
У другій половині жовтня 2016 р.  
у містах Одеса та Херсон 
пройдуть адвокаційні круглі 
столи на підтримку прийняття 
Державної соціальної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на 
період 2017-2021 рр.» 

19 жовтня ц.р. у Комітеті Верховної 
Ради з питань охорони здоров’я 
відбудуться слухання на тему 
«Про виконання Державної 
програми «Репродуктивне  
здоров’я нації»

На початку жовтня у Львові пройде 
«Школа сучасної мамографії»

У жовтні-листопаді в Херсоні та 
Чернігові відбудуться вистави 
соціального театру з питань РЗ та 
безпечної поведінки для підліткової 
аудиторії

Анонси:

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Електронний бюлетень – видання Благодійного фонду 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», в якому висвітлюються 
міжнародні та національні новини та анонси у сфері планування 
сім’ї та репродуктивного здоров’я, реалізовані Фондом 
та партнерськими організаціями. Це видання стало можливим 
завдяки щедрій підтримці американського народу, наданої 
через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).  
Зміст публікації не обов’язково відображає погляди USAID 
або Уряду Сполучених Штатів Америки.
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Діяльність проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» продовжено 
до кінця березня 2017 р.

Члени Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС долучилися до інформаційно-
просвітницької кампанії з нагоди Всесвітнього Дня Контрацепції

Мешканці та гості Херсону дізналися про діяльність USAID у сфері РЗ/ПС

У вересні відбувся круглий стіл щодо впровадження програм первинної 
профілактики та скринінгу раку шийки матки

Семінар за Програмою «7 кроків назустріч» пройшов у Вінниці
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Діяльність проекту USAID  
«Репродуктивне здоров’я в Україні» 
продовжено до кінця березня 2017 р.
З метою завершення реалізації завдань проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні», Агентством США 
з міжнародного розвитку / USAID було прийнято рішення 
про продовження терміну дії виконання Проекту до 31 
березня 2017 року. Це дозволить продовжити діяльність 
у напрямку доопрацювання проекту Державної соціальної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017–
2021 рр.», її адвокації та подальшого прийняття, в тому числі 
завдяки об’єднаним зусиллям членів Всеукраїнської Коаліції 
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї, а також мережі 
партнерських організацій.

Члени Всеукраїнської Коаліції  
з РЗ/ПС долучилися до інформаційно-
просвітницької кампанії з нагоди 
Всесвітнього Дня Контрацепції
Вже вкотре 26 вересня в Україні відзначався Всесвітній День 
контрацепції. З цієї нагоди Благодійний фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» в рамках реалізації Проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» ініціював проведення 
тематичної інформаційної кампанії. Як результат, до проведення 
заходів в рамках кампанії долучилися 20 організацій – 
членів Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я 
та Планування сім’ї та їх партнерів.

Зокрема, інформаційно-просвітницька кампанія проходила 
у Києві, Львові, Сумах, Тернополі, Ужгороді, Херсоні та Чернігові. 
Заходи до Дня контрацепції пройшли у Новомосковську 
Дніпропетровської області, Голій Пристані та ще шести 
містах та селищах Херсонської області, а також у Бердичеві 
Житомирської області, Кропивницькому (колишньому 
Кіровограді) та місті Знам’янка Кіровоградської області, містах 
та селищах Одещини тощо. Кожна організація у співпраці 
та за підтримки місцевих партнерів – державних установ 
та громадських організацій, проводила заходи згідно 
з попередньо узгодженими планами та у відповідності до  
наявних можливостей та ресурсів. Під час кампанії поширювалися 
інформаційні матеріали, створені завдяки проекту USAID 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» та діяльності Програми USAID 
«Здоров’я жінок України», а також листівки та брошури, видані БФ 
«Здоров’я жінки та планування сім’ї».

Зокрема, активно до Дня контрацепції долучилися наступні 
організації:

Бердичівська міська громадська молодіжна організація 
«Молодь обирає життя» (м. Бердичів, Житомирська область) 
у партнерстві з районним Бердичівським центром соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді провела напередодні Дня 
контрацепції тренінг «Обери здоров’я, обери життя!». 
Учасниками заходу стали учні 10–11 класів Хажинської ЗОШ І-ІІІ 

ст. Бердичівського району. Зокрема, під час тренінгу йшлося 
про міфи та факти про контрацепцію, профілактику ІПСШ та ВІЛ/
СНІД, безпечну поведінку, необхідність звернень до лікаря в разі 
потреби, а також відповідальність у стосунках тощо.

Фахівці Благодійного Фонду «Салюс» (м. Львів) працювали 
з вразливими категоріями населення. Зокрема, для дівчат 
та хлопців підліткового віку, що опинились у складних життєвих 
обставинах та наразі перебувають у Львівському центрі 
піклування про дітей, «Салюс» провів інтерактивні тренінги 
з питань РЗ та ПС. Більше з цієї теми дізналися також дівчата 
та жінки – вимушені переселенки з Криму та Донбасу: для дівчат 
спеціалісти «Салюс» провели інтерактивні заняття, а завдяки 
співпраці з Медичним Центром «Астар» жінки-переселенки 
мали змогу протягом 10 днів звернутися за консультацією 
до гінеколога.

Активісти ГО «Молодіжний центр розвитку» (м. Одеса) 
протягом тижня з 19 по 26 вересня проводили інформаційні 
заняття та вуличні акції у селищах та містах Одеської області. Так, 
завдяки роботі спеціалістів Болградського відділення ГО «МЦР» 
у селищі Болград була проведена вулична акція із поширенням 
інформаційних матеріалів, наданням індивідуальних консультацій 
та засобів контрацепції; у Кодимі було організоване інформаційне 
заняття із умовно засудженими, а також тематична вулична акція; 
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а у селищі Южне представники регіонального осередку Центру 
провели інформаційно-просвітницьке заняття для споживачів 
ін’єкційних наркотиків, а також вуличну акцію.

ГО «Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив» 
(м. Київ) спільно із Клінікою, дружньої до молоді Дарницького 
району, організували у День контрацепції інформаційно-
просвітницький захід за участі голів студентських рад 
Дарницького району. Модерована дискусія, що мала на меті 
пропагувати переваги сучасних методів планування сім’ї, 
зацікавила студентів. Заходи на таку тематику, за їх словами, 
проводяться дуже рідко, а мати можливість вільно обговорити 
питання, що цікавлять, та отримати достовірну інформацію вкрай 
важливо. А ще активісти Центру провели для студентів медичного 
училища просвітницьку акцію «Контрацепція – гарний вибір». 
Під час заходу юнаки й дівчата змогли отримати інформацію 
про збереження репродуктивного здоров’я та ознайомилися 
з особливостями використання сучасних та ефективних методів 
контрацепції як альтернативи незапланованій вагітності 
та абортам. В рамках заходу були розповсюджені інформаційні 
матеріали та буклети.

Представниці ГО «Турбота» у партнерстві з Новоукраїнською 
районною громадською організацією «Прес-клуб реформ» 
організували для студентів Кіровоградського професійного 
ліцею сфери послуг тематичний квест, під час якого молодь 
мала змогу перевірити свої знання, дізнатися нову інформацію 
та продемонструвати свої креативні здібності. Для організаторів 
приємним сюрпризом став той рівень знань, що його показали 
учасники команд. Зокрема, розповсюджені міфи про методи 
контрацепції молодь з легкістю спростовувала, а обговорюючи 
ситуації, що несуть потенційні ризики для життя та здоров’я, 
навпаки, впевнено обирала правильні моделі поведінки.

Окрім того, у Кіровоградській державній льотній академії 
відбулась акція, метою якої було надання студентській молоді 
інформації про збереження РЗ, безпечні стосунки та методи 
контрацепції. Під час заходу курсанти-волонтери льотної академії 
(ГО «Волонтерський рух першої допомоги») спільно з Загоном 
швидкого реагування та активістами ГО «Турбота» поширювали 
інформаційні матеріали, розповідали про безкоштовну 
інформаційну телефонну лінію з питань РЗ/ПС, та відповідали 
на тематичні запитання учасників акції.

На додаток, у Кіровоградському обласному соціальному центрі 
матері та дитини відбулось інтерактивне заняття для жінок, 
які опинились у складних життєвих обставинах. На зустрічі 
йшлося про збереження репродуктивного здоров’я, безпечну 
поведінку, методи контрацепції та виважені підходи до їх вибору 
та застосування. Учасниці зустрічі задавали чимало запитань, 
які, зокрема, стосувалися міфів про методи контрацепції, джерел 
отримання достовірної інформації тощо.

Житомирська обласна молодіжна громадська організація 
«Паритет» протягом кількох днів проводила інформаційно-
просвітницькі заходи та залучала до участі у них як молодь, так 
і доросле населення міста. Зокрема, 24 вересня був організований 
інформаційно-просвітницький майданчик «Успішне майбутнє 
завтра – відповідальне ставлення сьогодні»; 28 вересня – тренінг 
для підлітків «Майбутнє варто планувати»; а 29 вересня – вулична 
соціальна акція «Мистецький простір здорової сім’ї».
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Представниці ЗОГО «Амазонки Закарпаття» (м. Ужгород) 
провели просвітницькі заняття для учнів 7–9 класів семи 
шкіл міста, а також Ужгородського економічного ліцею 
та Середнянської дитячої школи мистецтв, що в Ужгородському 
районі Закарпаття. «Амазонки» розповідали про контрацепцію, 
убезпечення від інфекцій, що передаються статевим шляхом, 
відповідали на численні запитання підлітків, поширювали 
тематичну літературу. Окрім того, відбулися лекції-бесіди 
для представників медичної спільноти про те, як говорити 
з молоддю про засоби контрацепції. Зокрема, у Вишківській 
АЗПСМ ініціював і провів таку бесіду Іван Кутчак, сімейний лікар, 
тренер з репродуктивного здоров’я і планування сім’ї, а сімейний 
лікар Анжела Долгіхна про це ж спілкувалася з колегами 
у Хустській районній поліклініці.

Активісти Кіровоградської обласної інформаційної служби 
з актуальних питань жіноцтва (ОЖІС) (м. Кропивницький) 
у співпраці з місцевими партнерами провели 26 вересня 
загальнообласну інформаційну акцію «День контрацепції». 
Серед іншого були організовані інформаційні години, вуличні 
акції та флеш-моби, які мали на меті привернути увагу молоді 
до збереження репродуктивного здоров’я, використання 

засобів контрацепції. Такі заходи проходили у невеликих 
містах та селищах Кіровоградського, Маловисківського, 
Олександрівського та Новоукраїнського районів області. Загалом 
інформаційними заходами було охоплено близько півтисячі осіб.

Міський Молодіжний Центр «Жменя» (м. Чернігів) 
організовував заходи для привернення уваги мешканців міста 
та області до питань планування сім’ї та контрацепції, починаючи 
з 13 вересня. Так, волонтери та активісти «Жмені» поширювали 
інформаційні матеріали під час вуличних акцій та серед 
учнів навчальних закладів, проводили інформаційні зустрічі 
з викладачами, організовували тематичні бесіди з елементами 
вікторини зі учнями старших класів та студентами, в тому 
числі у Чернігівському навчально-реабілітаційному центрі № 2 
та Чернігівському ліцеї обдарованої сільської молоді. Також були 
організовані виставки інформаційних матеріалів у Чернігівській 
міській бібліотеці ім. Коцюбинського та офісному Центрі 
Наукових та Інноваційних Технологій. На додаток, на міському 
інформаційному порталі та сторінці ММЦ Жменя у Facebook була 
розміщена відповідна тематична інформація.
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Фахівці Обласного благодійного фонду «Повернення 
до життя» у День контрацепції провели для студентів 
Льотної Академії та ВПУ№9, що у м. Кропивницький, тематичне 
інтерактивне заняття «Контрацепція: це ваше життя, це ваша 
відповідальність». Молодь дізналася про сучасні методи 
запобігання непланованій вагітності, а також профілактику 
ВІЛ та ІПСШ. Студенти отримали інформаційні матеріали 
та презервативи, а найбільш активні – футболки та браслети.

Фахівці Голопристанського РБФ «Свята Ольга» (м. Гола 
Пристань, Херсонська обл.) також провели низку інформаційно-
просвітницьких заходів. Так, для представників груп високого 
ризику, а саме молодих осіб, що перебувають на обліку 
у кримінально-виконавчій інспекції та осіб, що вживають 
наркотики пройшли бесіди щодо використання сучасних методів 
контрацепції. Окрім того, на базі поліклінічного відділення 
районної лікарні були організовані тематичні дискусії з молодими 
жінками з питань планування сім’ї та підбору контрацепції. 
А для охоплення відповідною інформацією більш широкої 
цільової аудиторії, активісти «Святої Ольги» провели вуличну 
акцію з поширенням інформаційних матеріалів, влаштовували 
виставки інформаційно-методичної літератури з питань вибору 
контрацепції «Правда і міфи про безпечний секс» на базі районної 
бібліотеки та у приміщенні кримінально-виконавчої інспекції, 
а також організували тематичну молодіжну дискотеку.

Волонтери-медики Сумської обласної ГО «Центр громадських 
ініціатив «Інтелект Сумщини» організували у День контрацепції 
вуличну акцію. В рамках акції вони не лише поширювали 
інформаційні матеріали, але й проводили опитування серед 
перехожих. Так, на запитання «Яке місце займає контрацепція 
у Вашому житті?», третя частина опитаних взагалі не відповідала, 
бо вважають, що цю тему не можна порушувати. 11 % учасників 
опитування стверджували, що не використовують методи 
контрацепції, і, відповідно, 56 % опитаних підтвердили, 
що користуються контрацепцією, і у більшості – бар’єрними 
методами.

Представниці Тернопільського міського жіночого клубу 
«Відродження нації» провели 28 вересня для студентів 
Тернопільського національного педагогічного університету 
тренінг та акцію. В учасників тренінгу виникало багато 
запитань, щодо методів та засобів контрацепції та їх впливу 
на організм людини. Студенти були приємно вражені, що є 
багато сучасних методів контрацепції, за допомогою яких можна 
зберегти здоров’я, народити бажаних дітей та спланувати 
своє майбутнє. Більше того, дехто зі студентів університету 
долучився до проведення акції в ролі волонтерів, чим ще раз 
довели, що студентська молодь є свідомою та ініціативною. Тож 
організатори заходів мають сподівання, що знання, які отримали 
молоді хлопці та дівчата, вплинуть на їх переконання та культуру 
статевої поведінки.
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За координації Херсонського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді/ ЦСССДМ до заходів з нагоди 
Дня контрацепції долучилися п’ять районних ЦСССДМ 
Херсонщини, а саме Бериславський, Великолепетиський, 
Верхньорогачицький, Горностаївський та Іванівський центри. 
Завдяки роботі спеціалістів ЦСССДМ, тематичні заходи 
пройшли як у містах, так і у селищах районів. Серед іншого, 
були організовані вуличні акції, відео-лекторії та тематичні 
бесіди, інтерактивні заняття та лекції-консультації. Заходи були 
спрямовані як на загальне населення, так і на працівників 
та відвідувачів сільських рад, центрів зайнятості, лікарень, 
студентів професійно-технічних навчальних закладів тощо. Під час 
спілкування в рамках заходів йшлося не лише про міфи та факти 
про контрацепцію, переваги сучасних методів планування сім’ї, 
але й загалом про фактори, що впливають на репродуктивне 
та загальне здоров’я людини.

Мешканці та гості Херсону дізналися 
про діяльність USAID у сфері РЗ/ПС
17 вересня ц.р. в рамках заходів з нагоди святкування Дня 
міста Херсон, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 
презентувало головні напрямки своєї роботи, в тому числі 
діяльність в рамках Проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні».

Так, неподалік кінотеатру Ювілейний, де розташувалося Містечко 
USAID, були представлені проекти та організації, які співпрацюють 
з АМР США, та втілюють проекти безпосередньо у Херсоні та у 
навколишніх територіальних громадах. Відвідувачів містечка 
запрошували до участі у цікавій та насиченій програмі: бажаючі 
мали можливість отримати поради та консультації різних 
спеціалістів, зокрема, щодо децентралізації, електронного 
врядування та можливостей впливу на формування місцевих 
бюджетів; юридичні консультації з питань звернення до суду 
та права людини; розвиток малого та середнього бізнесу; 
енергоефективність та робота ОСББ; ризики, пов’язані  
з торгівлею людьми тощо.

І звичайно, відвідувачі Містечка USAID мали змогу отримати 
інформацію та консультації з питань планування сім’ї 
та збереження репродуктивного здоров’я. Зокрема, до цього 
долучилися фахівчині та волонтерки Громадської організації 
ХОЦ «Успішна жінка», яка вже котрий рік поспіль працює 
на Херсонщині в рамках тематики репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї за підтримки проектів та програм АМР 
США, та є активним учасником Всеукраїнської Коаліції 
з Репродуктивного Здоров’я та Планування Сім’ї.

Тож у цей суботній день представниці Центру «Успішна жінка» 
спілкувалися з відвідувачами намету «Охорона здоров’я», 
та пропонували їм взяти участь у різноманітних заходах,  
серед яких були:

•	 вікторина	для з’ясування	рівня	обізнаності	щодо питань	 
РЗ та ПС;

•	 консультування	з питань	здорового	способу	життя	
в контексті збереження репродуктивного здоров’я, які 
на волонтерських засадах надавала Ольга Джугостран, 
завідувачка відділенням санології Херсонського обласного 
центру здоров’я та спортивної медицини;

•	 пішохідний	квест,	де була	можливість	іще	раз	перевірити	
рівень обізнаності молоді та нагородити найбільш активних 
за прагнення бути компетентним у питаннях РЗ та ПС;

•	 поширення	інформаційних	матеріалів,	розроблених	в	
рамках проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» 
та діяльності Програми USAID «Здоров’я жінок України».

ХОЦ «Успішна жінка» не забула і про найменших відвідувачів 
Містечко USAID: малеча із захопленням брала участь у конкурсі 
малюнків на асфальті та складанні пазлів, що були пов’язані 
з темою здоров’я та сім’ї.

Із цікавістю до намету «Охорона здоров’я» підходили 
і представниці шкіл та бібліотек, які не лише брали літературу, 
але й запрошували спеціалістів/-ок ХОЦ «Успішна жінка» 
проводити заняття та тренінги з тематики РЗ/ПС.
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Більше того, мер міста Володимир Миколаєнко також звернув 
увагу на активність, що вирувала навколо намету. Особливо його 
зацікавили інформаційні буклети для військових «Захищаєш 
країну – захисти себе», а також досвід ХОЦ «Успішна жінка» 
із постановки вистав соціального театру в рамках просвітницької 
роботи із підлітками.

Такий успіх та цікавість відвідувачів Містечка USAID до намету 
«Охорона здоров’я» стала можливою завдяки зусиллям 
волонтерок та активісток ХОЦ «Успішна жінка» – Іраіди Геращенко, 
Орисі Брюхович, Лізи Олевтиної та Марії Меч, – які натхненно 
та із задоволенням спілкувалися з мешканцями та гостями міста, 
намагаючись якомога більше та цікавіше розповісти про важливі 
аспекти збереження репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї. А підтримати місцевих активісток приїхала представниця БФ 
«Здоров’я жінки та планування сім’ї», член команди проекту АМР 
США «Репродуктивне здоров’я в Україні» Анна Тукаєва.

Більше інформації про День USAID у Херсоні та діяльність ХОЦ 
«Успішна жінка» – тут.

У вересні відбувся круглий стіл щодо  
впровадження програм первинної 
профілактики та скринінгу  
раку шийки матки

6 вересня 2016 р. на базі Національної академії наук України 
пройшло засідання круглого столу на тему «Стратегія 
впровадження програм первинної профілактики та скринінгу 
раку шийки матки (РШМ) в рамках Державної соціальної програми 
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017–2021 рр.». 
Захід відбувся завдяки проекту Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID) «Репродуктивне здоров’я в Україні», який 
впроваджує Благодійний фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

Метою круглого столу було обговорення поточної ситуації 
щодо профілактики / скринінгу раку шийки матки в Україні, 
розробка рекомендацій, що будуть внесені до Державної 

програми з репродуктивного здоров’я на період 2017–2021 рр. 
та інших актуальних питань, а саме:

1. Особливості законодавчого регулювання означеної сфери 
в Україні.

2. Міжнародні рекомендації щодо організації сучасних програм 
скринінгу та вакцинації.

3. Досвід ефективної реалізації регіональних програм вакцинації 
та скринінгу РШМ у кількох областях України.

4. Стратегії ефективних комунікацій та реалізації освітніх  
проектів для заохочення населення до участі у скринінгу.

Участь в обговоренні вищеозначених питань взяли Олексій 
Кириченко, член Комітету Верховної Ради України з питань 
охорони здоров’я, представники Міністерства охорони 
здоров’я України, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології 
АМН України, Національної медичної академії післядипломної 
освіти ім. П.Л.Шупика, провідні спеціалісти Національного 
інституту раку, представники обласних та міських департаментів 
охорони здоров’я, онкологічних диспансерів, приватних клінік. 
До участі в обговоренні долучилися також лідери громадських 
організацій – членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС.

Після вітальних слів Галини Майструк, Голови Правління 
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», та Павла Замостяна, 
заступника представника Фонду Народонаселення ООН в Україні 
/ UNFPA учасники перейшли до обговорення нагальних питань 
впровадження програм профілактики та скринінгу РШМ.

Зокрема, Наталія Лигирда, старший науковий співробітник 
Національного інституту раку, ознайомила присутніх зі станом 
нормативно-правового забезпечення скринінгу РШМ в Україні. 
Пані Наталія зазначила, що в Україні нормативно-правова база 
з організації та методології проведення скринінгу раку шийки 
матки фактично не затверджена, більше того, у нормативно-
правовому полі немає визначення поняття «скринінг» як такого. 
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Також не визначено терміни, складові, коло завдань скринінгу 
та механізми їх виконання, а методики процесу скринінгу 
від моменту залучення жінок на первинне відвідування до видачі 
результатів не описані та не затверджені. Тож підходити 
до вирішення питань профілактики та скринінгу РШМ потрібно, 
починаючи із визначення відповідних термінів та регуляцій 
у національних нормативно-правових документах.

У свою чергу, пані Галина Майструк презентувала поважній 
аудиторії міжнародні рекомендації та стандарти щодо організації 
скринінгових програм з попередження РШМ. Основними 
документами, що рекомендують та описують процедури 
проведення профілактики та скринінгу РШМ є Базові 
рекомендації ВООЗ щодо комплексного контролю за РШМ, а 
також Європейські рекомендації задля гарантії якості скринінгу 
раку шийки матки.

До питання організації програм популяційного скринінгу РШМ 
привернув увагу присутніх Віктор Парамонов, головний лікар 
Черкаського обласного онкологічного диспансеру. Зокрема, пан 
Парамонов презентував досвід реалізації програм скринінгу 
раку шийки матки та вакцинації від вірусу папіломи людини 
у Черкаській області. Так, за його словами, станом на 2016 
рік у Черкаській області працює мережа кабінетів патології 
шийки матки (КПШМ), спеціалісти якої вже більше 15 років 
користуються «Програмою скринінгу патології шийки матки» – 
електронним реєстром для обліку результатів цитологічного 
скринінгу. Системна робота фахівців кабінетів вплинула 
на покращення ситуації із виявленням РШМ на початкових 
стадіях, що дозволяє здійснювати своєчасну профілактику 
та лікування з використанням органозберігаючих операцій. 
Проте для покращення ситуації із профілактикою інфікування 
вірусом папіломи людини (ВПЛ) та скринінгом РШМ, за словами 
пана Парамонова, потрібно вирішити ще чимало питань, включно, 
але не обмежуючись технічним оснащенням кабінетів, навчанням 
фахівців тощо.

У свою чергу Сергій Пустоваров, Лікар акушер-гінеколог 
«MDclinic», розповів про останні досягнення у цифровій 
кольпоскопії, яка дозволяє отримувати цифрові знімки високої 

якості та, відповідно, встановлювати точний діагноз щодо стану 
здоров’я жіночих статевих органів. Цей метод дозволяє 
також архівувати та порівнювати потрібні дані / зображення, 
і може використовуватись в рамках телемедицини та навчання 
фахівців.

Про світовий досвід первинної профілактики РШМ / вакцинації 
та можливості впровадження подібних програм в Україні 
розповіла учасникам круглого столу Тетяна Татарчук, Головний 
позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча 
гінекологія». А про перешкоди на шляху до успішної боротьби 
із раком шийки матки говорила у своїй доповіді Катерина 
Каїра, Головний спеціаліст Відділу лікувально-профілактичної 
допомоги дітям та матерям Департаменту охорони здоров’я 
Дніпропетровської ОДА. Так, на її думку, населення не достатньо 
уважно ставиться до власного здоров’я, в тому числі 
до ризиків захворювання на РШМ, та несвоєчасно звертається 
для отримання спеціалізованої медичної допомоги. У свою чергу, 
медичні працівники не дотримуються принципів активного 
цитологічного скринінгу. Пані Катерина зазначила, що успішність 
програм скринінгу буде можливою за умови її комплексності, 
а саме має передбачати просвітницьку роботу, скринінг жінок 
цільової вікової групи 18–65 років, та вакцинацію проти онкогених 
типів ВПЛ дівчат віком від 9 років. Прикладом успішності такого 
комплексного підходу став досвід Дніпропетровщини, адже 
результати такої місцевої програми дозволили відслідкувати 
суттєві позитивні зрушення у боротьбі із РШМ у регіоні.

За результатами обговорення, учасники та учасниці круглого 
столу виробили низку рекомендацій щодо організації 
регіональних скринінгових програм та вакцинації в сучасних 
умовах, а також створення комунікаційної стратегії 
для використання в період впровадження цих програм. Ці 
рекомендації будуть внесені до проекту Державної соціальної 
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017–2021 рр. 

Новини та практики 08-09/16 
№18

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

http://www.gisci.it/documenti/news/EW0115451ENN_002.pdf


Семінар за Програмою 
«7 кроків назустріч» пройшов у Вінниці
27 вересня ц.р. у Вінниці пройшов методологічний семінар 
за програмою «7 кроків назустріч». Захід було організовано 
Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
у співпраці із Вінницькою академією неперервної освіти та за 
підтримки Інституту ЮНЕСКО з інформаційних технологій в освіті 
та регіональної програми ЮНЕСКО з профілактики ВІЛ та освіти 
в галузі здоров’я.

У семінарі взяли участь 30 осіб, серед яких були викладачки 
предметів «Основи здоров’я» та «Біологія», класні керівники, 
заступники директорів з виховної роботи, соціальні педагоги 
та практичні психологи, що працюють у загальноосвітніх 
навчальних закладах міст та селищ Вінницької області, та які 
проходили навчання на курсах підвищення кваліфікації на базі 
Вінницької академії неперервної освіти. Провели семінар спів-
авторки Програми «7 кроків назустріч» Ірина Скорбун, спеціаліст 
з моніторингу і оцінки БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї», 
та Тетяна Слободян, тренерка БФ «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї», експертка з питань статевого виховання.

У ході заходу учасниці дізналися про принципи організації 
зустрічей з батьками в рамках Програми «7 кроків назустріч», 
ознайомилися зі змістом Програми та вимогами до навчально-
методичного забезпечення для її втілення. Під час семінару 
була нагода не тільки долучитися до участі у запропонованих 
вправах та завданнях, але й обговорити потенційні результати 
впливу кожного Кроку в рамках програми загалом. Не зважаючи 
на досить швидкий темп роботи, вдалося обговорити усі важливі 
аспекти роботи з батьками в рамках Програми, що допомогло 
освітянам у повній мірі уявити, як дана програма може 
покращити комунікаційну компетентність батьків та допомогти 
їм спілкуватися з їхніми дітьми більш відкрито та у відповідності 
до реальних потреб дітей.

Аналіз оціночних анкет показав, що учасниці заходу позитивно 
оцінили рівень представлених матеріалів та методику 
проведення семінару. Освітяни отримали комплекти методичних 
матеріалів за Програмою «7 кроків назустріч» та буклети 
для батьків, та зазначили про свою готовність проводити заняття 
за Програмою у своїх навчальних закладах.
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У другій половині жовтня 2016 р. у містах Одеса та Херсон 
пройдуть адвокаційні круглі столи на підтримку прийняття 
Державної соціальної програми «Репродуктивне здоров’я 
нації» на період 2017–2021 рр.» Заходи пройдуть в рамках 
співпраці членів Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї з обласними управліннями охорони 
здоров’я, а також за підтримки інших партнерських організацій 
та місцевих ЗМІ.
В листопаді проведення подібних заходів заплановано у Львові, 
Полтаві та Дніпропетровську.

19 жовтня ц.р. у Комітеті Верховної Ради з питань охорони 
здоров’я відбудуться слухання на тему «Про виконання 
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» 
на період до 2015 р. та заходи, що вживаються МОЗ України 
з метою забезпечення охорони репродуктивного здоров’я 
населення», на яких буде представлено Концепцію та проект 
Державної соціальної програми «Репродуктивне здоров’я нації» 
на період 2017–2021 рр.» з обговоренням подальших кроків 
щодо прийняття нової Програми.

На початку жовтня у Львові пройде  
«Школа сучасної мамографії»
4–7 жовтня 2016р. у Львові на базі готелю «Дністер» пройде 
п’ята «Школа сучасної мамографії». Метою навчально-освітньої 
програми є підвищення кваліфікації фахівців, що працюють 
в області променевої діагностики захворювань молочної 
залози. Навчання в рамках Школи проводитимуть провідні 
фахівці медичних установ та університетів України та Бельгії. 
Захід буде організований Благодійним Фондом «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї» в рамках благодійної програми кампанії AVON 
«Разом проти раку грудей».

У жовтні-листопаді в Херсоні та Чернігові відбудуться 
вистави соціального театру з питань РЗ  
та безпечної поведінки для підліткової аудиторії.
Глядачами вистав стануть в тому числі вихованців шкіл-
інтернатів та учнів сільських шкіл. Заходи пройдуть в рамках 
проекту «Забезпечення доступу підлітків до повної інформації 
про сексуальне і репродуктивне здоров’я та права», 
що реалізовується Благодійним Фондом «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації 
планованого батьківства / IPPF. Партнерами проекту у регіонах  
є ХОЦ «Успішна жінка» та ММЦ «Жменя».


