
МЕДИЧНІ АБОРТИ – НЕ ЗАСОБИ КОНТРАЦЕПЦІЇ! 

          Медичні аборти являють собою серйозну проблему практичної охорони 

аборт планування сім’ї набуває важливого медико-соціального значення. 

Термін «планування сім’ї» передбачає ті види діяльності, метою яких є 

допомогти окремим особам та подружнім парам досягнути певних результатів, 

а саме:  

- уникнути небажаної вагітності; 

- народити бажаних здорових дітей;  

- регулювати інтервали між вагітностями; 

- вибирати час народження дитини в залежності від віку батьків та стану 

їхнього здоров’я.  

 На жаль, проблема попередження непланованої вагітності залишається 

досить актуальною, а основним   методом регулювання народжуваності 

продовжує залишатися  аборт. При цьому ускладнення після абортів 

спостерігається у кожної третьої жінки, а при першій вагітності їх частота 

наближається до 40%. Основними ускладненнями аборту є безпліддя, 

невиношування вагітності, запальні захворювання геніталій, ендокринні 

порушення, ускладнення при наступних вагітностях та пологах. Досить часто 

«моральним виправданням» аборту є помилкова думка про те, що на ранніх 

термінах вагітності ембріон ще не дитина, а несформований плід. Насправді ж 

на  цьому етапі вагітності формуються всі системи й органи дитини: на 

четвертий тиждень уже є серце, на п’ятому — з’являються бронхи й легені, на 

восьмому — завершується утворення кінцівок, формується центральна та 

периферична нервова система. Саме тому батьки повинні усвідомлювати, що 

аборт — це   єдина операція, яка виконується не задля життя, а всупереч йому.                                                                       

У зв’язку з цим особливе значення набуває ефективна та безпечна 

контрацепція. Історія контрацепції своїм корінням сягає глибини віків і 

постійно вдосконалюється. У наш час техніка контролю народжуваності 

досягла високого рівня (гормональна, бар’єрна, внутрішньоматкова 

контрацепція, природні методи планування сім’ї), зводячи до мінімуму ризик 

порушення репродуктивної системи як жінки, так і чоловіка.                                      

Разом з тим, помилково вважати, що, маючи можливість легкого доступу до 

медичної літератури, інтернету, можна самостійно визначитися із вибором 

засобу контрацепції. Звичайно, читати, цікавитися інформацією можна, але все-

таки вирішувати, якими методами користуватися, потрібно разом з лікарем. 

Ми, лікарі Центру планування сім’ї,  допоможемо вам: 

 

 

 



-  зробити усвідомлений вибір стосовно репродуктивних можливостей; 

– вибрати метод контрацепції, який вас задовільнить; 

– правильно та успішно використовувати вибраний метод. Ми завжди 

готові вислухати вас та відповісти на усі ваші питання. 

 

 

 

 


