Електронний бюлетень з питань

репродуктивного здоров’я

Новини та практики
Інформаційна кампанія до Дня контрацепції
Конференція «Віртуально про реальне»
Тренінги для медиків з питань гендерного насильства
До притулків для жертв гендерного насильства передані тести на ВІЛ за засоби захисту
Спеціалісти КДМ м. Херсон провели заходи до Дня контрацепції
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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Інформаційна кампанія до Дня контрацепції
Організації – члени Всеукраїнської Коаліції з репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї провели інформаційнопросвітницьку кампанію з нагоди Всесвітнього дня контрацепції.
Цього року, через карантинні обмеження, кампанія здебільшого
проходила онлайн.
Члени Коаліції на своїх сторінках у соціальних мережах та на
сайтах публікували інформацію про сучасні методи контрацепції,
а також посилання на інформаційні джерела та ресурси, що
допоможуть підвищити обізнаність про здоров’я та безпечні
взаємини. Публікації в рамках кампанії містили хештег #День_
контрацепції_2020.
Меседжі кампанії:
• Під час карантину і завжди – сім’ю плануй відповідально
• Усвідомлене батьківство – щаслива сім’я
• 2020 рік. Нові: маска, рукавички, санітайзер. Незмінні:
планування сім‘ї та засоби контрацепції

- м. Херсон, 15-16 вересня – для медичних працівників міст
Херсон, Одеса, Дніпро, Мелітополь та Миколаїв;
- м. Київ, 21-22 вересня – для медиків міст Київ, Вінниця, Львів та
Кременчук.

• Моє місто - із жовтої зони до помаранчевої. Контрацепція гарний вибір в зоні будь-якого кольору.

Конференція «Віртуально про реальне»
15-17 вересня відбулася Конференція для та про підлітків
«Віртуально про реальне», організована МБФ «СНІД Фонд СхідЗахід» (AIDS Foundation East-West – AFEW-Ukraine) у партнерстві з
МБФ «Альянс громадського здоров’я».
Організатори заходу прагнуть, щоб послуги для підлітків були
дружніми, системними та якісними; профілактика ВІЛ / туберкульозу / гепатитів / інфекцій, що передаються статевим шляхом,
була ефективною та доступною для кожного підлітка, та
відповідали міжнародним стандартам.
Захід проходив в онлайн-режимі та зібрав 2000 учасників та
учасниць. Програма конференції була спрямована як на навчання
спеціалістів, які працюють для та з підлітками, так і інформування
самих підлітків про різні питання щодо їх здоров’я. Програма та
інші деталі – на сайті заходу.

Тренінги для медиків з питань гендерного
насильства
У вересні у трьох регіонах пройшли тренінги «Організація та
надання медичних послуг у випадку ґендерного насильства».
Навчання проходили лікарі загальної практики – сімейної
медицини та медичні сестри.
Зокрема, тренінги відбулися:
- м. Харків, 8-9 вересня – для медичних працівників міста та
Харківської області, Краматорська, Констянтинівки та Покровська
Донецької області;

Заходи організовані БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за
підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні в рамках
проєкту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства
щодо жінок та дівчат в Україні».

До притулків для жертв гендерного
насильства передані тести на ВІЛ за засоби
захисту
У серпні Центр соціальних служб Одеської міської ради та ГО
«Громадський Рух «Віра, Надія, Любов» (м. Одеса) отримали
набори тестів на ВІЛ, одноразових рукавичок та масок (по 2000
шт.). Витратні матеріали надані БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» за підтримки Фонду Народонаселення ООН в Україні, UBRAF
та Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine задля
вдосконалення процесу консультування та тестування на ВІЛ
клієнтів програм соціально-психологічної допомоги особам, які
постраждали від насильства.
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Спеціалісти КДМ м. Херсон провели заходи
до Дня контрацепції
Спеціалісти «Клініки, дружньої до молоді» м. Херсона провели
у навчальних закладах міста інформаційно-просвітницькі
заходи «Безпечне майбутнє!» Що таке сексуальність? Що треба
знати підліткам про особливості свого психо-фізіологічного
розвитку? В чому ризики раннього початку статевого життя? Як
запобігти інфікуванню ІПСШ? - ці та інші питання учні й студенти
обговорювали з лікарями та психологом КДМ на тренінгах та
інтерактивних заняттях. Особливу увагу було приділено сучасним
методам контрацепції.

Анонси
15 жовтня – благодійний онлайн марафон Avon Pink Hour
Компанія AVON у співпраці із БФ «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» 15 жовтня проведе благодійний марафон, мета якого
розповісти про проблему раку грудей, зібрати кошти на
мамограф, допомогти жінкам звернути на себе увагу і подолати
страхи. Марафон триватиме з 18:00 до 21:00.

На учасників та учасниць чекає щира і сповнена надії розмова
про проблему, про яку уникають говорити або говорять
пошепки. Провідні експерти - мамологи, психологи, дієтологи,
стилісти, косметологи, зірки телебачення, спорту, сцени, а також
жінки, що перемогли хворобу – ділитимуться порадами та
підтримкою.
Кошти від продажу квитків на участь у онлайн марафоні будуть
витрачені на придбання мамографа.
Більше інформації про програму та марафон – на сайті та сторінці
Фонду.
Кол-центр для онкопацієнтів #ВАРТОЖИТИ
Фундація #ВАРТОЖИТИ готує до запуску гарячу лінію допомоги та
психологічної підтримки для онкопацієнтів та їхніх родичів.
Кол-центр #ВАРТОЖИТИ працюватиме безкоштовно та без
вихідних. Онкопацієнти чи їхні родичі зможуть отримати фахову
консультацію онкопсихолога, відповіді на питання, пов’язані
з діагнозом та лікуванням, а також замовити безкоштовний
трансфер до місцевого державного онкоцентру і назад додому.
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Кол-центр матиме три окремі телефонні лінії:
• Гаряча лінія допомоги: за принципом «рівний — рівному» на
цій лінії працюватимуть онкопацієнти з ГО «Афіна. Жінки проти
раку», які мають трирічний досвід надання фахової допомоги
онлайн.
• Психологічна допомога: консультації онкопсихологів, що
пройшли навчання для роботи на гарячій лінії, програму якого
розробила Українська Асоціація Онкопсихологів.
• Таксі для онкопацієнтів: в рамках проекту Uklon і мережа АЗК
WOG надають 10 000 безкоштовних поїздок для онкопацієнтів у
15-ти містах України.
Запуск і подальша робота кол-центру #ВАРТОЖИТИ відбувається
за інформаційної підтримки МОЗ України та завдяки благодійним
внескам небайдужих громадян. На сайті Фундації відкрито збір
коштів, дані про надходження оновлюються щодня.

27 жовтня в рамках проекту ЮФНПА пройде робоча зустріч
із соціальними працівниками м. Одеса
27 жовтня 2020р. відбудеться зустріч із соціальними
працівниками м. Одеса для обговорення практичного досвіду
тестування на ВІЛ, відгуків та нових викликів щодо процедури
тестування на ВІЛ, яку здійснюють навчені соціальні працівники
області. Зокрема, на зустрічі йтиметься про наступне:
• процес тестування (в т.ч. особливі випадки);
• проведення до і після-тестового консультування;
• супервізія, моніторинг та оцінка якості консультування;
• заповнення анкет;
• подання звітності.
Зустріч відбудеться в рамках проєкту, що впроваджується БФ
«Здоров’я жінки і планування сім’ї» та фінансується Фондом
народонаселення ООН в Україні, UBRAF та Joint United Nations Programme on HIV/AIDS in Ukraine, в межах програми
співробітництва ЮНФПА з Україною на 2018-2022 роки.

