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ПРЕС-РЕЛІЗ
14-15 квітня 2011 року в м. Києві відбувся Другий Всеукраїнський конгрес з медичного права, біоетики і соціальної
політики з міжнародною участю, який зібрав юристів, медичних і фармацевтичних працівників, організаторів охорони
здоров’я, науковців, соціальних працівників, представників державних органів, громадських організацій, ділових кіл.
Організаторами Конгресу виступили Комітет з питань біоетики при Президії Національної академії наук України, Академія адвокатури України, ВГО „Українська медико-правова асоціація”, ВГО „Всеукраїнське лікарське товариство” та
Інформаційний центр з біоетики. Захід було проведено за сприяння Міністерства охорони здоров’я України, Державного експертного центру МОЗ України, Центральної комісії з питань етики МОЗ України, Європейської Бізнес Асоціації, Спілки адвокатів України, Спілки захисту прав пацієнтів „Здоров’я нації”, БО „Громадські ініціативи в охороні
здоров’я”. Активну участь у його проведенні взяли керівники та члени Всесвітньої Асоціації Медичного Права та Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики.
Форум зібрав близько 250 представників медичної і юридичної громадськості з усіх регіонів України. У ньому взяли участь
гості з Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бразилії, Ізраїлю, Німеччини, Польщі, Російської Федерації, США, Туреччини, Чехії.
З вступним словом до учасників заходу звернулися почесні президенти Конгресу – академік НАН і НАМН України, перший віце-президент Національної академії медичних наук України, голова Комітету з питань біоетики при Президії НАН
України, доктор мед. наук Ю.І.Кундієв та член-кор. НАПрН України, ректор Академії адвокатури України, президент
Спілки адвокатів України, доктор юрид. наук Т.В.Варфоломеєва. На важливості цього Конгресу для розвитку медичного
права та біоетики наголосив у своєму відеозверненні президент Всесвітньої Асоціації Медичного Права професор Томас
Ногуччі. Співголова Конгресу Р.Ю.Гревцова, президент ВГО „Українська медико-правова асоціація”, директор Інституту
медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України, канд. юрид. наук, адвокат, зробила вступну
доповідь „Медичне і фармацевтичне право та біоетика: глобальні виклики і національні відповіді”.
На Конгресі був презентований досвід Міжнародної мережі відділень Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, Українське відділення
якої нещодавно було створене в Інституті медичного і фармацевтичного права та біоетики Академії адвокатури України.
Представив його професор Амнон Кармі, Голова Кафедри ЮНЕСКО з біоетики, почесний президент Всесвітньої асоціації
медичного права, директор Міжнародного центру Здоров’я, Права та Етики.
Протягом роботи Конгресу відбулося чотири пленарних засідання та паралельні засідання шістьох секцій, а саме: „Реформування охорони здоров’я: правові та біоетичні аспекти”, „Пацієнт, медичний працівник, заклад охорони здоров’я: права,
обов’язки, відповідальність”, „Право та нові технології в медицині і фармації”, „Етичні та правові аспекти фармацевтичної
діяльності”, „Клінічні випробування лікарських засобів: етико-правові аспекти”, „Мораль, право і соціальні проблеми”. У
межах Конгресу також відбулися семінари „Викладання біоетики та медичного права: методичні питання”, „Управління
охороною здоров’я: правові аспекти впровадження формулярної системи лікарських засобів та системи стандартизації
медичної допомоги”, круглий стіл „Етико-правові питання надання психіатричної допомоги”.
Під час заходу також відбулися: телеміст Київ–Харків з учасниками Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції „Професійне управління та інвестиції в систему охорони здоров’я: український вимір” у Харкові та телеміст Київ–
Львів з виїзної секції Другого Всеукраїнського конгресу з медичного права, біоетики і соціальної політики „Правові аспекти якості медичної допомоги та фармацевтичної опіки” у Львові.
Значна увага на Конгресі була приділена питанням реформування системи охорони здоров’я з урахуванням вітчизняного
і зарубіжного досвіду. Були обговорені нагальні етико-правові проблеми біомедицини, які є актуальними для України на
тлі світових процесів. Учасники Конгресу мали можливість поділитися своїми напрацюваннями у вирішенні практичних
проблем, які виникають у діяльності організаторів охорони здоров’я, лікарів, юристів і соціальних працівників.
За результатами роботи Конгресу була прийнята резолюцію, у якій знайшли відображення пропозиції його учасників,
спрямовані на вирішення проблем, існуючих у сфері охорони здоров’я та її правовому забезпеченні, а також на сприяння
подальшому розвитку медичного права і біоетики.

