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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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У листопаді відбулись засідання Робочої
групи з розробки нової ДПРЗН

2-го та 14-го листопада 2016 р. в рамках реалізації Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні» пройшли робочі засідання
експертної групи з розробки нової Державної соціальної
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2021 р.
/ ДПРЗН. Зустрічі були присвячені фіналізації проекту ДПРЗН,
доопрацюванню переліку завдань та заходів, передбачених
Програмою для подальшого розрахунку її фінансової складової.
Зокрема, учасники засідань робочої групи мали завданням:
• погодження заходів за головними напрямками Програми для
подальшого обрахування її вартості;
• узгодження ключових показників та їх цільових значень на
період до 2021 р.;
• управління виконанням Програми;
• обговорення плану спільних дій у напрямку адвокації
подальшого ухвалення Програми.

Участь у заході взяли члени Комітету ВР України з питань охорони
здоров’я та Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості»,
представники Адміністрації Президента та Секретаріату Кабінету
Міністрів, а також представники Міністерства охорони здоров’я,
Міністерства освіти і науки, Інституту педіатрії, акушерства
і гінекології НАМН України, Національної медичної академії
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, вищих навчальних закладів
та наукових установ, місцевих державних адміністрацій, Інституту
демографії та соціальних досліджень, організацій громадянського
суспільства та міжнародних організацій: Світового банку,
Агентства США з міжнародного розвитку / USAID, Фонду
народонаселення ООН в Україні / UNFPA, Швейцарського бюро
співробітництва в Україні / SDC.
Відкрили слухання Голова Комітету з питань охорони здоров’я,
народний депутат Ольга Богомолець та народний депутат, член
Комітету Олексій Кириченко. До привітань долучилися Заступник
Міністра охорони здоров’я Олександр Лінчевський та Заступник
керівника Офісу програм з охорони здоров’я USAID Стейсі Воллік.

У жовтні в Комітеті ВР з питань охорони
здоров’я відбулися відкриті слухання щодо
Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації»
19 жовтня 2016 р. у Комітеті Верховної Ради з питань охорони
здоров’я відбулися відкриті слухання на тему: «Про виконання
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період
до 2015 року та заходи, що вживаються МОЗ України з метою
забезпечення охорони репродуктивного здоров’я населення».
Захід, що був ініційований Благодійним фондом «Здоров’я жінки і
планування сім’ї», пройшов в рамках виконання завдань проекту
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Репродуктивне
здоров’я в Україні», що його впроваджує Благодійний фонд, та
на підтримку якнайскорішого затвердження Кабінетом Міністрів
України Концепції нової Державної соціальної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.

Під час засідання присутні мали нагоду ознайомитися із
тенденціями щодо стану репродуктивного здоров’я та
демографічної ситуації в Україні, в тому числі в контексті
збройного конфлікту на сході України. Результати аналізу
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виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я
нації» на період до 2015 року були презентовані як в загальному
вигляді, так і на прикладах реалізації завдань Програми у
окремих регіонах країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській,
Кіровоградській, Львівській, Полтавській та Харківській областях.
Про досвід надання міжнародної підтримки впровадження
Програми розповіли представники USAID та UNFPA. Окрім того,
учасники слухань дізналися про Європейські стратегії у сфері
репродуктивного здоров’я та шляхи їх впровадження в Україні.
Досвід реалізації та досягнуті позитивні здобутки вищезазначеної
державної програми стали підґрунтям для подальшої роботи
у створенні Концепції нової державної соціальної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр., метою
якої є комплексне вирішення більшості нагальних проблем у сфері
охорони репродуктивного здоров’я населення та планування сім’ї
відповідно до заходів, передбачених Європейським планом дій
Всесвітньої організації охорони здоров’я з посилення охорони
сексуального, репродуктивного здоров’я та прав на 2017-2021
роки. Про основні положення Концепції нової програми присутні
дізналися з презентації Концепції пані Н. Боднарук, Начальника
управління медичної допомоги матерям і дітям Медичного
департаменту МОЗ України.
Презентація Концепції викликала активне обговорення, під
час якого учасники комітетських слухань погодилися, що
важливо сформувати ефективну державну політику, спрямовану
на охорону репродуктивного здоров’я населення, яка буде
здатна мінімізувати всі існуючі у цій сфері ризики. Також було
підкреслено важливість подальшого розвитку міжгалузевої
взаємодії з питань збереження репродуктивного здоров’я та
планування сім’ї та відповідного співробітництва з вітчизняними
та міжнародними благодійними та громадськими організаціями.
За результатами обговорення учасники заходу прийняли за
основу проект Рекомендацій, в якому йдеться про першочергові
завдання для забезпечення в Україні охорони репродуктивного
здоров’я як передумови формування демографічного і соціальноекономічного потенціалу країни та забезпечення її сталого
розвитку. Ухвалення Рекомендацій членами профільного
Комітету ВР України відбудеться на черговому засіданні Комітету,
запланованому на 7 грудня 2016р.
Додаткова інформація про слухання – тут.
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як обирати засоби контрацепції, які запитання варто ставити
лікарю під час візиту тощо. Зустріч у ліцеї була організована
за сприяння місцевої громадської організації НРО «Прес-клуб
реформ» – члена Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного
Здоров’я та Планування Сім’ї.

Вчителі сіл Голопристанського району
дізналися як працювати з молоддю в
тематиці репродуктивного здоров’я

На Кіровоградщині триває просвітницька
робота серед учнівської молоді
18 листопада у Кіровоградському професійному ліцеї сфери
послуг пройшла тематична зустріч із ученицями навчального
закладу. Акушер-гінеколог Обласного центру планування
сім’ї та репродукції людини Анна Гришко надала важливу
інформацію молодим дівчатам, зокрема про те, як прислухатися
до свого тіла, на які ознаки потрібно звертати увагу, коли і чому
варто відвідувати гінеколога. Пані Анна запевнила дівчат, що
у Центрі планування сім’ї досвідчені лікарі із розумінням та
повагою ставляться до юних відвідувачок, а інформація про
візит та його зміст не передаватиметься батькам, а залишиться
конфіденційною. Окрім того учениці ліцею мали нагоду задати
питання, що їх турбують: про те, чому виникають больові відчуття,

9 листопада представники Голопристанського РБФ «Свята
Ольга», що є активним членом Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС,
ініціювали проведення районного семінару для вчителів сільської
місцевості з питань збереження репродуктивного здоров’я та
профілактики ВІЛ в молодіжному середовищі. Районний лікар
акушер-гінеколог, завідувачка консультативною поліклінікою
Олена Гей та в.о. головного лікаря ЦПМСД Тетяна Нєстьоркіна
були запрошені взяти участь у зустрічі в ролі експертів.
Як запевнили учасники заходу, тематика семінару є вкрай
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актуальною, адже рівень знань та навичок учнівської молоді,
зокрема у сільській місцевості, щодо репродуктивного здоров’я
та планування сім’ї є досить низьким. Натомість, існуючі
стереотипи та міфи заважають молодим людям під час побудови
міжособистісних стосунків. Це підкреслює необхідність надавати
їм достовірну інформації та допомагати у здобутті навичок, щоб
молодь мала можливість формувати свідоме, відповідальне
ставлення до цієї сфери життя.
На семінарі вчителі не тільки мали нагоду ознайомитися із
фактичними даними та нагальними потребами зростаючого
покоління, але й на практиці дізналися про ефективні методи
роботи із молоддю. Так, Світлана Михолат, президент РБВ «Свята
Ольга» запропонувала освітянам практичні вправи «В колі
однолітків», «Прийняття рішення – особиста відповідальність»,
«Як сказати Ні!». Посилення спроможності сільських вчителів
доносити інформацію про РЗ/ПС до молоді не обмежиться одним
семінаром – організатори вже запланувати наступний тематичний
захід із врахуванням потреб та побажань освітян.
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офіційний лист за підписом заступниці голови Київської міської
державної адміністрації про те, що пропозиції, надані ІТЦГІ, будуть
враховані при підготовці проекту Міської цільової програми
«Здоров’я киян» на 2017-2019 роки, зокрема тих її частин, що
стосуються збереження репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї.

Проект КЕШЕР долучився до Місяця
активних дій проти раку молочної залози

Визначено організації, де буде проведено
заняття з курсу «Право на любов»
Хоча програма малих грантів проекту USAID «Репродуктивне
здоров’я в Україні» завершилася, діяльність, започаткована
завдяки Проекту, успішно продовжується. Так, ВГО «Коаліція
захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних
порушень» продовжує роботу з впровадження навчального
курсу з питань репродуктивного/сексуального здоров’я та
прав для молоді з інтелектуальними порушеннями «Право
на любов». Зокрема, у жовтні-листопаді 2016 року Коаліція
провела конкурс та визначила більше 20 громадських
організацій та комунальних установ, які працюють з людьми з
інтелектуальними порушеннями, та зацікавлені у проведенні
занять з користувачами на тему сексуального і репродуктивного
здоров’я. Ці організації та установи отримають методичні
комплекти для проведення навчального курсу, що складається
з посібника викладача та робочих зошитів спрощеною мовою
для групи учасників курсу. За попередніми планами, навчальний
курс «Право на любов» у цих установах та організаціях має бути
проведений впродовж січня-червня 2017 р.

Київська програма «Здоров’я киян» на 20172019 рр. міститиме заходи щодо РЗ/ПС
Діяльність, розпочата за підтримки програми малих грантів
проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», має своє
продовження і у Києві. Так, завдяки системній роботі ГО
«Інформаційно-тренінговий центр громадських ініціатив»
в рамках проекту «Разом – до здорового майбутнього!»
із місцевими посадовцями, депутатами Київської міської
ради, медичною та освітньою спільнотою та громадськістю,
напрацьовані проектом пропозиції були винесені на обговорення
відповідної депутатської комісії. Як наслідок, ІТЦГІ отримали

Вже традиційно в жовтні активістки Всеукраїнської жіночої
єврейської організації «Проект Кешер», що є членом
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС, проводили заходи в рамках
Місяця активних дій проти раку молочної залози. Цього року
заходи пройшли у Дніпрі, місті Єнакієве Донецької області,
Запоріжжі, Мелітополі, Одесі та місті Славута, що на Хмельниччині.
17 жовтня в Одесі та 19 жовтня у Дніпрі були організовані
прес-конференції для місцевих ЗМІ, де представниці Проекту
Кешер презентували свою діяльність щодо профілактики раку
молочної залози / РМЗ. Також 19 жовтня активістки Проекту у
Запоріжжі провели вуличну просвітницьку акцію: учасниці заходу
отримували адреси міських медичних установ, де можна зробити
мамографію, а також дізнавалися про те, що саме кожна жінка
може та має зробити для збереження свого здоров’я вже зараз. А
20 жовтня активістка ВЖЕО «Проект Кешер» Любов Орлик взяла
участь у конференції «Світ без раку і кордонів» (м. Єнакієве),
присвяченій Всесвітньому дню боротьби проти раку молочної
залози, та долучилася до організації майданчика для обміну
досвідом в сфері профілактики РМЗ.
У Мелітополі також пройшла вулична просвітницька акція, а 23
жовтня активісти Проекту Кешер з Хмельницького за підтримки
Благодійного Фонду «Хесед Бешт» організували виїзний День
здоров’я – вирушили із просвітницькою акцією до міста Славута.
Вперше до жіночого складу активістів долучилися і волонтеричоловіки, які наголошували на відповідальності всіх членів сім’ї за
збереження здоров’я жінок.

Новини та практики
Фахівці мережі ЦСССДМ Херсонської
області здійснюють просвітницьку роботу із
різними цільовими групами

10-11/16

№19

Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

технікуму та Новомосковського ПТУ-48 були організовані
поширення тематичної літератури та засобів контрацепції, а
також консультації психологів. А на території поліклініки пройшла
акція, в рамках якої бажаючі мали змогу ознайомитися зі змістом
тематичних стендів та плакатів, взяти інформаційні матеріали
та контрацептиви, а також отримати консультацію лікаряінфекціоніста.

Семінари за Програмою «7 кроків назустріч»
пройшли у Полтаві та у Вінницькій області

На Херсонщині спеціалісти Центрів соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді продовжують проводити профілактичні та
інформаційні заходи з питань РЗ/ПС, спрямовані на різні цільові
групи: батьків, вихователів, батьків прийомних сімей, опікунів та
піклувальників, молодих мам, учнівську та студентську молодь.
Завдяки Програмі USAID «Здоров’я жінок України», що
завершилась у вересні поточного року, та до участі у якій
долучилась мережа ЦСССДМ, фахівці Центрів володіють та
здатні доносити науково-обгрунтовану інформацію про методи
планування сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я та
статеве виховання, використовуючи різні форми роботи. Загалом
у жовтні-листопаді по області було проведено понад 20 заходів,
різноманітних за аудиторією та програмою, але об’єднаних однією
метою - підвищити обізнаність населення з питань планування
сім’ї та репродуктивного здоров’я.
Наразі підтримку у своїй просвітницькій роботі Центри отримують
від Благодійного фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї», що
втілює проект USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні», метою
якого є посилення спроможності організацій, що працюють у
сфері інформування з питань РЗ та ПС. Зокрема, Фонд надає
інформаційно-просвітницькі матеріали, видані в рамках своєї
проектної діяльності.

У жовтні у Новомосковську молодь
долучилася до тематичних заходів з РЗ/ПС
Завдяки роботі представників Новомосковської
районної громадської організації «Центр підтримки сім’ї»
(Дніпропетровська область) – члена Всеукраїнської Коаліції з
РЗ/ПС, більше про сучасні методи контрацепції та інші дотичні
питання дізналися студенти місцевих навчальних закладів, а
також відвідувачі поліклінічного відділення Новомосковської
ЦРЛ. Зокрема, для студентів Новомосковського аграрного

31 жовтня ц.р. у Полтаві пройшов методологічний семінар
за програмою «7 кроків назустріч». Захід було організовано
Благодійним фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у
співпраці із Полтавським обласним інститутом післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В. Остроградського / ПОІППО 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 27 осіб – вчителів предметів «Основи
здоров’я» та біології міста Полтави, районних центрів та сіл
області, а провела його Ірина Козак, методист з біології та основ
здоров’я відділу природничо-математичних дисциплін ПОІППО
ім.М.В.Остроградського.
У ході заходу учасники та 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. Як зазначили учасники та учасниці заходу в оціночних
анкет, після семінару вони планують організовувати та проводити
зустрічі із батьками, поширювати інформацію про Програму
серед колег-освітян у своїх та інших навчальних закладах, а дехто
з них планує у подальшому організовувати навчання вчителів із
використання Програми.
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Фахівці КДМ здійснюють просвіту молоді у
темі РЗ/ПС

А 24 листопада ц.р. у Калинівському районному методичному
об’єднанні соціальних педагогів та практичних психологів, що
на Вінниччині, пройшла зустріч на тему «7 кроків назустріч.
Спілкування батьків і дітей». Людмила Бойко, соціальний педагог
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Радівка Калинівського району, презентувала
працівникам психологічної служби району «Довіра» Програму
«7 кроків», її етапи, матеріали посібника для модератора та
запропонувала учасникам взяти участь у відповідних вправах.
Наступного дня, 25 листопада, подібний захід був організований
для заступників з виховної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів району.

1 листопада спеціалісти Клініки, дружньої до молоді
Голосіївського району м. Києва, долучилися до проведення
просвітницького заходу для студентської молоді у Національному
аграрному університеті. Спільно із Центром у справах сім’ї
та жінок «Родинний дім» Голосіївської районної в місті Києві
державної адміністрації була організована зустріч, присвячена
питанням репродуктивного здоров’я молоді, під час якої
відбулася і презентація діяльності КДМ. На запитання молоді
відповідали юрист Центру, завідувач КДМ, лікар-дерматовенеролог Ольга Круш, а також гінеколог КДМ Таміла Тоцька та
уролог Вано Ціцкішвілі.

Анонси
У грудні в рамках Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я
в Україні» відбудеться засідання експертної робочої групи з
розробки нової Державної соціальної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період 2017-2021 рр. Зустріч буде присвячена
доопрацюванню Плану заходів проекту Програми.
За підтримки Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні»
у грудні 2016 р., січні та лютому 2017 р. у семи регіонах України
відбудуться 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 грудні 2016 р. - січні 2017 р. активісти ВЖЕО «Проект Кешер»
організують безкоштовні медичні гінекологічні обстеження для
жінок, які в силу різних обставин тривалий час не зверталися
для цього до лікарів. Для жінок у містах Лубни, Хмельницький
та Кам’янець-Подільський, окрім медичних оглядів будуть
проведені просвітницькі заняття з тематики репродуктивного
здоров’я.

19-20 грудня поточного року у Києві на базі готелю «Експрес»
пройде освітній семінар-тренінг для представників регіональних
та національних ЗМІ. Тема семінару: «Як професійно висвітлювати
питання репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, щоб вашу
газету та сайт читали, а телеканал – дивилися!». Захід відбудеться
в рамках реалізації Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні».
До участі у заході запрошено журналістів з регіонів, де працює
Всеукраїнська Коаліція з РС та ПС, та які висвітлюють тему РЗ/ПС і
співпрацюють з НУО – учасниками Коаліції.
Під час семінару журналісти отримають від провідних
національних експертів інформацію щодо актуальних питань
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї, статусу
законодавчого регулювання цієї сфери та необхідності
затвердження нової Державної програми «Репродуктивне
здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.
В ході практичної частини семінару, учасники будуть працювати
над розробкою меседжів за 5 блоками нової Програми,
відпрацьовуватимуть навички використання сучасних засобів
візуалізації інформації та готуватимуть матеріали для подальшого
їх доповнення та розміщення у ЗМІ.

