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На початку червня 2014 р. в Києві 
відбудеться експертна нарада з метою 
визначення методології та подальших 
етапів проведення оцінки Державної 
програми «Репродуктивне здоров’я 
нації» на період  до 2015 року

В червні 2014 р. в Києві пройде 
засідання координаційної групи для 
розробки плану дій з розвитку Коаліції 
громадських організацій, що працюють 
у сфері репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї

10-12 червня на базі Чернігівського 
обласного ліцею для сільської 
обдарованої молоді відбудеться 
триденна «Школа репродуктивного 
здоров’я» для учнів старшої школи 
Чернігівської області

Тренінг для представників громадських 
організацій – потенційних учасників 
Коаліції – з питань проведення 
просвітницьких занять із населенням 
щодо репродуктивного здоров’я і 
планування сім’ї запланований на другу 
половину червня 2014 р.

У липні 2014 р. в рамках підготовки 
до Тижня планування сім’ї пройдуть 
тренінги з питань ефективних 
комунікацій та спілкування із засобами 
масової інформації для представників 
громадських організацій та державних 
установ Чернівецької та Закарпатської 
областей

В Києві пройшов перший Форум громадських організацій, що працюють в галузі 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї 
10-11 квітня 2014 р. у Києві в рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» відбувся 
форум громадських організацій, які працюють в галузі репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї.

Триденний семінар з репродуктивного здоров’я жінок з обмеженими фізичними
можливостями відбувся у Києві на початку квітня
1-3 квітня 2014 року в м. Києві відбувся семінар «Репродуктивне здоров’я жінок з 
порушенням опорно-рухового апарату» для організацій-партнерів проекту «Подолати 
перешкоди – надати можливості».

У квітні до співпраці в рамках Програми «Здоров’я жінок України» долучилися громадські 
організації  з нових регіонів України
Завдяки програмі малих грантів, до партнерства в Програмі АМР США «Здоров’я жінок 
України» приєдналися громадські організації з чотирьох нових регіонів України.

В Житомирі відзначили Міжнародний день сім’ї 
З нагоди Міжнародного Дня сім’ї 19 травня 2014 року Житомирська обласна молодіжна 
громадська організація «Паритет» за підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок 
України» організувала інформаційно-просвітницьку акцію «Майбутнє варто планувати».

В Києві пройшла експертна зустріч представників НУО, що працюють в галузі захисту 
прав людей з інвалідністю
27 травня 2014 р. у Києві  відбулась експертна зустріч представників громадських 
організацій на тему «Доступ до послуг у галузі репродуктивного здоров’я і планування 
сім’ї  та забезпечення репродуктивних прав людей з інвалідністю». 

Про секрети спілкування із журналістами дізналися представники громадських 
організацій Кіровограду та Херсонщини
Наприкінці травня тренінги з питань ефективних комунікацій та спілкування із засобами 
масової інформації для представників/ць громадських організацій та державних установ 
провели тренери Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

В Чернігові в рамках святкування Дня Європи підлітки та молодь дізнавалися, де можна 
отримати інформацію з питань репродуктивного здоров’я 
17 травня ц.р. в Чернігові в рамках святкування Дня Європи відбулася акція «Живи 
серцем - не втрачай розуму!», яка дозволила презентувати початок співпраці БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та «Міського молодіжного центру «Жменя».

У квітні–травні в Чернівцях в рамках проекту «Майбутнє варто планувати!» відбулися 
інформаційно-просвітницькі заходи для  журналістів, студентів та мешканців міста
Громадською організацією «Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я» в 
рамках проекту «Майбутнє варто планувати!» завдяки співпраці з Програмою АМР США 
«Здоров’я жінок України» було організовано низку інформаційно-просвітницьких заходів. 

Наказ МОЗ України від 21.01.2014 р. 
№ 59 «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної 
допомоги з питань планування сім’ї»
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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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В Києві пройшов перший Форум 
громадських організацій, що працюють 
в галузі репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї  

10-11 квітня 2014 р. у Києві відбувся форум громадських 
організацій, які працюють в галузі репродуктивного здоров’я 
та планування сім’ї. Захід пройшов в рамках проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні», що Благодійний Фонд 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» виконує за підтримки 
Агентства США з міжнародного розвитку. Форум - перший захід 
другого компоненту проекту, одним з завдань  якого є сприяння 
створенню Коаліції НУО як освітньої та комунікаційної платформи 
для громадських організацій, що бажають підтримувати і 
реалізовувати  профілактичні програми з планування сім’ї та 
репродуктивного здоров’я на рівні своїх громад. 
Форум об’єднав більше 50 представників національних та 
регіональних громадських організацій, що впроваджують 
інформаційно-просвітницьку діяльність у сфері планування сім’ї 
та репродуктивного здоров’я, а також експертів профільних 
державних установ, міжнародних організацій та проектів для 
налагодження діалогу та ефективної взаємодії. Зокрема, участь 
у Форумі взяли представники Міністерства охорони здоров’я, 
Фонду народонаселення ООН, Інституту демографії та соціальних 
досліджень НАН України, Агентства США з міжнародного 
розвитку/USAID, Програми АМР США «Здоров’я жінок України», 
ВБО «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з ВІЛ», Програми 
«Бібліоміст», а також лідерів громадського сектору з більшості 
регіонів України, що працюють у зазначеній тематиці з різними 
цільовими групами.

Після офіційного відкриття та привітальних слів, учасники 
та учасниці Форуму мали можливість дізнатися про основні 
тенденції та пріоритети в сфері репродуктивного здоров’я та прав  
з доповідей національних та міжнародних експертів. 
Валентина Коломейчук, заступник  начальника Управління 
охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення 
МОЗ України ознайомила учасників Форуму зі станом виконання 

Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 
до 2015 року і  представила результати виконання завдань 
Програми, що демонструють прогрес у досягненні відповідних 
Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні, а саме: зменшення 
показників дитячої смертності та покращення здоров’я матерів. 
Водночас, стан репродуктивного здоров’я населення, зокрема, 

високий рівень незапланованої вагітності серед підлітків та 
високий рівень ІПСШ/ВІЛ, досить високий рівень абортів серед 
вперше вагітних, недостатній доступ до медичної інформації 
та послуг для жителів сільської місцевості, а також недостатнє 
залучення фахівців середньої ланки до надання послуг з 
планування сім’ї та незадоволена потреба в контрацепції 
серед уразливих верств населення, - все це вимагає подальшої 
уваги держави та продовження реалізації Програми, а після її 
завершення – підготовки нового стратегічного документу, що 
забезпечить належні заходи для збереження репродуктивного 
здоров’я в Україні.

Павло Замостян, Заступник Представника Фонду 
народонаселення ООН в Україні  представив результати 
дослідження щодо проблеми доступності засобів контрацепції 
для різних груп населення. Він наголосив, що одним з ключових 
завдань має бути формування культури використання 
контрацепції, що передбачає обов’язкове консультування із 
медичним фахівцем; має проводитись робота, спрямована на 
збільшення кількості осіб, що користуються сучасними методами 
контрацепції, а послуги з планування сім’ї можуть бути включені 
до страхової програми.

З результатами Мультиіндикаторного кластерного обстеження 
домогосподарств України (2012) учасників Форуму ознайомила 
Ірина Курило, завідувачка Відділу досліджень демографічних 
процесів та демографічної політики Інституту демографії та 
соціальних  досліджень ім.М.В.Птухи НАН України. Дослідження 
виявило сучасні тенденції щодо народжуваності, випадків 
переривання вагітності, користування та незадоволеної потреби 
у контрацептивах, а також взаємозв’язок цих показників з такими 
чинниками як вік, регіон та місця проживання, рівень освіти та 
добробуту жінок.  

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я
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Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Погляд громадського сектору на програми репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї представила Галина Майструк,
Голова Правління БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Пані 
Майструк проаналізувала досягнення таких програм, їх слабкі 
сторони та ризики, а також озвучила своє бачення потенціалу 
та можливостей для подальшого впровадження. Зокрема, 
залучення НДО до аналізу, створення, адвокації та реалізації 
програм з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї є 
суттєвим фактором впливу на результативність та досягнення 
цілей цих програм. Створення Коаліції партнерів та громадських 
організацій у галузі планування сім’ї та репродуктивного здоров’я, 
підвищення компетентності цих НУО та надання підтримки 
в реалізації програм у сфері ПС/РЗ, що стало можливим в 
рамках виконання проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні», 
- важливий крок для досягнення позитивних змін у сфері 
репродуктивного здоров’я населення. 
Під час Форуму відбувся інформаційний ярмарок організацій-
учасниць - у форматі коротких презентацій представники НУО
розповіли про свої напрацювання, досвід, матеріали та послуги,
а також відповіли на запитання, що виникали у їх колег. В 
числі представлених організацій були такі, що здійснюють 
інформаційно-просвітницьку діяльність серед різних категорій 
населення: підлітків та молоді, ВІЛ-позитивних людей та людей 
з інвалідністю, онкохворих жінок та людей, що перебувають у 
складних життєвих обставинах. Участь представників НУО, які 
охоплюють та представляють інтереси різних цільових груп 
надало можливість з’ясувати поточні потреби та проблеми у 
сфері планування сім’ї та репродуктивного здоров’я цих груп, та 
наблизити заходи проекту до відповіді  на ці потреби.   
Другий день Форуму був присвячений стратегічному плануванню 
створення Коаліції недержавних організацій, що працюють 
в галузі репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Сесія 
відбувалась у форматі «відкритого простору», в ході якої 
учасники Форуму визначали основні тенденції, що впливають 
на майбутнє громадянського суспільства та розвиток програм 
репродуктивного здоров’я і планування сім’ї. 
Важливим етапом спільної роботи стало визначення місії 
новоствореної Коаліції, її цілей та завдань, а також проекту плану 
заходів на 2014-2015 роки. 

За результатами обговорення учасники  сформулювали  місію  
Коаліції:  
«Консолідація спільних зусиль представників громадського 
сектору, експертного середовища заради збереження 
репродуктивного здоров’я та забезпечення репродуктивних прав 
кожної людини в Україні».
Також були сформульовані  цілі та завдання новоствореної 
Коаліції:
1. Лобіювання розробки та прийняття Закону України у сфері 

репродуктивного здоров’я та планування сім’ї (внесення 
необхідних змін до Закону України про охорону здоров’я та 
профільного законодавства).

2. Створення та підтримка сприятливого інформаційного 
середовища в сфері репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї. 

3. Сприяння формуванню пріоритетності та відповідального 
ставлення до сфери репродуктивного здоров’я та планування 
сім’ї на особистісному, суспільному та державному рівнях.

4. Формування позитивного ставлення громадськості до теми 
планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я.

5. Поглиблення знань з питань онкологічних захворювань 
репродуктивної системи і методів профілактичної роботи.

Учасники/ці  погодили, що членами Коаліції можуть бути як 
фізичні і юридичні особи, так і ініціативні групи.
Другий день Форуму завершився узгодженням складу 
координаційного комітету, що працюватиме над подальшим 
планом розвитку Коаліції, підготовкою  звернення щодо 
створення Коаліції та приєднання до неї всіх зацікавлених сторін 
з подальшим його широким оприлюдненням та розсилкою, 
розробкою процедури приєднання до Коаліції, правил співпраці 
та координації роботи цього об’єднання.  
Форум став комфортним місцем, де усі учасники та учасниці 
мали можливість висловити свої думки з приводу впровадження 
програм з репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав, 
для досягнення  найкращих результатів та створення середовища, 
де кожна людина має доступ до якісних інформації та послуг для 
збереження та покращення свого репродуктивного здоров’я.
 



Триденний семінар з репродуктивного 
здоров’я жінок з обмеженими фізичними 
можливостями пройшов у Києві на початку 
квітня

1-3 квітня 2014 року в м. Києві відбувся семінар «Репродуктивне 
здоров’я жінок з порушенням опорно-рухового апарату». 
Захід було організовано для організацій-партнерів проекту 
«Подолати перешкоди – надати можливості», що реалізовується 
Всеукраїнським громадським об’єднанням «Національна 
асамблея інвалідів України» за підтримки Програми АМР США 
«Здоров’я жінок України». Проект спрямований на покращення 
ситуації щодо послуг з планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я жінок з порушенням опорно-рухового апарату. 
У семінарі взяли участь представники/ці організацій з Житомира, 
Львова, Вінниці, Луганська та Сімферополя. Учасники та учасниці 
семінару мали можливість дізнатися та обговорити питання 
репродуктивного здоров’я та репродуктивних прав, міжстатевих 
стосунків та планування сім’ї, а також особливості планування 
сім’ї жінками з порушеннями опорно-рухового апарату. Частину 
семінару було присвячено огляду законодавчо-нормативних 
документів в сфері репродуктивного здоров’я. 
ВГО «Національна асамблея інвалідів України» виявила 
зацікавленість і долучилася до участі у створенні Коаліції 
недержавних організацій, що працюють в галузі репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї, ініційованої під час Форуму НУО, 
що пройшов в Києві в середині квітня 2014 р. в рамках реалізації 
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї»  завдань 
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки АМР 
США. 

У квітні до співпраці в рамках Програми 
«Здоров’я жінок України» долучилися 
громадські організації  з нових регіонів 
України

Завдяки програмі малих грантів для недержавних організацій, 
оголошеній задля підтримки ініціатив громадськості, спрямованих 
на просвітницьку роботу з питань репродуктивного здоров’я і 
планування сім’ї в рамках Програми АМР США «Здоров’я жінок 
України», до партнерства в Програмі приєдналися громадські 
організації з чотирьох нових регіонів України, а саме:
•	 Чернігівська міська молодіжна організація «Міський 

молодіжний центр «Жменя», м. Чернігів із проектом «Здорова 
родина – здорова країна»;

•	 Київська школа рівних можливостей, м. Київ із проектом 
«Плануй майбутнє сьогодні (Використання арт-технологій у 
просвіті молоді)»;

•	 Миколаївське обласне відділення Всеукраїнської благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/
СНІД», м. Миколаїв із проектом «Плануй сім’ю відповідально»;

•	 Чернівецький міський благодійний фонд «Нова сім’я»,                 
м. Чернівці із проектом «Майбутнє варто планувати!»

Ці та інші проекти, підтримані грантовою програмою, 
впроваджуються в рамках комунікаційної стратегії Програми 
„Здоров’я жінок України” і будуть доповнювати роботу інших 
партнерів Програми в регіонах. На додаток до отриманих грантів, 
НУО отримають підтримку для посилення їхньої організаційної 
спроможності.   
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В Житомирі відзначили Міжнародний день 
сім’ї 

З нагоди Міжнародного Дня сім’ї 19 травня 2014 року 
Житомирська обласна молодіжна громадська організація 
«Паритет» за підтримки Програми АМР США «Здоров’я жінок 
України» організувала вуличну інформаційно-просвітницьку 
акцію «Майбутнє варто планувати» для студентів та студенток 
Житомирського державного університету ім.І.Франка.
Під час акції волонтерки ЖОМГО «Паритет» поширювали 
інформаційні матеріали з питань репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї, розроблені в рамках Програми, та мотивували 
молодь дізнаватися додаткову інформацію за телефоном Гарячої 
лінії з питань репродуктивного здоров’я та на веб-сайті Програми 
www.planA.org.ua, а також звертатися до лікарів-гінекологів для 
фахових консультацій. 
Проведена акція – один із багатьох заходів, організованих 
ЖОМГО «Паритет» для донесення інформації з питань планування 
сім’ї мешканцям Житомирщини. Тож досвід цієї організації 
стане в нагоді для організації успішної діяльності Коаліції 
НУО, що працюють у сфері РЗ та ПС, з ініціативою створення 
якої виступив БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї” під час 
Форуму громадських організацій, в рамках виконання проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні». 
 

В Києві пройшла експертна зустріч 
представників НУО, що працюють в галузі 
захисту прав людей з інвалідністю

27 травня 2014 р. у Києві  відбулась експертна зустріч 
представників громадських організацій на тему «Доступ до 
послуг у галузі репродуктивного здоров’я і планування сім’ї  та 
забезпечення репродуктивних прав людей з інвалідністю». 
Організатором заходу став БФ «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї», що за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 
реалізує проект «Репродуктивне здоров’я в Україні», одним із 
завдань якого є підтримка заходів, спрямованих на забезпечення 
потреб людей з інвалідністю у галузі  репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї. 
Захід мав на меті:
1. Окреслити коло проблем та потреб, з якими стикаються люди 

з інвалідністю, а також їхні родини у галузі репродуктивного 
здоров’я та планування сім’ї.

2. Розглянути наявні досвід, напрацювання, інструменти для 
вирішення цих проблем.

3. Розглянути можливості координації зусиль, погодження 
форм мережевої комунікації, пошуку та надання ресурсів для 
вирішення означених проблем. 
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До участі в обговоренні цих питань долучились близько 20 
представників/ць громадських організацій з Києва, Вінниці, 
Житомира, Дніпропетровська, що працюють в галузі захисту прав 
людей з інвалідністю, експерти/ки в галузі РЗ та прав, а також 
представники/ці донорських організацій.
В ході засідання учасники/ці обговорили коло питань, які є вкрай 
актуальними для людей з інвалідністю та особливими потребами 
і потребують особливої уваги та широкої інформаційно-
просвітницької роботи, зокрема:
•	 Можливість вивчення передумов та перспектив щодо 

розробки та запровадження програм з профілактики 
народжуваності дітей з інвалідністю.

•	 Розробка рекомендацій для лікарів з питань консультування 
батьків при повідомленні діагнозу дитини (під час 
перинатального періоду або пізніше).

•	 Розробка навчальних програм, методичних та освітніх 
матеріалів з питань статевого виховання для батьків та фахівців, 
які виховують дитину з особливими потребами. Зокрема, на 
тему «Попередження вагітності у дівчат та жінок з розумовою 
відсталістю».    

•	 Особливості планування сім’ї та народження дітей для сімей, у 
яких є дитина з інвалідністю. 

•	 Доступ до послуг з РЗ/ПС для людей з обмеженими 
можливостями (опорно-рухового апарату, з порушеннями зору, 
слуху та мовлення).

•	 Забезпечення репродуктивних прав людей з інвалідністю: 
створення сім’ї і народження дитини. 

•	 Медичні послуги та консультування для забезпечення 
репродуктивних прав жінок, що перенесли онкологічні 
захворювання.

•	 Формування відповідального ставлення до створення сім’ї та 
народження дітей у осіб з інвалідністю.

За результатами обговорення та відповідно до внесених 
учасниками/цями рекомендацій, буде підготовлено план роботи 
проекту з цією цільовою аудиторією, а також залучено партнерів 
для спільної реалізації окреслених завдань. 

Про секрети спілкування із журналістами 
дізналися представники громадських 
організацій Кіровограду та Херсонщини

28 травня 2014 р. тренінг з питань ефективних комунікацій та 
спілкування із засобами масової інформації для представників 
громадських організацій та державних установ провели у 
Кіровограді Олена Панченко та Ірина Скорбун - тренери 
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», що 
є партнером Програми АМР США «Здоров’я жінок України» в 
реалізації  інформаційно-просвітницького проекту з питань 
планування сім’ї.
Захід пройшов у «Студії на Дворцовій» і залучив до цікавого 
спілкування півтора десятки представників/ць активних 
ГО, бібліотек, фахівців у сфері роботи з дітьми та молоддю, 
представників органів влади, які працюють або планують 
працювати у галузях планування сім’ї, репродуктивного здоров’я і 
контрацепції.
 У програмі тренінгу були такі вправи як запис відео-інтерв’ю 
та персональних виступів, а також практичні заняття для 
розвитку навичок спілкування із медіа. Олена Панченко дала 
корисні поради, зокрема, про те, як професійно спілкуватися з 
журналістами та зрозуміти логіку думок репортера; про що варто 
подумати до, під час і після інтерв’ю; як сформулювати і успішно 
передати журналісту свою точку зору; можливості, права та 
обов’язки при спілкуванні зі ЗМІ.
Наступного дня подібний тренінг пройшов і в Херсоні, до участі 
в якому долучилися 15 активістів/ок громадського сектору 
Херсонщини, фахівці Херсонського обласного центру соціальних 
служб для сім’ї та молоді, Палацу дитячої та юнацької творчості, 
тренери/ки Херсонського обласного центру здоров’я та 
спортивної медицини, медики, волонтери, інші. 

Тренінги пройшли в рамках підготовки до Тижня планування 
сім’ї, що цього року в Україні  пройде у вересні. Ще два тренінга  
заплановані у липні 2014 р. в Ужгороді та  Чернівцях. 
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В Чернігові в рамках святкування Дня 
Європи підлітки та молодь дізнавалися, 
де можна отримати інформацію з питань 
репродуктивного здоров’я 

17 травня ц.р. в Чернігові в рамках святкування Дня Європи 
відбулися заходи, спрямовані на інформування громади з питань 
європейської інтеграції, в тому числі виховання молодого 
покоління у дусі європейських цінностей та відповідального 
ставлення до свого майбутнього. Цього року фестиваль 
збагатився ще однією акцією під гаслом «Живи серцем - не 
втрачай розуму!», яка дозволила презентувати початок 
співпраці в рамках проекту «Покращення доступу підлітків до 
інформації та знань про репродуктивне здоров’я та права», 
що  реалізовуватиме у регіоні Благодійний Фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» у партнерстві з Чернігівською міською 
молодіжною громадською організацією «Міський молодіжний 
центр «Жменя». 
Під час акції волонтери/ки пропонували молоді тематичні буклети 
аби учасники/ці фестивалю – представники/ці європейських 
клубів ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ міста та області - отримали відповіді 
на питання щодо збереження репродуктивного здоров’я та 
особливостей використання сучасних методів контрацепції. 
Також організатори акції запросили юних чернігівчан/ок  
відвідати електронні ресурси з цих питань, в тому числі веб-сайти 
«Дорослішаємо разом!» та «Майбутнє варто планувати!». 
Як результат проведеної акції, активісти та керівники євроклубів 
зацікавилися подальшою співпрацею в рамках інформаційно-
просвітницьких проектів, що охоплюють теми репродуктивного 
здоров’я у регіоні. Це стане можливим також в рамках діяльності 
Коаліції НУО, що працюють у сфері РЗ/ПС, з ініціативою створення 
якої виступив БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» під час 
Форуму громадських організацій, що проходив у квітні 2014 р. в 
рамках виконання проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні». 

У квітні–травні в Чернівцях в рамках 
проекту «Майбутнє варто планувати!» 
відбулися інформаційно-просвітницькі 
заходи для  журналістів, студентів та 
мешканців міста

Громадською організацією «Чернівецький міський благодійний 
фонд «Нова сім’я» в рамках проекту «Майбутнє варто планувати!» 
завдяки співпраці з Програмою «Здоров’я жінок України», що 
реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID), у квітні та травні 2014 р. було організовано 
низку заходів, спрямованих на інформування населення краю з 
питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Зокрема 
було проведено:
- 30 квітня - прес-конференцію, де були озвучені сучасні тенденції 
та нагальні проблеми в сфері репродуктивного здоров’я 
населення України та регіону. Керівник проекту «Майбутнє варто 
планувати!», Шербул Анастасія, презентувала мету, завдання та 
заплановані в рамках проекту заходи, спрямовані на підвищення 
рівня обізнаності з питань планування сім’ї та репродуктивного 
здоров’я населення краю.
- 14 травня - вуличну акцію «Будь-яка контрацепція краща ніж 
аборт», яка була організована за методом «Живої бібліотеки» 
та спрямована на просвітницьку роботу серед мешканців 
студентського гуртожитку Чернівецького національного 
університету ім. Юрія Федьковича.
- тренінги та модульні заняття з тематики репродуктивного  
здоров’я для студентів/ок чотирьох ПТУ, індустріального коледжу, 
Чернівецького національного університету та учасників/ць 
волонтерського руху «Аргумент».
 - 18 травня - вуличний університет «Майбутнє варто планувати!» 
на території парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка. В рамках 
заходу організатори заходу та волонтери розповсюджували 
тематичні інформаційні матеріали, а лікар-гінеколог з Обласного 
центру з профілактики та боротьби зі СНІДом на партнерських з 
проектом засадах надавав консультації з питань репродуктивного 
та сексуального здоров’я. Вільними слухачами - студентами 
Вуличного університету - стали понад 200 чернівчан/ок віком від 
18 років. 
- 21 травня на радіостанції «Буковина» вийшла перша тематична 
передача за участю лікаря–гінеколога Козар Тетяни та 
тренера Програми «Здоров’я жінок України» Строєвої Наталі із 
запланованого циклу передач в темі репродуктивного здоров’я, 
що виходитимуть щомісяця. 
ГО «Нова сім’я» є однією з організацій, які нещодавно почали 
співпрацювати з Проектом «Здоров’я жінок України». Такий 
активний старт у сфері інформування населення з метою 
популяризації питань планування сім’ї та збереження 
репродуктивного здоров’я дозволяє розглядати її також і як 
потенційного партнера проекту «Репродуктивне здоров’я в 
Україні», що реалізується БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за 
підтримки АМР США.



Законодавство та політика 04-05/14 

№3
Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

29 травня 2014 р. під час семінару-наради «Удосконалення 
системи планування сім’ї та репродуктивного здоров’я в Україні», 
організованого Міністерством охорони здоров’я  України за 
підтримки Програми Агентства США з міжнародного розвитку/ 
USAID «Здоров’я жінок України» для роз’яснення основних 
положень та нововведень нових наказів, було представлено 
документи, що регламентують роботу системи планування сім’ї 
в Україні, в тому числі наказ МОЗ України від 21.01.2014 р. № 59 
«Про затвердження та впровадження медико-технологічних 
документів зі стандартизації медичної допомоги з питань 
планування сім’ї», розроблений за підтримки Програми. 
Наказ затверджує Уніфікований клінічний протокол первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги «Планування сім’ї», розроблений на основі 
адаптованої клінічної настанови «Планування сім’ї», заснованої 
на доказах, як джерела доказової інформації про найкращу 
медичну практику. 
Протокол призначений для лікарів акушерів-гінекологів, лікарів 
загальної практики – сімейної медицини, медичних сестер, 
акушерок, фельдшерів, медичних психологів, керівників закладів 
охорони здоров’я різних форм власності та підпорядкування, 
організаторів охорони здоров’я. Метою Протоколу є надання 
комплексної кваліфікованої медичної допомоги з питань 
планування сім’ї та використання методів контрацепції, 
підвищення якості та ефективності послуг з планування сім’ї.

Протокол вперше містить розділ з консультування щодо 
планування сім`ї, що передбачає проведення комплексної оцінки 
життєвих обставин і стану здоров’я пацієнтки з урахуванням 
конкретних потреб у послугах з репродуктивного здоров’я/
планування сім`ї. Крім того, Протокол включає нову інформацію 
щодо підбору методу контрацепції відповідно до періодів життя 
жінки, що дозволяє підібрати для неї найбільш прийнятний метод 
контрацепції для тривалого використання.
В Наказі також зазначено, що відповідні регіональні державні 
структури зобов’язані  розробити  локальні протоколи медичної 
допомоги (клінічні маршрути пацієнтів) на основі Протоколу, 
а також є відповідальними за їх впровадження та моніторинг 
дотримання в закладах охорони здоров’я зазначених локальних 
протоколів при наданні медичної допомоги пацієнтам.
За наказом, вищеназваний Клінічний протокол має бути 
переглянутий та оновлений Департаментом реформ та розвитку 
медичної допомоги не пізніше вересня 2016  року.
Метою прийняття цього наказу, а також спільного наказу МОЗ 
України та Національної академії медичних наук (НАМН) України 
від 29.11.2013 р. № 1030/102 «Про удосконалення системи 
планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я в Україні» 
є забезпечення формування комплексного підходу до організації 
планування сім’ї в системі охорони здоров’я, покращення 
системи консультування, що забезпечить підвищення якості 
послуг із планування сім’ї.

Наказ МОЗ України від 21.01.2014 р. № 59 «Про затвердження та впровадження 
медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги з питань 
планування сім’ї»

Анонси
На початку червня 2014 р. в Києві відбудеться експертна нарада з 
метою визначення методології та подальших етапів проведення 
оцінки Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на 
період  до 2015 року (ДПРЗН), що є одним з ключових завдань 
проекту «Репродуктивне здоров’я в Україні».  До участі в нараді 
запрошено представників МОЗ України, Фонду народонаселення 
OOH/UNFPA, Всесвітньої організації охорони здоров’я/ВООЗ, 
Програми АМР США «Здоров’я жінок України», Українсько-
швейцарської програми «Здоров’я матері і дитини», БФ «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї» та ін.

В червні 2014 р. в Києві пройде засідання координаційної 
групи для розробки плану дій з розвитку Коаліції громадських 
організацій, що працюють у сфері репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї. Головні завдання зустрічі координаційної групи:
•	 підготовка звернення щодо створення Коаліції та приєднання 

до неї всіх зацікавлених сторін,  широке оприлюднення та 
поширення цієї інформації серед представників громадського 
сектора та експертного середовища;

•	 розробка процедур і правил приєднання до Коаліції, порядку 
ухвалення рішень, планування спільної діяльності;

•	 розробка Положення про Коаліцію громадських організацій, 
що працюють у сфері репродуктивного здоров’я та 
планування сім’ї.

 

10-12 червня на базі Чернігівського обласного ліцею для 
сільської обдарованої молоді відбудеться триденна «Школа 
репродуктивного здоров’я» для учнів старшої школи 
Чернігівської області. Захід буде організований у співпраці з 
Чернігівською міською молодіжною громадською організацією 
«Міський молодіжний центр «Жменя», яка є партером БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї», що реалізовує проект 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки АРМ США.  

У другій половині червня 2014 р. Благодійним Фондом 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках виконання проекту 
«Репродуктивне здоров’я в Україні» за підтримки АМР США 
заплановано тренінг для представників громадських організацій 
– потенційних учасників Коаліції з питань проведення 
просвітницьких занять із населенням щодо репродуктивного 
здоров’я і планування сім’ї.

У липні 2014 р. в рамках підготовки до Тижня планування сім’ї та 
у партнерстві з Програмою АМР США «Здоров’я жінок України» 
тренери БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» проведуть 
тренінги з питань ефективних комунікацій та спілкування із 
засобами масової інформації для представників громадських 
організацій та державних установ Чернівецької та Закарпатської 
областей. 
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