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Анонси:
Семінар-нарада у Сєвєродонецьку щодо
впровадження МКПЗ у надзвичайних
ситуаціях

Фахівці мобільних бригад навчалися проводити ДКТ

Медиків навчатимуть надавати
медичну допомогу щодо СРЗ жінкам з
інвалідністю

В Україні впроваджують Мінімальний комплекс початкових заходів щодо охорони РЗ у
випадку надзвичайних ситуацій

Продовжується навчання освітян щодо
статевого виховання учнівської молоді

У Краматорську обговорили, як взаємодіяти при наданні послуг з РЗ у випадку
ґендерного насильства

Кампанія «Жіноче здоров’я. Я обираю
життя!»

Майстер-клас із методики соціального театру пройшов у Києві
Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді
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.

#Підлітки. Порадник
для фахівчинь та
фахівців психологічної і
соціальної сфери

Новини та практики
Забіг Avon Pink Run – заради здоров’я
українських жінок

6 жовтня в рамках Wizz Air Kyiv City Marathon-2019 відбувся
3-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». 50% від вартості стартових внесків учасників та учасниць
забігу Avon Pink Run будуть використані для придбання сучасного
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
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також консультації з питань планування сім’ї. Учасники/-ці
заходів отримували інформаційні матеріали, надані Благодійним
фондом «Здоров’я жінки і планування сім’ї» та партнерськими
організаціями.

День контрацепції відзначали у Бердичеві, Києві, Кропивницькому, Одесі, Сумах та Шостці Сумської області, Тернополі,
Херсоні, Чернівцях, а ще – у Голій Пристані та Новій Каховці
та інших населених пунктах Херсонської області, Знам’янці
Кіровоградської області. В рамках кампанії було охоплено близько
шести 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». Детальну
інформацію про кампанію, її меседжі та результати можна знайти
на сторінці Всеукраїнської Коаліції з РЗ/ПС.

Тренінги для освітян з питань статевого
виховання молоді

У період з 17 вересня по 6 жовтня пройшла хвиля інформаційнопросвітницьких 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, а

25-26 вересня у Хмельницькому та 1-2 жовтня у Івано-Франківську
пройшли семінари-тренінги із використання Посібника

Новини та практики
«Репродуктивне здоров’я та відповідальна поведінка учнівської
молоді» та Посібника «Здоров’я молоді та його складові». Вчителі,
практичні психологи, соціальні педагоги, вихователі навчальних
закладів та методисти з психологічної служби методичних
кабінетів (центрів) за два дні інтенсивної роботи отримували
інформацію, досліджували стереотипи, дізнавалися про корисні
ресурси та практикували тренерські навички. Детально про
тренінги – на сторінці Фонду.
Заходи організовані завдяки співпраці БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» із обласними інститутами післядипломної
педагогічної освіти за підтримки Міжнародної федерації
планування сім’ї / IPPF та Інституту ЮНЕСКО з інформаційних
технологій в освіті.

Фахівці мобільних бригад навчалися
проводити ДКТ

У вересні у Сєвєродонецьку та Краматорську пройшли дводенні
тренінги «Послуги із консультування та тестування на ВІЛ та
інфекції, що передаються статевим шляхом, для клієнтів програм
соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали
від насильства». Навчання проходили фахівці мобільних бригад
та лікарі сімейної медицини Луганської та Донецької областей.
Учасники/-ці ознайомилися з епідемічною ситуацією ВІЛ та ІПСШ в
Україні, розглянули шляхи передачі ВІЛ, гепатитів В і С та сифілісу
та ризики особистого та професійного інфікування; відпрацювали
навички проведення добровільного консультування та тестування
на ВІЛ та ІПСШ цільових груп населення. Захід організований
БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за підтримки Фонду
Народонаселення ООН в України в рамках проекту «Комплексний
підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в
Україні». Детально про тренінги – тут.

В Україні впроваджують Мінімальний
комплекс початкових заходів щодо охорони
РЗ у випадку надзвичайних ситуацій
Семінар-нарада із впровадження в Україні Мінімального

09 - 10/19

№33

Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

комплексу початкових заходів (МКПЗ) щодо охорони
репродуктивного здоров’я у випадку надзвичайних ситуацій
пройшов 4-5 вересня у Краматорську. До участі у заході були
запрошені працівники сфери охорони здоров’я, поліції та
соціального захисту населення Донецької області. Учасники/ці визначили, які питання координації охорони статевого та
репродуктивного здоров’я слід включити в план з надзвичайних
ситуацій, які питання щодо зниження передачі ВІЛ, материнської
та неонатальної смертності мають бути відображені у плані
з надзвичайних ситуацій, ознайомилися із міжнародними
рекомендаціями по забезпеченню МКПЗ для матері та дитини,
поділилися досвідом роботи у надзвичайних ситуаціях. Семінар
був організований БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» в
рамках проекту ЮНФПА «Комплексний підхід до вирішення
проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні».

У Краматорську обговорили, як взаємодіяти
при наданні послуг з РЗ у випадку
ґендерного насильства

3 вересня у Краматорську відбувся семінар-нарада «Міжгалузева
координація надання послуг з репродуктивного здоров’я у
випадку ґендерного насильства» за Наказом МОЗ України
«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».
Представники Департаментів охорони здоров’я та медичних
установ, Департаментів соціального захисту населення та
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соціальних служб, а також Національної поліції Донецької та
Луганської областей ознайомилися з Наказом, обговорили
важливість взаємодії медичних працівників, поліції та соціальних
служб. Крім того, були окреслені сфери застосування Наказу
в практичній діяльності щодо постраждалих від ґендернозумовленого насильства. Захід організований за підтримки Фонду
Народонаселення ООН в Україні в рамках проекту «Комплексний
підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в
Україні».
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Діяльність мережі Клінік, дружніх до молоді

Майстер-клас із методики соціального
театру пройшов у Києві

На базі відділення КДМ Дарницького району м. Києва у вересні
зустрічі із учнями загальноосвітніх закладів пройшли під гаслом
«Здоровим бути – модно!». Учнівство дізнавалося про принципи
роботи КДМ, ризики для здоров’я людини, та як їх уникати. Більше
про заходи та діяльність цієї КДМ – за посиланням.
Спеціаліст/-ки відділення «Клініка, дружня до молоді» КУ
«Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (м.
Суми) протягом вересня проводили тренінги для учнівської
молоді міста, а також для освітян області. Детально про це - тут.
3-4 вересня на базі Київського академічного театру на Печерську
відбувся майстер-клас із використання методики соціального
театру в тематиці статевого виховання. Учасники та учасниці, що
представляли різні куточки України, та які працюють із молоддю
в межах просвітницьких та профілактичних програм, створювали
сценарії, готували постановки та пробували себе у ролі акторів.
Результат – ідеї та плани щодо використання цієї методики на
місцях. Захід пройшов в рамах діяльності БФ «Здоров’я жінки і
планування сім’ї» за підтримки Міжнародної федерації планування
сім’ї (IPPF). Більше інформації про майстер-клас – тут.

Команда КДМ міста Шостка спільно із волонтерами Молодіжної
дорадчої ради при міському голові провели вуличну акцію «Де
дізнатись про…», під час якої розповіли молоді, як сказати «Ні»
ризикованій поведінці, необхідність планування сім’ї, роботу
та послуги КДМ. Окрім того, тематичні інформаційні матеріали
поширювались серед відвідувачів КДМ.

Анонси
Семінар-нарада у Сєвєродонецьку щодо впровадження
МКПЗ у надзвичайних ситуаціях
15-16 жовтня 2019р. у м.Сєвєродонецьк відбудеться семінарнарада з впровадження в Україні Мінімального комплексу
початкових заходів (МКПЗ) щодо охорони репродуктивного
здоров’я у випадку надзвичайних ситуацій. Учасники –
представники Міністерства охорони здоров’я України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, Національної поліції
України, Медичної служби Міністерства Внутрішніх справ та їх
регіональних структурних підрозділів. Мета заходу - узгодити
координацію та розробити план дій щодо інтеграції питань
репродуктивного здоров’я в існуючу систему реагування при
виникненні надзвичайної ситуації. Захід буде організовано за
підтримки ЮНФПА в рамках проекту «Комплексний підхід до
вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні».
Медиків навчатимуть надавати медичну допомогу щодо СРЗ
жінкам з інвалідністю
17-18 жовтня 2019р. у м.Сєвєродонецьк пройде тренінг
«Організація надання медичної допомоги в галузі сексуального
та репродуктивного здоров’я жінкам з інвалідністю» для
медичних фахівців Луганської та Донецької областей. Захід
буде організовано за підтримки ЮНФПА в рамках проекту
«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо
жінок та дівчат в Україні».
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Продовжується навчання освітян щодо статевого виховання
учнівської молоді
У жовтні 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» пройдуть у Житомирі,
Сумах та Херсоні. Заходи пройдуть завдяки підтримці БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та у співпраці із обласними
інститутами післядипломної педагогічної освіти.
Кампанія «Жіноче здоров’я. Я обираю життя!»
У жовтні в рамках кампанії Проекту Кешер «Жіноче здоров’я.
Я обираю життя!» пройде арт-марафон «Окрилені рожевою
стрічкою», що передбачає організацію тематичних виставок
фото-художниці Наталії Базилевої у Дніпрі, Одесі, Рівному та
Хмельницькому. Окрім того, Проект Кешер є партнером серії
заходів у Вінниці: велопробіг, майстер-класи із арт-технік, дефіле
в рожевому, інформаційна кампанія. Додатково, у 11 містах
України пройдуть просвітницькі заходи за участі представників
медичної спільноти. Загальна мета кампанії: збереження здоров’я
та життя жінок через їх проактивну поведінку стосовно особистої
профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози, та
привернення уваги суспільства до цієї теми.

