Проект "Разом до Здоров’я" ставить за мету сприяти
покращенню здоров’я жінок, чоловіків і родин в цілому
шляхом запровадження в Україні сучасних практик зі
збереження репродуктивного здоров’я і планування
сім’ї. Діяльність проекту спрямована на зниження рівня
безпліддя і захворюваності на інфекції, що передаються
статевим шляхом. Ініціативи проекту сприятимуть зміні
ставлення українців до аборту як основного
методу регулювання народжуваності на
користь сучасних засобів контрацепції.

"Разом до Здоров’я" # це шестиріч#
ний проект, що реалізується в Ук#
раїні протягом 2005#2011 років за
підтримки Агентства США з Міжна#
родного Розвитку (USAID). Виходячи з
назви проекту, партнерство є одним з його
ключових елементів. Проект впроваджується Кор#
порацією Інститут Досліджень та Тренінгів JSI Inc. у
співпраці з Академією Сприяння Освіті та Школою Гро#
мадського Здоров’я Гарвардського Університету. Ук#
раїнськими партнерами проекту є Міністерство охорони
здоров’я України, інші міністерства, територіальні орга#
ни охорони здоров’я та інші обласні структури, нав#
чальні заклади, професійні об’єднання, неурядові ор#
ганізації, підприємства, а також інші донорські ор#
ганізації і проекти. Особлива увага в рамках проекту
приділятиметься співпраці з фармацевтичними ком#
паніями з метою покращення доступу населення до за#
собів контрацепції та підвищення обізнаності з питань
планування сім’ї та репродуктивного здоров’я.

РАЗОМ ДО ЗДОРОВ`Я

Корпорація Інститут Досліджень
та Тренінгів JSI Inc.
бульвар Шевченка, 46 В, офіс 15,
Київ, 01032, Україна
Тел: (+380 44) 5811520
Факс: (+380 44) 5811521
Email: info@fprhjsi.org.ua
Цю брошуру було розроблено завдяки щедрій підтримці
американського народу за допомогою Агентства США
з Міжнародного Розвитку (USAID). Відповідальність за
зміст цієї брошури несе Корпорація Інститут Досліджень
та Тренінгів JSI Inc.; інформація, яку представлено в
брошурі, не завжди відображає погляди Агентства США з
Міжнародного Розвитку або уряду Сполучених Штатів

Проект використовує комплексний, системний підхід,
що базується на чотирьох головних стратегіях:

Головними елементами
цієї стратегії є набли
ження послуг з плану
вання сім’ї і репродук
тивного здоров’я до
місць проживання лю
дей і їх адаптація до су
часних міжнародних
стандартів. Цю стретегію
буде реалізовано через:
інтеграцію послуг з планування у систему
первинної медикосанітарної допомоги та
післяпологового і післяабортного догляду у
лікарнях;
підвищення професійного рівня медичних
працівників – акушерівгінекологів, лікарів
сімейної медицини, дерматовенерологів,
акушерок та медсестер профільних
відділень з тим, щоб послуги, які вони нада
ють, відповідали існуючим міжнародним
стандартам;

ПОКРАЩЕННЯ ПОСЛУГ
З ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
І РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВ’Я
впровадження в Україні принципів дока
зової медицини, забезпечення ме
дичних працівників сучасни
ми даними і найбільш
ефективними зразками
клінічної практики;
забезпечення стало
го розвитку програм
з планування сім’ї і
репродуктивного
здоров’я шляхом
інтегрування навчаль
них модулів та клінічних
стандартів, розроблених в
рамках проекту, до навчальних курсів
до та післядипломної медичної освіти.

ПІДВИЩЕННЯ Основною цільовою ауди
ОБІЗНАНОСТІ торією проекту є жінки і
НАСЕЛЕННЯ чоловіки віком від 20 до 30

років, адже саме для цієї
вікової групи рівень абортів та захворювань,
що передаються статевим шляхом є найви
щим. Значну увагу проект приділяє також ро
боті з підлітками.

Проект працює над тим, щоб заохотити цільові
групи до використання послуг з планування
сім’ї і репродуктивного здоров’я та надати
максимально повну інформацію через:
розробку і розповсюдження серед населення
інформаційнопросвітницьких матеріалів, що
в легкій і доступній формі розповідатимуть
про питання репродуктивного здоров’я;
залучення засобів масової інформації
до висвітлення питань планування сім’ї і
репродуктивного здоров’я;
проведення інформаційних кам
паній та акцій з залученням до
співпраці відомих в Україні осіб
лідерів у сфері формування гро
мадської думки тощо;
запровадження просвітницьких про
грам з планування сім’ї і репродуктивного
здоров’я на робочих місцях;

підготовку фахівців з питань планування сім’ї та
репродуктивного здоров’я, які працюватимуть з
населенням;
організацію інформаційно
просвітницької роботи на
рівні місцевих громад
через співпрацю з
недержавними ор
ганізаціями.

Зміцнення парт
нерства між гро
мадським і при
ватним секторами
є одним з ключових компонентів стратегії проек
ту щодо розширення доступу до сучасних за
собів контрацепції. В рамках цієї стратегії також
передбачено:

РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ
ДО СУЧАСНИХ ЗАСОБІВ
КОНТРАЦЕПЦІЇ

об’єднання аптек, що матимуть у наявності
контрацептивні засоби з "пакету контрацеп
тивів", медичних установ, де працюють фа
хівці з планування сім’ї, які пройшли підго
товку в рамках проекту та інших партнерів
проекту в своєрідну мережу послуг з репро
дуктивного здоров’я. В організаціях і закла
дахчленах мережі буде розміщено спеціаль
ний логотип.

ПІДТРИМКА ПОЛІТИК І СИСТЕМ
УПРАВЛІННЯ, СПРЯМОВАНИХ
НА ПОКРАЩЕННЯ ПОСЛУГ
З ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї ТА
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я
В рамках цієї стратегії проект працює над
створенням сприятливого середовища і не
обхідних управлінських систем для ефек
тивного виконання програм з планування
сім’ї і репродуктивного здоров’я. Реалізація
стратегії включатиме:

визначення спільно з фармацевтичними кам
паніями "пакету контрацептивів", який включа
тиме широкий спектр засобів за доступними
цінами;

сприяння у прийнятті комплексної дер
жавної програми "Репродуктивне здо
ров’я нації 20062015 роки" та підтримку
її реалізації;

надання працівникам аптек додаткової інфор
мації, знань та навичок для ефективної роботи
з "пакетом контрацептивів";

інтеграцію послуг з планування сім’ї і ре
продуктивного здоров’я до новітніх ре
форм системи охорони здоров’я України;

розробку і впровадження інноваційних
моделей фінансування послуг з плануван
ня сім’ї і репродуктивного здоров’я;
сприяння у виконанні програм з плануван
ня сім’ї і репродуктивного здоров’я на об
ласному рівні та проведення тренінгів з
управління для організаторів охорони здо
ров’я областей.
Проект "Разом до Здоров’я" підтримує децен
тралізацію системи охорони здоров’я і пра
цює як на національному рівні з метою зміни
політик, так і на рівні областей для забезпе
чення відповідних систем управління. Об
ласті, які беруть участь у проекті, обирають
ся на конкурсних засадах. Робота на облас
ному рівні почалася з трьох
областей у 2006 році,
кожного року до
проекту долуча
тимуться нові
області і до
2009 року
близько по
ловини обла
стей України
буде залучено
до проекту.

