
У вересні відбудеться засідання робочої 
групи МОЗ України з питань підготовки 
нормативних документів із запобігання 
та протидії домашнього насильства

Тренінги для медичних 
працівників щодо надання послуг з 
репродуктивного здоров’я у випадках 
ґендерного насильства

Восени пройдуть тренінги для освітян 
із використання посібників для 
проведення занять із підлітками з 
питань здорового способу життя та 
статевого виховання

Заходи Проекту «Правда про жіноче 
здоров’я» у вересні  

У період з 18 по 29 вересня 
Всеукраїнська Коаліція з РЗ/
ПС у співпраці із партнерськими 
організаціями проводитиме 
інформаційно-просвітницькі заходи 
в рамках всеукраїнської кампанії до 
Всесвітнього дня контрацепції 

Анонси:

Новини та практики

Завершився конкурс щодо програм ранньої діагностики раку молочної залози серед 
медичних закладів

Влітку стартував проект «Правда про жіноче здоров’я»

Підлітки Житомирщини дізнавалися про РЗ/ПС під час літнього відпочинку

Тренінг для тренерів щодо використання Посібника «РЗ та ВП учнівської молоді»

Проект Respect для дівчат-підлітків Кропивницького

Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді

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. Бюлетень видається завдяки підтримці Міжнародної федерації 
планованого батьківства / IPPF.
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Законодавство та політика:

Кабінет Міністрів України  затвердив 
положення щодо питань надання 
допомоги та послуг постраждалим від 
домашнього насильства та насильства 
за ознакою статі

У Києві пройшло засідання робочої 
групи МОЗ України із підготовки 
нормативних документів, які 
регулюватимуть дії працівників 
медичних закладів під час надання 
медичної допомоги у випадках 
звернень до них осіб, постраждалих від 
домашнього насильства

https://www.ippf.org/
http://www.womanhealth.org.ua/
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Завершився конкурс щодо програм ранньої 
діагностики раку молочної залози серед 
медичних закладів

6 липня Благодійний Фонд «Здоров’я жінки і планування 
сім’ї» в рамках Благодійної програми Avon «Разом проти раку 
грудей» оголосив конкурс серед державних медичних закладів 
обласного рівня щодо проведення програм ранньої діагностики 
раку молочної залози. Переможцю конкурсу безоплатно буде 
передане сучасне діагностичне обладнання для здійснення 
мамографічних обстежень. 
Заявки на участь надійшли від 19 медичних установ 
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Івано-
Франківської, Кіровоградської, Київської, Полтавської  Сумської, 
Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської та 
Чернігівської областей. У надісланих заявках наведено статистичні 
дані щодо захворюваності на рак молочної залози у області, 
зазначено про досвід закладу у проведенні програм ранньої 
діагностики, рівень забезпеченості установи фахівцями та їх 
кваліфікація, наявність та стан обладнання, досвід інформаційно-
просвітницької діяльності для населення області, співпрацю з 
недержавними організаціями, включно із організаціями пацієнтів, 
та засобами масової інформації. Заявки на конкурс приймалися до 
20 серпня, а його результати будуть оприлюднені 17 вересня на 
сторінці та сайті Фонду. 

Влітку стартував проект «Правда про жіноче 
здоров’я»

«Проект Кешер» за підтримки Grand Challenges Canada та 
у співпраці із Громадським радіо протягом літніх місяців 
реалізовував заходи за масштабним проектом «Правда про 
жіноче здоров’я», що триватиме протягом 2018-2019рр. 
Зокрема, за ініціативи проекту, була створена дорадча рада, до 
якої увійшли представники/-ці медичної та наукової спільноти, 
громадського сектору та ЗМІ. На першому засіданні були 
визначені ключові теми для подальшої інформаційної кампанії, 
включно із темами для радіо-передач на Громадскому радіо та 
створення методичних посібників. 

Також у червні був організований семінар для фахівців та 
фахівчинь із Вінниці, Дніпра, Києва, Кривого Рогу, Одеси, Рівного, 
Черкас, Харкова, Херсону та Хмельницького, де команди з 
областей розробили регіональні стратегії просування проекту.
Протягом літніх місяців відбулося три тематичні ефіри на 
Громадському радіо, присвячені питанням: 
• «Перша менструація, як говорити про це із дівчатками». 

Прослухати запис передачі можна за посиланням.
• «Перший секс – що необхідно знати підліткам». Прослухати 

запис можна тут.  
• «Чоловічі та жіночі гормони» (розмова із ендокринологом). 
Окрім того, у серпні у Вінниці у медичному центрі «Пульс» 
експертка проекту Ольга Мостова, д.м.н., професорка кафедри 
психіатрії Вінницького медичного університету, обласний дитячий 
психіатр, провела тематичну зустріч із завідуючими жіночими 
консультаціями міста, де говорила про важливість збереження 
ментального здоров’я жінок, особливо у такі періоди життя як 
вагітність, підготовка до пологів та післяпологовий період. А 
у день міста у Рівному (26 серпня) завдяки співпраці місцевих 
активістів/-ок пройшов «Медичний пікнік», щоб привернути увагу 
містян до питань збереження здоров’я.

Підлітки Житомирщини дізнавалися про РЗ/
ПС під час літнього відпочинку

Протягом червня-серпня у в позаміському закладі оздоровлення 
та відпочинку «Супутник», що на Житомирщині, відбулася серія 
квестів «Майбутнє варто планувати!». Учасниками та учасницями 
стали підлітки 13-15 років, що перебували у таборі під час п’яти 
відпочинкових змін. Серед іншого, під час квестів вони мали 
завданням давати відповіді на питання, які стосуються складових 
здоров’я, міфів та фактів щодо різних аспектів репродуктивного 
здоров’я. Загалом у квестах взяли участь близько 110 дітей. 
Заходи були організовані завдяки співпраці управління у 
справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської міської ради 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

http://www.womanhealth.org.ua/ogolosheno-konkurs-sered-derzhavnyh-medychnyh-zakladiv-oblasnogo-rivnya-shhodo-provedennya-program-rannoyi-diagnostyky-raku-molochnoyi-zalozy/
https://www.facebook.com/NGO.WHFP/
http://www.womanhealth.org.ua/ogolosheno-konkurs-sered-derzhavnyh-medychnyh-zakladiv-oblasnogo-rivnya-shhodo-provedennya-program-rannoyi-diagnostyky-raku-molochnoyi-zalozy/
https://hromadskeradio.org/programs/womanhealth/misyachni-ce-ne-soromno-yak-govoryty-z-divchatamy-pidlitkamy-pro-stateve-dozrivannya
https:/hromadskeradio.org/programs/womanhealth/pershyy-seks-shcho-treba-znaty-pidlitkam
https://hromadskeradio.org/programs/womanhealth/i-zhinky-i-choloviky-ye-rezultatom-kokteylyu-gormoniv-yaki-u-nas-ye-endokrynolog
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та Житомирської обласної молодіжної організації «Паритет», 
учасниці Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС. Більш детальну 
інформацію про квестове літо у «Супутнику» можна знайти на тут. 

Тренінг для тренерів щодо використання 
Посібника «РЗ та ВП учнівської молоді»

17-19 липня БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки 
IPPF European Network організував тренінг для тренерів 
із застосування Посібника «Репродуктивне здоров’я та 
відповідальна поведінка учнівської молоді». Учасницями стали 
14 представниць обласних інститутів підвищення педагогічної 
кваліфікації та громадських організацій із різним напрямом 
професійної підготовки, що зробило роботу в групі динамічною та 
збагатило новими знаннями та досвідом учасниць та тренерок.
За відгуками учасниць, тренінг був і цікавим і корисним, і, що було 
найбільш цінним, передбачав достатньо часу для обговорень 
та вдосконалення тренерських навичок. Наступними кроком в 
рамках співпраці стане поширення учасницями інформації про 
посібник серед колег-освітян, а також проведення семінарів-
тренінгів на місцях. Більше інформації про тренінг – тут.

Проект Respect для дівчат-підлітків 
Кропивницького

Завершився Проект Respect, спрямований на підвищення 
обізнаності молодих дівчат Кіровоградщини у питаннях безпечної 
поведінки щодо репродуктивного здоров’я. Проект протягом 
березня-травня 2018р. втілювався ГО «Обласний жіночий 
інформаційний центр» / ОЖІС на замовлення волонтерки Корпусу 
Миру Гейл Нілі (Gail Nealy) за підтримки Програми SPA та Агенції 
США з Міжнародного розвитку (USAID). 
Учасницями Проекту стали учениці одного з місцевих 
професійних ліцеїв - Регіонального центру професійної освіти ім. 
О. Єгорова. Фахівчині ОЖІЦ провели для них тренінги з питань 
протидії торгівлі людьми, збереження репродуктивного здоров’я 
та відповідальної поведінки. А для розвитку творчих здібностей 
учасницям запропонували участь у майстер-класах із хендмейд. 

Окрім безпосередньої роботи із учасницями проекту, було 
налагоджено співпрацю із викладацькою спільнотою навчального 
закладу, де планується продовжити інформаційно-просвітницьку 
роботу із учнівською молоддю задля профілактики ризикованої 
поведінки.

Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді

12 червня Клініка, дружня до молоді КЗ «Херсонська клінічна 
лікарня ім. Є.Є.Карабелеша» долучилася до проведення обласного 
форуму «Херсонщина – за сім’ю». Метою заходу була консолідація 
зусиль громадськості, органів місцевого самоврядування 
та органів влади у реалізації державної сімейної політики, 
привернення уваги до проблем сім’ї  і  дітей в області та Україні. 
Учасники/-ці форуму розглянули питання традицій української 
родини в історії держави та сучасні проблеми її розвитку. Мова 
також йшла про необхідність підготовки підлітків та молоді 
до життя в суспільстві, формування в них морально-етичних 
принципів з питань шлюбу, сім’ї та батьківства. Була прийнята 
резолюція форуму, де пропонується Програма національної 
сімейної стратегії. 
Більше інформації та фото зі заходів Херсонської КДМ - тут. 

https://www.facebook.com/paritet.zt/
http://zt-rada.gov.ua/news?page-685=2
https://www.facebook.com/ippfeurope/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBqGOHkOQV1SqVVbaP5lbVW66z4Mu1MaA1OnnLyrzhv-5pMb2TgBCrp82egtoUCavB9_0sR5ADqNSnOmqd22VHqJFbt9WVvwPLcfIKiqZiH9oJRiMjwwsZUlzWor0eTtlUv0Xlb8wYO2PAOBhl6Le3iZM7PDQ-zRyNVMTmPQWazWQwLT3x2&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/NGO.WHFP/
https://www.facebook.com/kdm.kherson/
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Кабінет Міністрів України затвердив 
положення щодо питань надання допомоги 
та послуг постраждалим від домашнього 
насильства та насильства за ознакою статі

22 серпня 2018 р. рішенням Кабінету Міністрів України було 
прийнято:
• Постанову «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 
насильству та насильству за ознакою статі». 

• Постанову «Про затвердження Типового положення про 
мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, 
які постраждали від домашнього  насильства та насильства за 
ознакою статі».

• Постанову «Про затвердження Типового положення про 
притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та / або насильства за ознакою статі».

Зазначені документи розроблені відповідно до законів України  
«Про запобігання та протидію домашньому насильству» та «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 
якими передбачено запровадження дієвого механізму 
виявлення фактів вчинення насильства та реагування на них 
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого 
самоврядування, органами Національної поліції, закладами освіти 
та охорони здоров’я, службами для постраждалих осіб.

Прийняття цих нормативно-правових документів стало можливим 
завдяки злагодженій роботі експертів Фонду ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA) в Україні, Міністерства соціальної 
політики України, представників інших міністерств, державних 
структур та громадських організацій, а також підтримці 
Посольства Великої Британії, Посольства Канади в Україні та 
Посольства Естонії в Києві.

У Києві пройшло засідання робочої групи 
МОЗ України із підготовки нормативних 
документів, які регулюватимуть дії 
працівників медичних закладів під час 
надання медичної допомоги у випадках 
звернень до них осіб, постраждалих від 
домашнього насильства

28 серпня ц.р. у Києві відбулося засідання міжвідомчої робочої 
групи МОЗ України щодо питань підготовки нормативних 
документів із запобігання та протидії домашнього насильства. 
Учасники та учасниці заходу обговорювали проекти нормативно-
правових документів, що регулюватимуть дії працівників 
медичних закладів під час надання медичної допомоги у випадках 
звернень до них осіб, постраждалих від домашнього насильства, 
а також виявлення та протидії випадків насильства, в тому числі 
коли є ризик скоєння такого насильства щодо дітей.
У засіданні взяли участь представники/-ці МОЗ України, а 
саме: Ірина Чибісова, головний спеціаліст відділу програм і 
проектів Управління громадського здоров’я, заступник голови 
робочої групи, Андрій Гаврилюк, виконуючий обов’язки 
директора Медичного департаменту, Юлія Мартинова, 
Головний спеціаліст відділу юридичної експертизи Управління 
правового забезпечення, Лідія Романенко, завідувач методично-
організаційного моніторингового центру Національної дитячої 
спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ», а також представниці 
відповідних департаментів та управлінь Дніпропетровської, 
Донецької, Луганської, Одеської та Харківської областей. Позицію 
Офісу Уповноваженого Президента з прав дитини Миколи Кулеби 
представляли Андрій Сомов, юрист Офісу, та Анастасія Дьякова, 
Програмний координатор «Дитинство без насильства».  
Галина Майструк розповіла про досвід та результати співпраці 
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та Фонду ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA) в Україні в застосуванні комплексного 
підходу до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат 
в Україні, а Павло Замостьян зазначив про готовність UNFPA 
підтримати розробку необхідних документів та методично-
інформаційних матеріалів. 
Активно долучилися до обговорення документів і Ніна Гойда, 
професор кафедри управління охороною здоров’я Національної 
медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, та 
Володимир Мішалов, завідуючий кафедри судової медицини 
академії. Наприкінці зустрічі був узгоджений подальший план дій 
робочої групи.
Організатори засідання: Міністерство охорони здоров’я України, 
Фонд ООН у галузі народонаселення, Благодійний Фонд «Здоров’я 
жінки і планування сім’ї». Захід пройшов у рамках масштабної 
програми Фонду ООН у галузі народонаселення «Комплексний 
підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в 
Україні», що реалізується за фінансової підтримки уряду Великої 
Британії.

https://www.msp.gov.ua/news/15768.html?PrintVersion
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https://www.msp.gov.ua/news/15769.html?PrintVersion


У вересні відбудеться засідання робочої групи МОЗ України 
щодо питань підготовки нормативних документів із 
запобігання та протидії домашнього насильства
Наприкінці вересня 2018р. у Києві пройде чергове засідання 
міжвідомчої робочої групи МОЗ України щодо питань підготовки 
нормативних документів із запобігання та протидії домашнього 
насильства. Учасники та учасниці заходу доопрацьовуватимуть 
нормативно-правові документи, що мають регулювати дії 
працівників медичних закладів під час надання медичної 
допомоги у випадках звернень до них осіб, постраждалих від 
домашнього насильства, а також виявлення та протидії випадків 
такого насильства. Захід відбудеться в рамках масштабної 
програми Фонду ООН у галузі народонаселення «Комплексний 
підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в 
Україні», що реалізується за фінансової підтримки уряду Великої 
Британії.

Тренінги для медичних працівників щодо надання послуг 
з репродуктивного здоров’я у випадках ґендерного 
насильства
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у партнерстві 
з Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
продовжує здійснювати навчання медичних працівників за 
програмою «Підвищення спроможності медичних працівників 
в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у випадках 
ґендерного насильства». Зокрема, 10-11 та 12-13 вересня 2018р. 
у Харкові пройдуть дводенні семінари для сімейних лікарів з 
Харківської та Дніпропетровської областей. 

Восени пройдуть тренінги для освітян із використання 
посібників для проведення занять із підлітками з питань 
здорового способу життя та статевого виховання
У вересні-грудні 2018р. у кількох регіонах України пройдуть 
семінари-тренінги із використання двох методичних матеріалів, 
розроблених БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»: Посібника 
для тренера «Репродуктивне здоров’я та відповідальна 
поведінка учнівської молоді» та Посібника для проведення 
інтерактивних занять «Здоров’я молоді та його складові». 
Обидві публікації схвалені для використання у загальноосвітніх 
навчальних закладах за висновком комісії з основ здоров’я 
Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і 
науки України та включені до переліку методичної літератури, 
рекомендованої МОН для використання у закладах загальної 
середньої освіти. 
Навчання освітян у областях буде організоване Фондом у 
співпраці із обласними інститутами післядипломної педагогічної 
освіти / академіями неперервної освіти, за підтримки 
Міжнародної федерації планування сім’ї (IPPF) та регіональної 
програми ЮНЕСКО з освіти у галузі здоров’я та профілактики ВІЛ. 

Заходи Проекту «Правда про жіноче здоров’я» у вересні  
В рамках проекту «Правда про жіноче здоров’я», що 
реалізовується «Проектом Кешер», активним учасником 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ та ПС, у Хмельницькому, Рівному, 
Черкасах та Дніпрі пройдуть круглі столи з метою об’єднати 
зусилля медичної спільноти, громадських організацій та ЗМІ 
для збереження репродуктивного, фізичного та ментального 
здоров’я жінок України. Тим часом, у Одесі пройде тематичний 
тренінг в рамках міського майданчика Open Air на конференції 
«Здоров’я у місті 2018». Окрім того, ресурси проекту будуть 
використані і для участі у заходах з нагоди Всесвітнього дня 
контрацепції, зокрема цій темі буде присвячена програма на 
Громадському радіо, а також інформаційно-просвітницькі заходи 
у Вінниці, Дніпрі, Кривому Розі, Одесі, Рівному, Харкові, Херсоні, 
Хмельницькому і Черкасах.  

У період з 18 по 29 вересня Всеукраїнська Коаліція з РЗ/ПС 
у співпраці із партнерськими організаціями проводитиме 
інформаційно-просвітницькі заходи в рамках всеукраїнської 
кампанії до Всесвітнього дня контрацепції 
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