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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. 
Бюлетень видається завдяки підтримці Міжнародної федерації планованого батьківства / IPPF.



Забіг Avon Pink Run –  
заради здоров’я українських жінок

7 жовтня в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon 2018 відбувся 
5-кілометровий забіг Avon Pink Run. Захід проходив на підтримку 
Всесвітнього місяця боротьби з раком грудей в рамках 
глобальної благодійної програми «Разом проти раку грудей» – 
спільної ініціативи компанії AVON та БФ «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї». Стартові внески учасників та учасниць 
забігу Avon Pink Run будуть використані для придбання 
мамографічного обладнання для подальшої його передачі 
до державної медичної установи однієї із областей України. 
Детально про результати заходу – тут.

Інформаційна кампанія  
до Дня контрацепції: діяльність 
Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС
У період з 10 по 31 вересня пройшла хвиля інформаційно-
просвітницьких заходів з нагоди Всесвітнього дня контрацепції, 
що відзначається 26 вересня. Активіст(к)и та волонтер(к)и 
організацій – членів Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС у співпраці 
із партнерами проводили лекції, семінари, тренінги, круглі столи, 
вуличні акції, організовували виставки тематичних матеріалів 
у місцевих бібліотеках та інформаційні ярмарки, відео-лекторії, 
театралізовані вистави, флешмоби, а також консультації з питань 
планування сім’ї. Учасники/-ці заходів отримували інформаційні 
матеріали, надані Благодійним фондом «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї» та виготовлені за підтримки ТМ Durex, а під 
час деяких заходів могли взяти ще й презервативи.

День контрацепції відзначали у Вінниці, Києві, Дніпрі, 
Кропивницькому, Одесі, Рівному, Херсоні, Харкові, 
Хмельницькому, Чернігові, Черкасах, а ще – у Генічеську,  

Голій Пристані, Каховці, Новій Каховці та інших містах і селищах 
Херсонської області. В рамках кампанії було охоплено близько 
десяти тисяч осіб з числа підлітків, учнівської, студентської 
молоді, осіб із груп ризику, освітян, медиків та загального 
населення. Інформаційна кампанія проходила в рамках 
діяльності Коаліції та за підтримки БФ «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї». Деталі кампанії – на сторінці Коаліції.

Тренінги для освітян щодо методів 
просвітницької роботи  
із підлітками в тематиці РЗ

Стартували каскадні тренінги із використання Посібника 
«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської 
молоді». Окрім того, присутні мали змогу ознайомитися із іншим 
методичним інструментом – Посібником для проведення 
інтерактивних занять «Здоров’я молоді та його складові».
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https://www.facebook.com/RHFPCoalition.Ukraine/


Зокрема, 19–20 вересня у Хмельницькому використовувати 
посібники навчалися практичні психологи, соціальні 
педагоги, вчителі з основ здоров’я закладів освіти об’єднаних 
територіальних громад, закладів професійно-технічної освіти, а у 
Вінниці 27–28 вересня на базі Вінницької академії неперервної 
освіти тренувалися соціальні педагоги закладів освіти області.

Заходи відбулися в рамках діяльності БФ «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації 
планування сім’ї / IPPF. Більше інформації – тут.

Сучасне мамографічне обладнання  
буде передане до Сум
Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер став 
переможцем конкурсу, оголошеного в рамках благодійної 
програми «Разом проти раку грудей» – спільної ініціативи 
компанії AVON та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї». 
Мамографічна система VIOLA в комплекті з системою 
комп’ютерної радіографії СR30Xm, із додатковою робочою 
станцією лікаря SE Mammo та медичним принтером DRYSTAR 
AXYS буде передана до Сум у жовтні поточного року.

Тренінги для медиків щодо надання послуг 
у випадках ґендерного насильства

10–11 та 12–13 вересня у Харкові пройшли семінари-тренінги 
«Підвищення спроможності медичних працівників в наданні 
послуг з репродуктивного здоров’я у випадках ґендерного 
насильства». Сімейні лікарі із Харківської та Дніпропетровської 
областей формували навички надання медичної допомоги 
жінкам, що постраждали від насильства (в тому числі, навички 

консультування), дізнавалися про медико-соціальні та психо-
соціальні аспекти ґендерного насильства, ознайомлювалися 
із законодавством щодо ґендерного насильства. Учасники/-ці 
отримали також підручники «Надання послуг з репродуктивного 
здоров’я у випадку ґендерного насильства».

Навчання медичних працівників проводиться за програмою 
«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».

Підлітковий соціальний театр

Вистави соціального театру пройшли на Херсонщині та 
у Кропивницькому. Так, учнівство Новозбур’ївської ЗОШ 
№3 санаторного типу (Херсонська область) переглянули 
виставу про інтернет-форуми та впевнилися, що інформація 
там (зокрема, про методи запобігання вагітності) часто є 
недостовірною, тож варто користуватися лише перевіреними 
сайтами. А група соцтеатру у Кропивницькому під час вистави 
«Твій вибір. Обираєш ти» показала студентству ліцею сфери 
послуг життєву ситуацію, де є кохання, проблеми у період 
дорослішання, питання вибору, підліткова вагітність. Після 
вистав глядачі/-ки обговорювали побачене і спілкувалися 
із акторами-однолітками, отримували інформаційні матеріали.

Роботу соціального театру на Херсонщині координує ХОЦ 
«Успішна жінка», а у Кропивницькому – ГО «Турбота», які є 
членами Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС. Заходи були реалізовані 
в рамках діяльності БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» 
за підтримки Міжнародної федерації планування сім’ї / IPPF. 
Детально про роботу груп соціального театру – тут.
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Заходи Проекту  
«Правда про жіноче здоров’я»

За підтримки Grand Challenges Canada ВЖЕО «Проект Кешер» 
у партнерстві із Громадським радіо продовжує реалізацію 
проекту «Правда про жіноче здоров’я». Так, у вересні вийшла 
у ефір четверта тематична передача про сучасні методи 
планування сім’ї; представниці Проекту Кешер провели 
тематичні заходи в рамках першої у Східній Європі міжнародної 
конференції «Здоров’я у місті – 2018 – City Health International 
2018», що мала місце 13 вересня у Одесі; а 16 вересня у Дніпрі 
пройшов фестиваль «День молодої мами».

17, 20 та 25 вересня були організовані засідання круглих 
столів у Рівному, Черкасах та Хмельницькому. Окрім того, 
тренінги із вагітними жінками, студентством, лікарями різних 
спеціальностей пройшли у Вінниці, Києві, Одесі, Херсоні, Харкові, 
Черкасах. Більше про ці заходи – за посиланням.

Діяльність Клінік, дружніх до молоді

Колектив Клініки, дружньої до молоді Дарницького району 
м. Києва протягом вересня активно здійснював просвітницьку 
роботу: КДМ була представлена на фестивалі Юнь Києва 
запрошує, провели тренінг для слухачів факультету підготовки 
військових лікарів УВМА, організована тематична зустріч 
із учнівством старших класів однієї зі шкіл району. Більше 
про діяльність цієї КДМ – за посиланням.

Фахівчині відділення «Клініка, дружня до молоді» КУ 
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
(м. Суми) у вересні провели низку заходів, в тому числі 
приурочені до Дня контрацепції. Зокрема, спільно з Інститутом 
післядипломної освіти провели для освітян області інтерактивне 
заняття «Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка 
підлітків»; для школярів – тренінги щодо здорового способу 
життя, репродуктивного здоров’я, формування відповідальної 
поведінки; а для студентства медичного коледжу організували 
акцію «Трішки вагітна». Детально про це – тут.
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https://www.facebook.com/groups/kdm.sumy/?fref=nf


Законодавство та політика Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

Робоча група МОЗ України з підготовки 
нормативних документів із запобігання 
та протидії домашнього насильства

27 вересня відбулася друга зустріч робочої групи МОЗ України 
з підготовки нормативних документів із запобігання та протидії 
домашнього насильства. Учасники/-ці доопрацьовували проект 
Наказу про порядок проведення та документування результатів 

медичного обстеження постраждалих осіб або осіб, які ймовірно 
постраждали від домашнього насильства. Засідання модерували 
Ірина Чибісова, головний спеціаліст відділу програм і проектів 
Управління громадського здоров’я, заступник голови робочої 
групи, та Галина Майструк, Голова Правління БФ «Здоров’я жінки 
і планування сім’ї». Доповнення та коментарі до документів 
надавали Ірина Савицька, начальник відділу ліцензування 
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні 
за кордоном в Міністерства соціальної політики України; Ніна 
Гойда, професор кафедри управління охороною здоров’я 
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. 
П.Л.Шупика; Анастасія Дьякова, програмний координатор 
«Дитинство без насильства» офісу Уповноваженого Президента 
України з прав дитини Миколи Кулеби, Богдан Підвербецький, 
радник з програмних питань представництва Фонду ООН 
у галузі народонаселення, Наталя Пашко, практичний психолог 
міського центру дитини, консультант проекту «Зміцнення 
системи підготовки та підвищення кваліфікації поліцейських 
щодо захисту та забезпечення прав дитини», та Наталя Цвєткова, 
МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

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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Анонси Електронний бюлетень з питань 
репродуктивного здоров’я

«Жовтень – місяць боротьби проти раку молочної залози» 
у Верховні Раді України 
18 жовтня у Верховній Раді України пройде інформаційна акція 
«Жовтень – місяць боротьби проти раку молочної залози». 
Захід має на меті привернути увагу народних депутатів та членів 
українського Уряду до проблеми раку молочної залози 
та необхідності комплексного вирішення цієї проблеми шляхом 
налагодження системи профілактики та ранньої діагностики РМЗ 
у країні. Акція буде організована спільно МФО «Рівні можливості» 
та БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї».

Продовжуються 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, 15-16 та 17-18 жовтня  
у Вінниці пройдуть семінари для сімейних лікарів Вінницької  
та Харківської областей.

У жовтні триватимуть тренінги для освітян 
щодо використання інтерактивних методик 
у просвітницькій роботі з підлітками в тематиці РЗ 
У жовтні у шести 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». 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).

Заходи Проекту «Правда про жіноче здоров’я» у жовтні 
У жовтні Проект Кешер проводитиме масштабну інформаційно-
просвітницьку кампанію «Збережи здоров’я грудей». Зокрема, 
в рамках проекту «Правда про жіноче здоров’я», 13 жовтня 
у Черкасах та 17 жовтня у Дніпрі пройде День жіночого 
здоров’я; 15 жовтня у Вінниці стартує масштабна кампанія 
«Окрилені рожевою стрічкою»; 18 жовтня у Херсоні – вулична 
акція із залученням дітей із особливими потребами. 20 жовтня 
у Харкові розпочнеться міська акція «Онкодозор», яку проводять 
спільно Українська федерація боротьби із раком, Центр «Рівне 
право на життя» та Проект Кешер. В рамках цієї кампанії 
харків’янки протягом двох тижнів зможуть пройти безкоштовне 
обстеження молочних залоз. Пізніше Дні жіночого здоров’я 
пройдуть також у Рівному, Одесі, Харкові, Хмельницькому, а у 
Бердянську, Запоріжжі, Кам’янці-Подільському, Києві, Львові, 
Мелітополі та Полтаві матимуть місце різноманітні просвітницькі 
заходи – від тренінгів до вуличних акцій.

Виступи підліткового соціального театру пройдуть 
у Кіровоградській та Чернігівський областях 
У жовтні-листопаді групи тематичного соціального театру 
продовжать свою роботу. Зокрема, вистави про життя 
та проблеми дорослішання побачать підлітки Кіровоградщини 
та Чернігівщини. Діяльність груп соцтеатру підтримується 
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в рамках проектів 
Міжнародної федерації планування сім’ї (IPPF).
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