
Анотація проекту 
Проект спрямований на збільшення народжуваності за рахунок зменшення кількості 
абортів та збереження репродуктивного здоров”я жінок.  
 
Вступ 
Проект "Кабінети передабортне консультування" спрямований в першу чергу на 
запобігання абортів, в другу на профілактику майбутніх переривань. 
В Україні це вузьке спрямування в медичній психологи абсолютно не розвинене. Є 
рідкісні фахівці в Києві, Одесі, Житомирі. 
У чому особливість розвитку цього напрямку, в тому що в розумінні лікарів-гінекологів 
жінка перш ніж прийти в до них на прийом, вона все ретельно проаналізувала, 
порадилася з близькими і прийняла ОСТАТОЧНЕ рішення. Наш досвід (2,5 року) 
показує, що це далеко не так. 
Чому? 
Справа в тому, що в разі, коли вагітність не запланована, то вона викликає стан шоку і 
стресу. В такому стані жінка бачить вирішення питання у вузькому розумовому 
коридорі, де переривання є єдиним виходом із ситуації. 
Завдання нашого психолога послабити дію стресу, опрацювати всілякі страхи пов'язані 
з вагітністю, з невизначеним майбутнім, з проблемами з партнером і т.д. 
Ефективність передабортного консультування в середньому становить 20%. 
Звідси можна просто підрахувати, що якщо впровадити цю процедуру повсюдно, то 
можна сподіватися на збільшення у населенні України до 40 тис осіб на рік. 
 
 
Цільова аудиторія  
Жінки репродуктивного віку (16 - 45) 
 
Мета 
Метою проекту є надання психологічної підтримки жінкам, які йдуть на переривання 
вагітності, задля збереження життя малюкам та репродуктивного здоров”я жінок. 
 
Очікувані результати 
Кожна п”ята жінка зберігає вагітність. Ми очікуємо, що це становитиме 50-60 
вагітностей за півроку. 
 
Моніторинг та оцінка 
Перед відкриттям кабінету буде взята статистика абортів за попередній рік 
безпосередньо в жіночій консультації де буде відбуватися передабортне 
консультування. Кожна жінка, яка передумає і вирішить залишити вагітність, стане на 
облік в цій жіночій консультації. Плюс вестиметься журнал прийому пацієнтів.  
 
Стійкість та життєздатність проекту 
 При досягненні поставлених результатів у передабортному консультуванні, а саме, 
збереження вагітностей у 20% жінок, що пройшли консультацію, впровадити такі 
кабінети по всьому Києву, а згодом по всій Україні.  
 



Звітність 
По закінченню фінансування проекту донору буде надано звіт про використані кошти. 
Ми гарантуємо високий рівень прозорості та звітності у використанні коштів.  
 


