмвм-
дкпндорлмгм уноавйілля Анаоару 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, Гдлдоайщ-
лмї номкуоаруоз Укоаїлз, Андйяуіи-
лмгм пугу Занмоіжщкмї мбйапрі, Занм-
оіжщкмгм мкоуелмгм агкіліпроарзвлм-
гм пугу, Кмкулаопщкмгм оаимллмгм 
пугу к. Занмоіеея, Науімлайщлмї 
акагдкії ноавмвзт лаук Укоаїлз, 
Кзївпщкмгм лауімлайщлмгм улівдопз-
рдру ікдлі Таоапа Шдвфдлка, Науім-
лайщлмгм ндгагмгіфлмгм улівдопзрдру 
ікдлі М. П. Доагмкалмва, Дмлдущкм-
гм лауімлайщлмгм кдгзфлмгм улівдо-
пзрдру, Лщвівпщкмгм лауімлайщлмгм 
кдгзфлмгм улівдопзрдру ікдлі Далз-
йа Гайзущкмгм, Занмоіжщкмгм лауім-
лайщлмгм улівдопзрдру, Занмоіжщкмгм 
лауімлайщлмгм рдтліфлмгм улівдопз-

рдру, Кйапзфлмгм нозварлмгм улівдо-
пзрдру і жвзфаилм е, Занмоіжщкмгм 
гдоеавлмгм кдгзфлмгм улівдопзрдру. 

В пвмїи оджмйыуії уфаплзкз коу-
гймгм прмйу взоіхзйз пнозярз дсдк-
рзвлмку омжвзрку лаукз кдгзфлмгм 
ра саокаудврзфлмгм ноава, жатзпру 
ноав ра жакмллзт ілрдодпів пуб’єкрів 
кдгзфлзт ноавмвіглмпзл, нігвзцдл-
лы оівля ноавмжапрмпмвлмї ноакрзкз 
у псдоі мтмомлз жгмомв’я, а ракме 
ніггмрмвуі кмлкуодлрмпномкмелзт 
сатівуів гйя омбмрз в пзпрдкі мтм-
омлз жгмомв’я в укмват кдгзфлмї 
одсмокз.  

Коік рмгм, лаукмвуі ра ноакрзкз 
гмкмвзйзпщ номгмвезрз пзпрдкарз-
флу омбмру цмгм номвдгдлля лаукм-
взт жатмгів ж кдгзкм-ноавмвмї ра 
саокаудврзкм-ноавмвмї рдкарзкз ж 
кдрмы взомбйдлля лаукмвм мбґоул-
рмвалзт номнмжзуіи цмгм вгмпкмла-
йдлля жакмлмгавпрва в псдоі мтмом-
лз жгмомв’я. 




