


ІнноваційнийІнноваційний проектпроект спрямованийспрямований: : нана
забезпеченнязабезпечення соціальноїсоціальної справедливостісправедливості, , 
правправ іі свободсвобод громадянгромадян нана охоронуохорону
здоровʾ яздоровʾ я; ; нана зменшеннязменшення конфліктнихконфліктних
ситуаційситуацій вв суспільствісуспільстві; ; нана отриманняотримання
студентамистудентами професійнопрофесійно--практичнихпрактичних навичокнавичок
вв данійданій галузігалузі тата впровадженнявпровадження уу навчальнийнавчальний
процеспроцес дисциплінидисципліни ««МедичнеМедичне правоправо»». . 



Незважаючи на велику кількість нормативних документів, планів дій, 
прийнятих в Україні, та конкретне законодавство, ситуація в галузі охорони
здоровʾ я вимагає уваги науковців, практиків-медиків, юристів та всього
суспільства. Постановка для дослідження проблеми захисту прав пацієнтів є
своєчасною та необхідною, як в науковому, так і в емпіричному та навчально-
методичному аспектах, оскільки вона є однією з пріоритетних форм з
орієнтовною роботою студентів і одним із основних напрямів діяльності
юридичної клініки Дніпропетровського національного університету імені
Олеся Гончара. Тому, головним є: розроблення механізму надання безоплатної
медичної допомоги всім верствам населення; дослідження системи прав
пацієнтів; підготовка тренерів-студентів з даної проблематики; видання
методичних вказівок; видання збірника тез III Міжнародної науково-
практичної конференції «Правоосвітницька діяльність юридичних клінік».



Запропоновані заходи значно покращать правову свідомість населення та
сприятимуть підвищенню показників суспільного розвитку країни. Юридичні
клініки на сьогоднішній день допомагають не тільки студентам у набутті
практичних навичок в юридичній професії, але й надають можливість всім
верствам населення отримувати якісну та безкоштовну юридичну допомогу, 
зокрема і в галузі медичного права, що може стати дуже вагомою допомогою
у вирішенні їхніх складних життєвих, правових ситуацій, у захисті
порушених прав пацієнтів.



Юридичні клініки вищих навчальних закладів III-IV 
акредитації, щодо вирішення проблем реалізації прав
пацієнтів на безоплатну правову допомогу. 



Сутність такої допомоги проявляється у гарантуванні Конституцією
України можливості фізичної особи одержати юридичні послуги у
вигляді: 
- роз’яснення особі її правового становища у межах правовідносин, 
учасником яких вона виступає, а також правового становища інших
учасників правовідносин; 
- здійснення юридичних консультацій і роз’яснень з юридичних питань, 
усних і письмових довідок щодо законодавства (тлумачення суті норм
права, які необхідно застосувати в тій чи іншій ситуації);
- роз’яснення можливих способів і засобів захисту, забезпечення і
відновлення прав та законних інтересів особи; 
- захисту прав та інтересів особи шляхом застосування юридичних знань і
здійснення у, встановленому законом порядку, процесуальних
повноважень. 
Під захистом слід розуміти передбачену законом вид і міру можливого
або обов’язкового впливу, з метою поновлення порушеного або
невизнаного права.



Апробація здійснювалась: на I Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Медичне право України: проблеми
становлення та розвитку», а саме виступ співробітника
юридичної клініки Головачової К.Г. за темою: «Проблеми
реалізації прав пацієнтів на медичну допомогу в Україні»;
Соколенко О.Л. виступила з доповіддю на тему: «Актуальні
аспекти розвитку медичного права як навчальної
дисципліни» та Головачова К.Г. виступила з доповіддю на
тему: «Вдосконалення нормативно-правової бази в галузі
охорони здоров’я: реалізація та перспективи»//Медичне право
України: законодавче забезпечення царини охорони здоров’я
(генезис, міжнародні стандарти,тенденції розвитку й
удосконалення)/ V Всеукраїнська (ІV Міжнародна) науково-
практична конференція з медичного права 19-21 травня 2011 
року м. Одеса



I етап проекту «Організаційний»:
- дослідження статистичних даних;
- аналіз чинної нормативно-правової бази та міжнародних
документів в сфері захисту прав людини;
- підготовка студентів-консультантів з питань даної
проблематики.
II етап проекту «Науково-методичний»:
- підготовка наукових публікацій;
- розроблення методичних вказівок;
- підготовка до видання збірника тез III Міжнародної науково-
практичної конференції «Правоосвітницька діяльність
юридичних клінік».
III етап проекту «Практичний»:
- розробка та розповсюдження стендів;
- проведення майстер-класів, показових лекцій та практичних
семінарів.



Вагомою перевагою даного проекту є
надання кваліфікованої юридичної

допомоги в сфері забезпечення реалізації
та захисту прав пацієнтів на безоплатній
основі з метою поліпшення соціально-

правового стану суспільства.


