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Новини та практики
У Вінниці та Кропивницькому пройшли засідання регіональних прес-клубів в рамках
проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні»
У грудні у Києві відбувся тематичний освітній семінар для представників ЗМІ
Триває конкурс інформаційних матеріалів у рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні»
У Сєвєродонецьку пройшли тренінги для медиків щодо дружнього підходу при роботі з
підлітками
Проект Кешер продовжує активно працювати у сфері інформування населення з питань
РЗ/ПС
ВГО «Коаліція» проводить Всеукраїнську акцію «Соціальні послуги – людям з
інтелектуальними порушеннями»
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч» пройшов у Дніпрі
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.

У лютому у п’яти регіонах України
відбудуться прес-клуби та круглі
столи на підтримку прийняття
нової національної програми з
репродуктивного здоров’я на наступні 5
років
У березні будуть оголошені підсумки
конкурсу серед представників ЗМІ
В середині березня 2017 року в Києві
відбудеться фінальна конференція
Проекту USAID «Репродуктивне
здоров’я в Україні»
У лютому-березні 2017р. Проект Кешер
продовжить просвітницьку діяльність з
питань РЗ/ПС
На початку березня у Києві пройде
тренінг з адвокації для молоді

Законодавство та політика:
Комітет ВР з питань охорони
здоров’я ухвалив рішення про
затвердження Рекомендацій щодо
заходів для забезпечення охорони
репродуктивного здоров’я населення

Новини та практики
У Вінниці та Кропивницькому пройшли
засідання регіональних прес-клубів в
рамках проекту USAID «Репродуктивне
здоров’я в Україні»

27 січня у Вінниці та 2 лютого у Кропивницькому (колишній
Кіровоград) в рамках проекту Агентства США з міжнародного
розвитку / USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні» відбулися
засідання прес-клубів на тему: «Чи гарантуватиме держава
українцям безпечне материнство та дитинство у найближчі
5 років (за відсутності нової Державної соціальної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр.)»? Заходи
організовані Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї», що імплементує Проект «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
у партнерстві з Вінницьким прес-клубом та Кіровоградським
прес-клубом реформ.
Метою засідань було поінформувати місцевих журналістів
про актуальні питання та проблеми, що склалися у сфері
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї в Україні, та про
необхідність адвокації щодо державних гарантій та підтримки
цієї сфери та якнайскорішого затвердження Концепції та нової
Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період
2017-2021 рр.
У Вінниці в рамках заходу представники ЗМІ мали нагоду дізнатися
про досвід Вінницької області в реалізації попередньої державної
програми, розробки місцевих програм у сфері репродуктивного
здоров’я та пов’язані з цим виклики в умовах децентралізації.
Інформацією про це із ними поділилася Тетяна Бондаренко,
начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому
населенню Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА.
Про практичний досвід області у наданні послуг з РЗ/ПС
журналістам розповіли Інна Кукуруза, обласний спеціаліст,
відповідальний за проведення методичної роботи за фахом
«Акушерство та гінекологія», заступник головного лікаря
Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова,
керівник обласного перинатального центру ІІІ рівня, та
Тетяна Постоловська, завідувач Вінницького обласного
Центру планування сім’ї, репродукції і медико-генетичного
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консультування. У свою чергу Наталя Антонюк, лікар акушергінеколог кабінету дитячої та підліткової гінекології і статевого
виховання підлітків Центру планування сім’ї, доповіла
про особливості розробленої нової Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 рр. А
представниця громадського сектору Вінниччини, Голова
Правління ГО «Інформаційно-просвітницький центр «Вісь»
Світлана Дубина, поділилася успішними прикладами взаємодії
Вінницьких громадських організацій із органами місцевої влади в
тематиці РЗ/ПС.

У Кропивницькому на засіданні круглого столу в ролі спікерів
також виступали представники місцевої влади, зокрема, Наталя
Журжер, головний позаштатний акушер-гінеколог Департаменту
охорони здоров’я Кіровоградської ОДА, яка говорила про досвід
області у реалізації програм у сфері РЗ/ПС. Пізніше Валентина
Чирва, головний лікар Комунального закладу «Обласний центр
планування сім’ї та репродукції людини», розповіла про стан
надання послуг з РЗ/ПС у регіоні. Про співпрацю громадського
сектору із місцевою владою в тематиці РЗ/ПС поінформували
присутніх Вікторія Талашкевич, керівник НУО «Кіровоградський
прес-клуб реформ», та Ольга Гріднєва, керівник НУО «Турбота».
На обох засіданнях була присутня також і Олена Панченко,
керівник проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в Україні»,
яка поділилася із журналістами інформацією про досягнення
Проекту у напрямку вдосконалення нормативно-правового
середовища з метою сприяння успішній реалізації програм у
сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Окрім того,
у Кропивницькому пані Олена взяла участь у записі програм
Кіровоградської філії НТКУ – канал «Кіровоград», зокрема на для
«Кіровоградського Інтернет-Телебачення», програми «Тема дня» та
теле-радіо програми «Радіо-Майдан».

Новини та практики
У грудні у Києві відбувся тематичний
освітній семінар для представників ЗМІ

19-20 грудня 2016р. у Києві на базі готелю «Експрес» пройшов
освітній семінар-тренінг для журналістів на тему «Як професійно
висвітлювати питання репродуктивного здоров’я та планування
сім’ї, щоб вашу газету та сайт читали, а телеканал – дивилися».
Захід був організований Благодійним Фондом «Здоров’я жінки
і планування сім’ї» в рамках реалізації проекту Агентства США
з міжнародного розвитку/USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні».
Участь у семінарі взяли 25 представників національних
та регіональних ЗМІ, зокрема журналісти з Бердичева,
Бердянська, Болграда Одеської області, Дніпра, Кривого Рогу,
Кропивницького, Львова, Нікополя, Новоайдар Луганської
області, Могилів-Подільського, Одеси, Полтави, Рівного, Харкова,
Херсону, Чернівців та міста Києва.
Під час заходу представники медіа мали унікальну можливість
поспілкуватись із провідними національними експертами з питань
РЗ/ПС і отримати «з перших рук» інформацію щодо пріоритетів та
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., основних її напрямків та
завдань, що є вкрай важливим і для регіонів, особливо в умовах
децентралізації.
Так, Наталія Рингач, головний науковий співробітник Відділу
демографічного моделювання та прогнозування Інституту
демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України,
зосередила увагу представників ЗМІ на результатах впливу
державної політики та програм в сфері репродуктивного здоров’я
на демографічні процеси, що наразі мають місце в Україні. Про
здоров’я новонароджених в контексті досягнення Україною Цілей
сталого розвитку розповіла Єлизавета Шунько, завідувач кафедри
неонатології Національної медичної академії післядипломної
освіти імені П.Л.Шупика, а Олена Мешкова, заступник Головного
лікаря з організаційно-методичної роботи НДСЛ «Охматдит» МОЗ
України, доповіла про забезпечення послуг з репродуктивного
здоров’я для молоді, зокрема про досвід роботи мережі «Клінік,
дружніх до молоді».
Про сучасні тенденції в питаннях планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я жінок в Україні доповіла Тетяна
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Татарчук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за
спеціальністю «Дитяча гінекологія», заступник директора з
наукової роботи ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України». У свою чергу, Микола Анікусько, завідуючий
відділенням хірургії Київського міського клінічного онкологічного
центру, привернув увагу до проблеми раку молочної залози та
наголосив на необхідності попередження цього захворювання.
А про вакцинопрофілактику та програми скринінгу щодо раку
шийки матки у жінок розповіла присутнім Галина Майструк,
Голова Правління Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і
планування сім’ї».
Ознайомилися представники ЗМІ і з Концепцією нової Державної
соціальної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період
2017-2021 рр. та її основними розділами, про що розповіла Ірина
Скорбун, менеджер з моніторингу та оцінки БФ «Здоров’я жінки
і планування сім’ї». Окрім того пані Ірина спільно із Оленою
Панченко, керівником проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні», поділилася інформацією про досвід Фонду у створенні
та підтримці інформаційних ресурсів з питань збереження
репродуктивного здоров’я.
На додаток до можливості задавати питання протягом доповідей
експертів, журналісти мали змогу взяти у них і індивідуальні
інтерв’ю, після чого перейшли до більш практичної частини
семінару, яку проводила журналістка, громадська активістка та
досвідчена тренерка Вікторія Талашкевич.
Зокрема, журналісти працювали над створенням меседжів для
трьох цільових аудиторій за п’ятьма напрямками Концепції
програми, а допомагали їм у цьому представники громадських
організації – членів Всеукраїнської Коаліції з питань РЗ/ПС, які
активно залучені до заходів з адвокації національної та місцевих
програм з РЗ/ПС. Окрім того, представники ЗМІ відпрацьовували
навички використання сучасних засобів візуалізації інформації,
зокрема навчалися створювати інфографіку за допомогою Canva
та мультиплікацію за допомогою інструменту PowToon; працювати
із відео у соціальних мережах за допомогою YouTube; та
створювати он-лайн тести із Apester, використовуючи при цьому
інформацію та дані, отримані під час спілкування із запрошеними
експертами.
Організатори заходу сподіваються, що поглиблення знань
журналістів з тематики РЗ/ПС допоможе їм професійно та
об’єктивно висвітлювати цю тему у ЗМІ, в тому числі, по
результатах адвокаційних круглих столів у регіонах, що сприятиме
зміцненню громадської підтримки реформ у сфері ОЗ, зокрема,
стосовно репродуктивного здоров’я та планування сім’ї.
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Триває конкурс інформаційних матеріалів у
рамках проекту «Репродуктивне здоров’я в
Україні»

У Сєвєродонецьку пройшли тренінги для
медиків щодо дружнього підходу при
роботі з підлітками

13 січня поточного року розпочався прийом інформаційних
матеріалів від представників ЗМІ для участі у конкурсі, який
проводить Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в
рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку / USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні».
Завдання Конкурсу полягає у підтримці та заохоченні
журналістів та мас-медіа, які професійно висвітлюють актуальні
питання громадського здоров’я, репродуктивного здоров’я,
репродуктивних прав та планування сім’ї в Україні, та досвід
успішної реалізації місцевих програм у цій сфері.
Кінцевою метою Конкурсу є підвищення обізнаності населення
України з актуальних питань репродуктивного здоров’я
та планування сім’ї, реалізації місцевих програм в умовах
децентралізації, що сприятиме зміцненню громадської підтримки
реформ у сфері РЗ та якнайскорішому затвердженню нової
Державної програми з репродуктивного здоров’я на період 20172021 рр.
Участь у Конкурсі можуть брати всі зацікавлені особи
– журналісти, медіа-активісти, блогери, які працюють у
національних та місцевих ЗМІ, що зареєстровані або поширюють
свою діяльність на аудиторію всіх областей України.
Прийом і реєстрація конкурсних заявок та робіт триватиме з 13
січня по 28 лютого 2017 року.
Результати Конкурсу будуть оголошені під час заключної
конференції Проекту, що відбудеться в середині березня 2017
року, а також розміщені на сайті Благодійного Фонду «Здоров’я
жінки і планування сім’ї».
Більше інформації про конкурс – тут.

23-27 січня 2017 р. у м. Сєвєродонецьку пройшов семінар-тренінг
за 5-денною модульною програмою «Принципи «дружнього
підходу» при наданні медичної допомоги підліткам та молоді».
Захід був організований в рамках проекту, що впроваджується
Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» у
партнерстві з Фондом Народонаселення ООН.
Загалом 35 учасників – представників медичної спільноти
міста Сєвєродонецьк та Луганської області, що працюють у
Центральних міських, дитячих районних лікарнях, жіночих
консультаціях та Центрах первинної медико-санітарної
допомоги, були запрошені до участі у інтерактивному
семінарі. До тренінгової команди увійшли досвідчені тренерки
Лідія Романенко, завідувач методично-організаційного
моніторингового центру НДСЛ «ОХМАТДИТ»; Олена Анопрієнко,
завідувач Центру медико-психологічної, соціально-реабілітаційної
допомоги НДСЛ «ОХМАТДИТ»; Вікторія Веренич, лікар гінеколог
КДМ ДКЛ №6 Шевченківського району м. Києва, національний
тренер з питань надання медико-соціальних послуг підліткам
та молоді; а також Олена Голоцван, лікар-психотерапевтсексолог, національний тренер-консультант з питань збереження
репродуктивного здоров’я населення.
За відгуками учасників та учасниць тренінгу, найбільш корисними
для їх подальшої роботи були частини тренінгу, присвячені
розгляду питань щодо планування сім’ї та контрацепції,
гендерного насильства, а також набуття навичок дотримання
дружнього підходу під час роботи із підліткам, в тому числі з
метою профілактики ризикованої поведінки. А інформація та
навички профілактики професійного вигоряння також стануть у
нагоді медикам під час їхньої професійної діяльності.

Новини та практики
Проект Кешер продовжує активно
працювати у сфері інформування населення
з питань РЗ/ПС

У грудні 2016р. активісти ВЖЕО «Проект Кешер» – учасника
Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного Здоров’я та
Планування Сім’ї – у різних містах України проводили заходи,
спрямовані на збереження репродуктивного здоров’я і
просування здорового способу життя.
Зокрема, завдяки Проекту жінки єврейської громади м.Лубни
пройшли медичне гінекологічне обстеження, що стало
результатом попередньої просвітницької роботи Проекту. Окрім
того, з метою забезпечення якості обстеження, до Лубен були
передані одноразові набори для гінекологічного огляду.
У Запоріжжі під час з’їзду представників єврейських і громадських
організацій пройшов 2-модульний тренінг «Маю право на
здоров’я!»; у місті Єнакієве були організовані групові заняття із
психологом з тематики «Жінка в сучасному світі»; а тематичні
просвітницькі заняття у Одеських єврейських організаціях були
об’єднані темою «Екологія душі і тіла».
Окрім того, активісти Хмельницького представництва Проекту
Кешер провели тренінг зі студентами 1-го курсу Коледжу
Міжрегіональної академії управління персоналом (МАУП)
щодо запобігання інфікування ВІЛ та іншими інфекціями, що
передаються статевим шляхом. А у Кам’янець-Подільському
медичному училищі пройшла акція «Молодь проти СНІДу», під
час якої майбутні медики говорили не тільки про фактори ризику
й шляхи зараження ВІЛ, але й розглядали важливий аспект
взаємодії медичної спільноти, державних структур, громадських
організацій, національних громад у превентивній діяльності в
рамках даної сфери.
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ВГО «Коаліція» проводить Всеукраїнську
акцію «Соціальні послуги – людям з
інтелектуальними порушеннями»
Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав
осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», що
є активним членом Всеукраїнської Коаліції з Репродуктивного
Здоров’я та Планування Сім’ї, проводить у січні-лютому поточного
року Всеукраїнську акцію «Соціальні послуги – людям з
інтелектуальними порушеннями: Сприяння органам соціального
захисту у визначенні потреб населення адміністративнотериторіальних одиниць у соціальних послугах». Акція
проводиться за ініціативи Коаліції вже четвертий рік поспіль.
Цього року до неї долучилися 56 недержавних організацій з усієї
України, які надають послуги людям з інвалідністю.
Мета акції – заявити про потребу у соціальних послугах для
осіб з інтелектуальними порушеннями (далі – ІП), довести її
пріоритетність, отримати кошти на соціальні послуги, зокрема,
на закупівлю соціальних послуг у недержавних організацій
(соціальне замовлення). В рамках акції заплановано: 1) написання
та подання заяв батьками й законними представниками
людей з ІП до місцевих управлінь соціального захисту із
проханням врахувати зазначені ними потреби; 2) переговори з
регіональними управліннями соціального захисту про визначення
незадоволених потреб осіб з ІП певної адміністративнотериторіальної одиниці; 3) внесення заходів щодо забезпечення
доступу до соціальних послуг осіб з ІП, незадоволені потреби
котрих виявлено, до проекту плану заходів для розвитку системи
надання соціальних послуг адміністративно-територіальної
одиниці або місцевих програм соціально-економічного розвитку,
подання плану на розгляд органу місцевого самоврядування.
Як зазначила виконавчий директор ВГО «Коаліція» Раїса
Кравченко, потрібно захистити право людей з ІН та їхніх родин
на забезпечення якісними і доступними соціальними послугами,
які дійсно відповідають їхнім потребам і які гарантовані пунктом
2А статті 28 ратифікованої в Україні Конвенції про права осіб
з інвалідністю. Це також допоможе виявити спроможності
держави визначити і задовольнити потреби населення певного
населеного пункту в соціальних послугах. Враховуючи той факт,
що завдяки роботі ВГО «Коаліція» за підтримки Проекту USAID
«Репродуктивне здоров’я в Україні», організації та їх члени, що
входять до складу Коаліції, впевнені у необхідності інформування
людей з ІН щодо репродуктивного здоров’я та прав, є ймовірність
що потреба у цих послугах буде визначена однією із пріоритетних,
а відповідні заходи будуть включені до пакету послуг в рамках
соціальної послуги навчання основних соціальних навичок.

Новини та практики
Семінар за Програмою «7 кроків назустріч»
пройшов у Дніпрі

22 грудня 2016р. у м. Дніпро на базі Дніпропетровського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти / ДОІППО
пройшов методологічний семінар за Програмою
«7 кроків назустріч».
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Захід був організований Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» за підтримки Інституту ЮНЕСКО з інформаційних
технологій в освіті та регіональної програми ЮНЕСКО з
профілактики ВІЛ та освіти в галузі здоров’я.
До складу учасників увійшли 37 осіб: вчителі з основ здоров’я та
біології, заступники директорів з виховної роботи та директори
шкіл. Для того, аби взяти участь у заході, освітяни приїхали до
Дніпра із Жовтих Вод, Кривого Рогу, Марганцю, П’ятихаток, а також
інших міст та селищ 13 районів Дніпропетровської області.
Венера Шевченко, лікар-гінеколог, Голова громадської організації
«ДАСИД» та досвідчена тренерка, ознайомила учасників та
учасниць семінару із принципами організації зустрічей з батьками
в рамках Програми «7 кроків назустріч», змістом Програми
та вимогами до навчально-методичного забезпечення для її
втілення. Як і зазвичай, під час семінару учасники брали участь у
вправах та завданнях Програми, а також обговорювали потенційні
результати впливу кожного Кроку в рамках Програми загалом.
Після завершення семінару освітяни планують організовувати
та проводити зустрічі з батьками, поширювати інформацію про
Програму серед колег у своїх та інших навчальних закладах,
організовувати навчання вчителів за Програмою, а також
використовувати інформацію, висвітлену у матеріалах Програми,
під час підготовки та проведення занять з основ здоров’я.

Анонси
У лютому в рамках проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні» відбудуться регіональні круглі столи та засідання пресклубів у п’яти регіонах України. Зокрема, 10 лютого у Чернігові та
16 лютого у Херсоні відбудуться круглі столи, а у Харкові, Полтаві
та Івано-Франківську пройдуть засідання регіональних пресклубів 23, 24 та 27 лютого відповідно.
Мета засідань – поінформувати журналістів про актуальні
питання та проблеми, що склалися у сфері репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї в Україні, а також про необхідність
адвокації щодо державних гарантій та підтримки цієї сфери та
якнайскорішого затвердження Концепції та нової Державної
програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021 р.
Для ознайомлення представників ЗМІ із національними та
місцевими досягненнями в сфері репродуктивного здоров’я
та планування сім’ї, а також обговорення необхідності та
перспектив підтримки цього сектору охорони здоров’я, на
засідання будуть запрошені представники місцевих органів
влади, провідні фахівці системи охорони здоров’я та лідери
громадськості.
У березні поточного року будуть оголошені результати конкурсу
інформаційних матеріалів з тематики громадського здоров’я,
репродуктивного здоров’я, репродуктивних прав та планування
сім’ї в Україні, створених та розміщених у друкованих,
електронних виданнях, а також радіо- та телерепортажів чи
програм. Конкурс організовано в рамках проекту Агентства США
з міжнародного розвитку / USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні», що його виконує Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і
планування сім’ї». Більше інформації про конкурс – тут.

В середині березня 2017р. в Києві відбудеться фінальна
конференція Проекту USAID «Репродуктивне здоров’я в
Україні». Більш детально про захід ви зможете дізнатись на сайті
Благодійного Фонду «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в розділі
«Анонси».
У лютому-березні 2017р. Проект Кешер продовжить
просвітницьку діяльність з питань РЗ/ПС. Зокрема, у лютому буде
організований тренінг для студентів Хмельницького медичного
коледжу, присвячений питанням збереження репродуктивного
здоров’я. У лютому та березні у Кам’янці-Подільському буде
тривати кампанія «Здорова жінка – щаслива сім’я», що включає
проведення тематичних зустрічей із фахівцями та організацію
безкоштовних медичних обстежень для жінок, які в силу різних
обставин тривалий час не відвідували гінеколога. А у березні
в одному із загальноосвітніх навчальних закладів Одеси буде
організовано День здоров’я під девізом: «Хочу все знати про
здоров’я. Питання 18+ для тих, кому 18-».
На початку березня у Києві пройде тренінг з адвокації
для молоді. Захід буде організовано Благодійним Фондом
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках діяльності Фонду
із молодіжною аудиторією з питань статевого виховання та
інформаційно-профілактичної роботи. До участі у тренінгу будуть
запрошені 20 волонтерів віком до 25 років, що співпрацюють
із громадськими організаціями у сфері інформаційнопросвітницької діяльності. Пріоритет надаватиметься
волонтерам організацій – членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС.
Більше інформації про тренінг буде розміщено на сайті Фонду.

Законодавство та політика
Комітет ВР з питань охорони здоров’я
ухвалив рішення про затвердження
Рекомендацій щодо заходів для
забезпечення охорони репродуктивного
здоров’я населення
7 грудня 2016 р. на засіданні Комітету Верховної Ради України
з питань охорони здоров’я було прийнято рішення про
затвердження Рекомендацій, ухвалених під час відкритих
слухань у Комітеті 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», що були ініційовані
Благодійним Фондом в рамках проекту USAID «Репродуктивне
здоров’я в Україні» і відбулись 19 жовтня 2017 р. на підтримку
затвердження Міністерством охорони здоров’я України та
Кабінетом міністрів України Концепції нової Державної програми
«Репродуктивне здоров’я нації» на період 2017-2021рр.
У Рекомендаціях, серед іншого, зазначено наступне:
Президенту України проголосити 2017 рік роком збереження
репродуктивного здоров’я нації.
Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я,
у разі надходження до Верховної Ради України в установленому
порядку законопроектів, присвячених удосконаленню охорони
репродуктивного здоров’я нації, забезпечувати їх першочерговий
розгляд та супровід під час розгляду на пленарних засіданнях
Верховної Ради України.
Кабінету Міністрів України:
• Розробити та затвердити Національний план дій щодо охорони
репродуктивного здоров’я нації, передбачивши у ньому крім
медичних, комплексні заходи з поліпшення демографічної
ситуації та зміцнення соціального захисту сімей з дітьми,
охорони материнства і дитинства;
• Затвердити Концепцію Загальнодержавної програми
«Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017-2021р.»,
розроблену Міністерством охорони здоров’я України,
прискорити розробку та подання на розгляд Верховної Ради
України Загальнодержавної програми «Репродуктивне та статеве
здоров’я нації на 2017-2021 рр.» для її затвердження на рівні
закону.
Міністерству охорони здоров’я України:
• У термін до 1 січня 2017 року подати на затвердження Кабінету
Міністрів України проект Концепції Загальнодержавної
програми «Репродуктивне та статеве здоров’я нації на 2017-2021
рр.»;
• Порушити перед Кабінетом Міністрів України клопотання
про зняття мораторію на розробку і прийняття державних
програм, які вирішують пріоритетні проблеми охорони здоров’я
населення, у тому числі, репродуктивного (Постанова КМУ від 11
жовтня 2016 р. № 710);
• Розробити та впровадити профілактичні програми щодо
формування у населення відповідального ставлення до власного
здоров’я, зокрема, репродуктивного;
• Поліпшити умови доступу чоловіків до послуг з
репродуктивного здоров’я;
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• Забезпечити безперешкодний доступ до послуг з охорони
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї для внутрішньо
переміщених осіб і постраждалих від бойових дій на сході
України;
• Забезпечити пріоритетність надання послуг з питань планування
сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я підліткам та
молоді, завершити створення в Україні мережі «Клінік, дружніх
до молоді»;
• Забезпечити підготовку лікарів та середнього медичного
персоналу (у тому числі, первинної ланки охорони здоров’я)
на до- та післядипломному рівнях на основі найкращих
світових практик у сфері охорони репродуктивного здоров’я
та планування сім’ї і навичок ефективного консультування з
питань планування сім’ї, шляхом впровадження системи новітніх
освітніх технологій;
• Посилити співпрацю з неурядовими українськими та
міжнародними організаціями та приватними суб’єктами
господарювання у питаннях забезпечення населення якісними
та доступними послугами з репродуктивного здоров’я і
планування сім’ї.
Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству
інформаційної політики України, Міністерству молоді та
спорту України розробити та реалізувати інформаційні заходи,
спрямовані на формування репродуктивного та статевого
здоров’я населення, пропаганду здорового способу життя,
відповідального батьківства, культуру взаємовідносин та сімейних
цінностей та планування сім’ї із широким залученням засобів
масової інформації та громадських організацій.
Міністерству освіти і науки України переглянути навчальні
програми середньої, професійно-технічної та вищої освіти,
якими передбачені набуття знань з охорони репродуктивного
здоров’я та статевого виховання підлітків і молоді, адаптувавши
їх до стандартів Європейського Союзу у цій сфері та основних
принципів охорони репродуктивного здоров’я стратегії ВООЗ для
країн європейського регіону.
Місцевим державним адміністраціям та органам місцевого
самоврядування:
• Розробити та затвердити регіональні програми «Репродуктивне
та статеве здоров’я регіону (області, міста)» із обов’язковим
передбаченням у них заходів зі збереження репродуктивного
здоров’я соціально-незахищених верств населення; забезпечити
відповідне фінансування цих програм;
• Забезпечити постійне проведення інформаційнороз’яснювальної роботи з питань планування сім’ї та
охорони репродуктивного здоров’я з широким залученням
громадськості та регіональних ЗМІ;
• Проводити громадські слухання з питань розвитку в регіоні
послуг з планування сім’ї та охорони репродуктивного здоров’я.
Пізніше Комітет ВР України з питань охорони здоров’я направив
відповідні листи до Адміністрації Президента України, Кабінету
Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України,
Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та
спорту України, Міністерства інформаційної політики України,
Національної Академії медичних наук України, Київської міської та
обласних рад і державних адміністрацій з метою інформування та
організації виконання даних Рекомендацій.
Повний текст Рекомендацій буде оприлюднено на сайті Комітету
Верховної Ради України з питань охорони здоров’я.

