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Законодавство та політика:

15 квітня пройде міжнародна 
конференція щодо впровадження 
програм скринінгу раку шийки матки в 
Україні

В рамках Тижня планування сім’ї у 
травні 2019р. пройде інформаційно-
просвітницька та адвокаційна компанія 
з питань РЗ/ПС 

У квітні-травні триватимуть тренінги 
для освітян щодо використання 
інтерактивних методик у просвітницькій 
роботі з підлітками в тематиці РЗ 

Заходи Проекту «Правда про жіноче 
здоров’я»  в квітні 

Підписано наказ МОЗ щодо порядку 
проведення та документування 
результатів медичного обстеження 
осіб, що постраждали від домашнього 
насильства
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https://www.ippf.org/
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Тренінги для освітян із використання 
Посібника «РЗ та відповідальна поведінка 
учнівської молоді» 

Протягом січня-березня 2019р. для працівників закладів освіти 
10 областей проходили семінари-тренінги із використання 
Посібника «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка 
учнівської молоді». Дводенні заходи, організовані у співпраці 
із обласними інститутами післядипломної педагогічної освіти 
/ академіями неперервної освіти, пройшли у Вінниці, Івано-
Франківську, Києві, Полтаві, Сумах, Херсоні та Чернігові. Загалом 
після участі у тренінгах сертифікати отримали 351 спеціаліст/-ка з 
числа вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, що 
підтверджує їхню компетентність використовувати інформацію 
і вправи, наведені у посібнику, під час роботи із учнівською 
молоддю. Детально про тренінги – на сайті та сторінці Фонду. 

Навчання медиків щодо надання послуг у 
випадках ґендерного насильства 

11-12 березня у Харкові, а 20-21 березня у Кривому Розі відбулися 
семінари-тренінги «Підвищення спроможності медичних 
працівників в наданні послуг з репродуктивного здоров’я у 
випадках ґендерного насильства». Навчання проходили сімейні 
лікарі, акушери-гінекологи з  м. Харкова та Харківської обл., 
та лікарі загальної практики (сімейні лікарі) м. Кривий Ріг та 
Дніпропетровської області відповідно. Тренерки: Олена Голоцван, 

кандидат медичних наук, лікар-психотерапевт вищої категорії, 
Національний тренер з питань збереження репродуктивного 
здоров’я, та Оксана Бабенко, кандидат медичних наук, доцент, 
лікар вищої категорії. 
Тренінги пройшли в рамках програми «Підвищення спроможності 
медичних працівників в наданні послуг з репродуктивного 
здоров’я у випадках ґендерного насильства», що реалізовується 
Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) у партнерстві з 
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». 

Тренінг «Дружні лікарі для ключових груп 
населення» у Кривому Розі

11-13 березня у Кривому Розі пройшов тренінг для лікарів 
первинної ланки надання медичної допомоги населенню «Дружні 
лікарі для ключових груп населення». Мета: набуття лікарями 
знань та навичок проведення ефективного пацієнт-центрованого 
консультування з питань профілактики (первинної та вторинної) 
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інфекцій, які передаються статевим шляхом 
(ІПСШ) представникам ключових щодо поширення ВІЛ-інфекції 
груп населення. Лікарів також мотивували реєструватися на 
платформі дружніх лікарів, створеній 100%LIFE, завданням якої 
є поєднати стигматизовані групи (ВІЛ-позитивні, ключові групи) 
та сімейних лікарів та допомогти представникам/-цям ключових 
груп знайти дружнього лікаря у своєму місті. 
Учасниками заходу стали 25 сімейних лікарів з м. Кривий Ріг та 
Дніпропетровської області. Тренерами виступили Іван Миронюк, 
д.мед.н., ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 
та Юлія Щербакова, д.мед.н, ДУ «Інститут дерматології та 
венерології НАМН України». Тренінг пройшов в рамках проекту 
«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо 
жінок та дівчат в Україні», що реалізовується Фондом ООН у 
галузі народонаселення (UNFPA) в рамках програми UBRAF та у 
партнерстві з БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». Програма 
спрямована на профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини. 

Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

http://www.womanhealth.org.ua/treningy-dlya-osvityan-iz-vykorystannya-posibnyka-rz-ta-vidpovidalna-povedinka-uchnivskoyi-molodi/
https://www.facebook.com/NGO.WHFP/?eid=ARDEYKx0zCJtuQWrcMPeRkOxuLZGK38qPvSdVYeQ9w3p15XzspOZXnPDbEOfzpJ-xmyROpR5SJfPhEwT&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=628149347&fref=tag
http://vrachi.network.org.ua/?city_id=15&spec_id=0
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Триває проект
«Правда про жіноче здоров’я» 

ВЖЕО «Проект Кешер» в партнерстві з Громадським радіо та 
за підтримки Grand Challenges Canada продовжує реалізацію 
проекту «Правда про жіноче здоров’я», що спрямований на 
формування прогресивного громадського погляду на питання 
жіночого здоров’я – від репродуктивного до психічного – задля 
подолання стереотипів, що негативно впливають на отримання 
жінками необхідної медичної допомоги. У січні-лютому 2019р. 
вийшли в ефір чергові випуски передач Громадського радіо 
за участі експертів, теми яких були присвячені  використанню 
контрацепції (презервативів) та питанням плануванні вагітності; 
а 31 березня вийшла в ефір 10-а передача циклу на тему 
«Репродуктивний вік жінок. Післяпологова депресія». Подкасти 
усіх випусків - за посиланням.  
Окрім того, у січні-березні в рамах проекту мали місце адвокаційні 
та просвітницькі заходи у Вінниці, Києві, Кривому Розі, Одесі, 
Харкові, Хмельницькому та Черкасах, спрямовані на обговорення 
та навчання фахівців, дорослого населення та молоді щодо різних 
аспектів жіночого здоров’я. Детальна інформація – на сайті та 
сторінці «Проекту Кешер».

У Львові підлітки навчаються через гру

Благодійний фонд «Салюс» (м. Львів) у тісній співпраці із ГО 
«Турбота в дії» (Care in Action Ukraine) проводять навчання  
підлітків з питань статевого та репродуктивного здоров’я із ви-
користанням інтерактивних тренінг-ігор «Світ чоловіків» та «Світ 
дівчат і жінок». Ігри були розроблені у 2008 році БФ «Салюс» за 
підтримки Українського жіночого фонду та у співпраці із Центром 
«Жіночі перспективи» з метою підвищення поінформованості 
підлітків з проблем статевого та репродуктивного здоров’я, а 
також попередження насильства та розуміння власних прав. 
Цільова група - дівчата та хлопці віком 14-17 років, які навчаються 
у загальноосвітніх школах, гімназіях, ліцеях, коледжах м. Львів. 
Наразі тренінги-ігри проводилися на базі Львівського центру 
піклування про дітей для підлітків із родин у складних життєвих 
обставинах. Тренери Ігор Хім’як та Анна Граб працювали окремо із 
хлопцями та дівчатами відповідно. 

Тренінги щодо зниження ризиків 
післяпологової депресії у Дніпрі

В рамках діяльності ВЖЕО «Проект Кешер» за проектами «Мама 
для мами» і «Правда про жіноче здоров’я» були організовані 
тренінги «Мистецтво бути мамою». 5 лютого відбувся семінар-
тренінг для лікарів-гінекологів і педіатрів-неонатологів 
лікувально-профілактичних установ акушерського профілю м. 
Дніпро, а тренінг 7 лютого об’єднав представників середньої 
ланки медичних закладів - акушерок і дитячих медичних сестер. 
Медики дізналися про те, як виявляти депресивні післяпологові 
стани, ознайомилися із алгоритмом надання допомоги жінкам, які 
мають високий ризик післяпологових психологічних ускладнень. 
Окрім того, породіллі та майбутні матері також мали нагоду 
дізнатися про це явище – наразі у трьох пологових будинках 
міста для них пройшли такі тематичні тренінги. Подібні заняття 

https://hromadske.radio/podcasts/womanhealth
https://www.projectkesher.org.ua/?fbclid=IwAR3qhNIZuRfrj-mPv_ftfQBW895tGBUdJmZdNutu4ahriam4iSCpd8F_Plc
https://www.facebook.com/ProjectKesherUkraine/
http://care-in-action.org/uk/
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будуть проходити щомісяця протягом року у пологових будинках 
міста. Допомогу в організації заходів надав Департамент охорони 
здоров’я населення Дніпропетровської обласної адміністрації.

Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді

На базі відділення КДМ Дарницького району м. Києва 5 та 
14 березня пройшли зустрічі з молоддю району. Фахівці Клініки 
ініціювали дискусії щодо відповідальної поведінки, в тому числі 
стосовно використання контрацепції, профілактики інфекцій, 
що передаються статевим шляхом, і загалом – планування  
майбутнього та розподілу відповідальності у парі. Говорили 
також і про почуття: любов, закоханість, пристрасть, нерозділене 
кохання.
Молодь мала змогу задавати питання фахівцям Клініки. Більше 
про діяльність цієї КДМ – за посиланням. 

Спеціаліст(к)и відділення «Клініка, дружня до молоді» 
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди» (м. Суми) протягом січня-березня проводили на 
постійній основі тренінги на теми «Репродуктивне здоров’я 
та відповідальна поведінка молоді»; «Ризики» (ризикована 
поведінка в підлітковому віці: причини і наслідки; формування 
навичок відповідальної поведінки); «Безпечно-небезпечний» 
інтернет»; інтерактивні інформаційно-мотиваційні заняття щодо 
профілактики та тестування на ВІЛ, прав ВІЛ-позитивних людей 
для підлітків та вчителів основ здоров’я. Детально про ці та інші 
заходи Сумської КДМ – тут.
Клініка дружня до молоді міста Чернігів та благодійна 
організація «Чернігівська мережа» виступили офіційними 
партнерами інтерактивного молодіжного театру. Театр був 

створений у лютому 2019р. силами студентів та викладачів 
навчально-виховного інституту права і соціальних технологій 
Чернігівського національного технологічного університету. Перша 
презентована вистава має назву «За життя в чистоті», де йдеться 
про наслідки ризикованої сексуальної поведінки. Після перегляду 
глядачі мають можливість задавати анонімні запитання експертам. 
Наразі виставу переглянули  глядачі Коледжу транспорту та 
комп’ютерних технологій, середніх загальноосвітніх шкіл № 7, 31, 
32, 35, а на їх запитання відповідали Павло Коротков, практичний 
психолог КДМ, та  Катерина Соломко, спеціаліст зв’язків з 
громадськістю та ЗМІ БО «Чернігівська мережа». 

Спеціаліст(к)и КДМ міста Шостка у січні проводили тренінгові 
заняття з волонтер(к)ами, представниками Молодіжної дорадчої 
ради при міському голові. Обговорювали питання ранніх 
інтимних стосунків та їх наслідків, алкоголізму і тютюнопаління 
у підлітковому віці. В лютому на тренінгу «Знаємо та реалізуємо 
свої права. Обережно боулінг» для учнівства гімназії говорили 
про різні види поведінки, правові питання, зокрема у ситуації 
боулінгу; а педіатр КДМ розповіла юнкам про питання гігієни, 
анатомо-фізіологічні особливості дівчат підліткового віку. А в 
рамках щорічної акції «Безпечне кохання. Прояви обачливість» 
молодь міста отримувала інформацію про ВІЛ-інфекцію та 
запрошення пройти експрес-тестування на ВІЛ. 

На базі кабінету «Клініка, дружня до молоді» Коломийської 
дитячій лікарні (Івано-Франківська область) постійно 
проходять просвітницькі заняття з підлітками – учнівством 
шкіл та коледжів міста. Так, за перший квартал 2019р. їх було 
організовано більше 10. А у січні студентство міста мало нагоду 
пройти тестування на ВІЛ експрес методом. Більше про роботу 
Коломийської КДМ – тут.

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%94%D0%9C-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0-861630790621810/
https://www.facebook.com/groups/kdm.sumy/?fref=nf
https://www.facebook.com/kdlkol/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDJloYdYpgitjzY826URFoFbGVtMrezOh49RL25n5JjRiFO9KfhxiMFOvW5ovHBojz3FNyJVV2pCMdS
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Спеціалісти Клініки, дружньої до молоді м. Миколаїв 
за ініціативи Миколаївського міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді провели відео-лекторій щодо 
відповідального ставлення до репродуктивного здоров’я, 
правил особистої гігієни та безпечної статевої поведінки. Про ці 
питання учнівство Миколаївської загальноосвітньої школи № 53 
дізнавалися у окремих групах (розподіл за гендерною ознакою). 

Фахівці кабінету «Клініка, дружня до молоді»  КЗ Херсонська 
міська клінічна лікарня ім. Є.Є.Карабелеша (м. Херсон) 
провели для студентства ВКПУ тренінг «Всі ми різні – всі ми 
рівні».  Захід був присвячений Дню «Нуль дискримінації», що 
відзначається 1 березня. Молодь заохочували брати участь у 
обговоренні  різних аспектів прав людини, наводити приклади 
їх порушень, а ще підлітки мали нагоду розвивати навички 
впевненої поведінки. А 18-20 лютого спеціалісти Херсонської 
КДМ провели  семінари-тренінги для шкільних медичних сестер 
області з метою впровадження у їх роботу «дружнього підходу» 
до підлітків.  На тренінгу йшлося про етапи психофізичного та 
сексуального розвитку підлітків, ризики для репродуктивного 
здоров’я, контрацепцію; важливість статевого виховання молоді, а 
також про принципи роботи та послуги КДМ. 

Підписано наказ МОЗ щодо порядку 
проведення та документування результатів 
медичного обстеження осіб, що 
постраждали від домашнього насильства

28 березня у Києві відбулося засідання «Порядок міжвідомчої 
взаємодії за Наказом МОЗ України 01 лютого 2019р. №278 
«Порядок проведення та документування результатів медичного 

обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства, або 
осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та 
надання їм медичної допомоги».
На засіданні були присутні представники Міністерства охорони 
здоров’я України, департаментів та управлінь охорони здоров’я 
Вінницької, Харківської, Луганської, Донецької, Львівської, 
Дніпропетровської областей, Міністерства соціальної політики 
України, Офісу Уповноваженого Президента України з прав 
дитини Миколи Кулеби, Національної поліції, міжнародних 
агенцій та недержавних організацій.
На заході був представлений вищезгаданий документ. Учасники 
та учасниці мали нагоду обговорити перспективи та окреслити 
подальші кроки щодо його впровадження на місцях для 
профілактики домашнього насильства та захисту прав осіб, що 
постраждали від такого насильства. 
Організатори засідання: Міністерство охорони здоров’я 
України, Фонд Народонаселення ООН в Україні – UNFPA Ukraine, 
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.
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15 квітня пройде міжнародна конференція щодо 
впровадження програм скринінгу раку шийки матки в 
Україні
15 квітня 2019р. у Великому Конференц-залі Академії наук 
України (м. Київ) відбудеться Міжнародна конференція «Стратегії 
та впровадження програм скринінгу раку шийки матки в 
Україні - проблеми та нові перспективи». До участі запрошено 
представників гінекологічної служби (завідувачів жіночих 
консультацій, завідувачів гінекологічних відділень пологових 
будинків та консультативно-діагностичних центрів) м. Києва та 
обраних областей України. Організатори заходу - БФ «Здоров‘я 
жінки і планування сім‘ї» та КНП «Київський міський центр 
громадського здоров’я».

В рамках Тижня планування сім’ї у травні 2019р. пройде 
інформаційно-просвітницька та адвокаційна компанія з 
питань РЗ/ПС 
У травні 2019 р. учасники Всеукраїнської Коаліції з 
репродуктивного здоров’я та планування сім’ї у співпраці із 
партнерськими організаціями долучаться до хвилі інформаційно-
просвітницьких та адвокаційних заходів.   

У квітні-травні триватимуть тренінги для освітян щодо 
використання інтерактивних методик у просвітницькій 
роботі з підлітками в тематиці РЗ 
У квітні-травні 2019 р. семінари-тренінги із використання 
Посібника для тренера «Репродуктивне здоров’я та 
відповідальна поведінка учнівської молоді» та Посібника 
для проведення інтерактивних занять «Здоров’я молоді та 
його складові» будуть організовані для освітян Вінницької, 
Івано-Франківської, Кіровоградської, Полтавської, Сумської, 
Харківської та Херсонської областей згідно попередньо 
узгоджених планів. Тренінги проходитимуть за підтримки БФ 
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» у співпраці із обласними 
інститутами післядипломної педагогічної освіти / академіями 
неперервної освіти. 

Заходи Проекту «Правда про жіноче здоров’я»  в квітні 
Громадське радіо, що є інформаційним партнером ВЖЕО «Проект 
Кешер» в рамках проекту «Правда про жіноче здоров’я», готує 
до ефіру передачі, що висвітлюватимуть питання  вікових 
гормональних змін та менопаузи (ефіри 21-го та 28-го квітня). 
Окрім того, у Одеській національній архітектурно-будівельній 
академії буде організований День здоров’я, а для студентства 
Коледжу економіки і права пройде низка тематичних тренінгів. 
У Кривому Розі буде проведено тренінг з батьками прийомних 
дітей з питань статевого виховання; у Вінниці - тренінги для 
медичних працівників з питань взаємозв’язку фізичного і 
психічного здоров’я жінок; а у Дніпрі продовжаться тренінги з 
профілактики післяпологової депресії з породіллями та жінками, 
які готуються до пологів.
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