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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.
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Новини та практики
Впровадження комплексної сексуальної
освіти обговорили МОН та ЮНФПА
25 лютого в Міністерстві освіти і науки України відбулася зустріч
із представниками Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA). Зустріч пройшла на найвищому рівні – до обговорення
долучилися Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет,
заступники Міністра Андрій Вітренко та Віра Рогова, та керівники
UNFPA в Україні - Хайме Надаль, голова представництва Фонду,
та його заступник Павло Замостян, а також спеціаліст/-ки та
координатор/-ки відповідних напрямків з боку Фонду та МОН.
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Що таке гендерно зумовлене насильство, юридичні аспекти
захисту постраждалих від ГЗН, концепція згоди, форми
сексуального насильства, правові аспекти відповідальності, вплив
ГЗН на дітей, підхід, спрямований на постраждалих - ці та інші
питання увійшли до програми тренінгу.

В рамках заходу була презентована програма навчального
модулю для інформаційно-просвітницької роботи із підлітками
та молоддю з питань гердерно зумовленого насильства та його
профілактики, який буде пілотований на базі КДМ.

Під час зустрічі йшлося про співпрацю для забезпечення
рівних умов здобувачів освіти на здорове життя та можливості
розвитку, а також формування ключових компетенцій XXI століття,
передбачених зобов’язаннями України в межах «Партнерства
Біарріц»:
• упровадження сучасних антидискримінаційних підходів у
середній, професійно-технічній та вищій освіті;
• формування здорових навичок життя та впровадження
комплексної сексуальної освіти;
• формування нульової толерантності дітей та молоді до
насильства.
За результатами зустрічі було погоджено створення робочої
групи при МОН з метою напрацювання механізмів запровадження
спільних проєктів та реалізація концептуальних комплексних
заходів, націлених на всебічний розвиток дітей. Повний текст
новини – на сайті МОН.

Тренінг щодо гендерно зумовленого
насильства для КДМ
22-23 лютого пройшов тренінг «Можливості забезпечення прав та
інтересів неповнолітніх постраждалих від гендерно зумовленого
насильства у мережі КДМ». Учасниці – фахівчині клінік, дружніх до
молоді.

Тренінг організований БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї» за
сприяння Методично-організаційного моніторингового центру
НДСЛ «Охматдит» та підтримки IPPF. Детально про захід – тут.

Закон захищатиме дітей від сексуального
насильства
18 лютого ВРУ прийняла Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції
Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та
сексуального насильства (Ланцаротської Конвенції)».
Законом запроваджується особливий механізм запобігання
(профілактики) насильства над дітьми для працівників, що з
ними контактують, та конкретизовано заходи щодо захисту дітей,
які постраждали від сексуального насильства або стали його
свідками.
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Заходи із запобігання та профілактики насильства включаються
до цільових загальнодержавних програм соціального захисту
та поліпшення становища дітей. Зміни та доповнення, зазначені
у законі, мають бути внесені до нормативно-правових актів
протягом 3 місяців з дати прийняття.
Повний текст документу – тут.

III Форум Онкопацієнтів
4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раком, відбувся III Форум
Онкопацієнтів. Форум, ініційований БФ «Inspiration Family» став
щорічним заходом для онкоспільноти, що є платформою взаємодії
між пацієнтами, лікарями, громадськими організаціями та владою.
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- сприяння ранній діагностиці онкозахворювань;
- забезпечення сталого та рівного доступу до мережі закладів для
діагностики та лікування онкологічних захворювань;
- удосконалення системи реєстрації онкозахворювань, епізодів
медичної допомоги та результатів спостереження за пацієнтами
онкологічного профілю з метою відстеження динаміки та оцінки
результатів заходів з контролю онкологічних захворювань тощо.
Після розгляду всіх пропозиції та внесення правок Національна
стратегія контролю онкологічних захворювань буде затверджена
кабінетом міністрів України.

Дітям про репродуктивне здоров’я – від
шкільного медпрацівника
Згідно Порядку здійснення медичного обслуговування учнів
закладів загальної середньої освіти, затвердженого постановою
Кабінету міністрів України від 20 січня 2021 р., медичний
працівник закладу освіти, окрім іншого:
- проводить серед педагогічних працівників, батьків учнів
або інших законних представників та учнів просвітницьку та
консультаційну роботу щодо здорового способу життя, турботи
про психічне здоров’я, виховання здорової дитини;
- здійснює інформування учасників освітнього процесу з
питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних
захворювань, збереження репродуктивного здоров’я, протидії
поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та
психічного здоров’я.

До заходу долучилися 2 тисячі глядачів та 14 спікерів, в тому
числі представники Міністерства охорони здоров’я України, НСЗУ
Національна служба здоров’я України, Верховної Ради України,
лікарі та громадські організації онкопацієнтів. Головною темою
Форуму було обговорення Національної стратегії контролю
онкозахворювань.
Відео-запис Форуму - на сторінці Inspiration Family та на YouTube.

Національна стратегія контролю
онкозахворювань до 2030 року
11 лютого завершено громадске обговорення проєкту
Національної стратегії контролю онкологічних захворювань
до 2030 року, який Міністерство охорони здоров’я України
оприлюднило для громадського обговорення 28 січня.
Запропонований варіант Стратегії мав чотири напрямки:
- здійснення профілактики онкологічних захворювань шляхом
зниження впливу факторів ризику, системного інформування
населення щодо факторів ризику виникнення злоякісних
новоутворень, необхідності проходження профілактичних
медичних оглядів, залучення до здорового способу життя;

Такі, закріплені законодавчо, завдання для шкільної служби
здоров’я дають можливість створити у школі потужну команду
для реалізації комплексної програми із сексуальної освіти.
Повний текст постанови – за посиланням.

Онлайн-курс для медиків «Надання послуг
з репродуктивного здоров’я у випадку
ґендерного насильства»
Онлайн-курс для медичних працівників «Надання послуг з
репродуктивного здоров’я у випадку ґендерного насильства»
розроблений Благодійним Фондом «Здоров’я жінки і планування
сім’ї» за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення в Україні
/ UNFPA.
Мета курсу – сформувати навички надання медико-психологічної
допомоги особам, які постраждали від гендерно зумовленого
насильства. По завершенні навчання, учасниці та учасники будуть
уміти:
- Виявляти ознаки гендерно зумовленого насильства,
- Проводити медичний огляд та надавати первинну допомогу
особам, які постраждали від гендерно зумовленого насильства,
- Оцінювати можливі ризики та проводити постконтактну

Новини та практики
профілактику, в т.ч. ВІЛ, призначати невідкладну контрацепцію,
- Здійснювати консультування щодо використання методів
контрацепції, проведення безпечного переривання вагітності (у
разі необхідності),
- Проводити документування випадку гендерно зумовленого
насильства,
- Спрямовувати постраждалу особу для отримання подальшої
медичної та інших видів допомоги.
Інструмент розроблений в рамках проєкту «Комплексний підхід
до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в
Україні», що реалізовується БФ «Здоров’я жінки і планування сім’ї»
за підтримки UNFPA. Курс доступний за посиланням.

Гігієні та репродуктивному здоров’ю
навчають через чат-бот «Sister’s straw»
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ГО «Дівчата» імплементуючий партнер
проєкту UNICEF «Здоров’я без сорому»
Згідно даних1 ЮНІСЕФ, більшість підлітків – 91,2% дівчат та 73,9%
хлопців – хочуть отримувати більше інформації про гігієну,
зокрема менструальну.
Тому метою спільного проєкту UNICEF «Здоров’я без сорому»
та ГО “Дівчата” є підвищення обізнаності з основ гігієни задля
попередження поширення COVID-19, а також надання підліткам
інформації щодо менструальної гігієни. Проект передбачає
проведення уроків у закладах освіти онлайн або оффлайн (з
дотриманням необхідних заходів безпеки), а також безоплатне
надання індивідуальних гігієнічних наборів учасникам та
учасницям цих заходів.
Більше про діяльність ГО «Дівчата» на сайті або на сторінці
організації у Фейсбук.

2 лютого у Telegram запрацював чат-бот для дівчат «Sister’s straw».
Бот створений Вінницькою громадською організацією «ВІСЬ» в
рамках програми міні-грантів ГО Центр «Жіночі перспективи» за
фінансової підтримки Фундації «Інститут відкритого суспільства»
та Глобального Жіночого Фонду.

Інструмент містить інформацію про права людини, фінансову
грамотність, гігієну, сексуальність, репродуктивне здоров’я,
протидію насильству, а також життєві історії випускниць
інтернатів, та інші розвивально-розважальні матеріали. На каналі
також можна знайти контактні телефони соціальних служб, клінік,
дружніх до молоді та гарячих ліній.
Завантажити чат-бот можна тут.

1) Drinking water, sanitation and hygiene in schools: Global baseline report 2018, UNICEF, WHO, Joint Monitoring Programme.

