
Попередження небажаної вагітності і абортів у неповнолітніх. Методи 

контрацепції. 

Аборт і його наслідки. Більшість людей не знають, що відбувається під час аборту. 

Багато жінок, які зробили аборт, не були цілком обізнані в тому, що вони вбили дитину. 

Майже всі діти, котрі через аборт насильно видалені з материнського лона, є старші 8 

тиж. Усі органи в цьому віці вже є наявними. Діти потребують уже лише їжі та часу, щоб 

рости. Їх вбивають за допомогою респіраторно-вакуумного методу (найпоширеніша форма 

аборту), вишкрібання або – старших дітей – за допомогою гормонального методу та 

кесаревого розтину. 

Дитина має страх перед смертю та відчуває біль, коли у неї відбирають життя. Уже на 

28-й день сформований і функціонує лицевий нерв з усіма трьома розгалуженнями на 

обличчі. На 6-му тижні у руках уже наявні чутливі нервові закінчення, які є власне 

болепровідними волокнами. 

Для порівняння – у Польщі за останні 17 років зробили 82 329 абортів. Це в 365 разів 

менше, ніж в Україні. Нині у нас щодня роблять по 700 абортів. 

За офіційною статистикою, 1990 року в Україні було зроблено 1 млн 19 тис. абортів, 

2000-го – 434 тис., 2006-го – 230 тис. 

Аборт – це переривання вагітності протягом перших 28 тижнів (7 акушерських 

місяців). Аборт до 12 тижнів вагітності називають раннім, після цього терміну – пізнім. Плід, 

який народився до 28-го тижня, має масу тіла меншу ніж 1000 г, зріст — до 35 см. Аборти 

поділяють на мимовільні й штучні. 

Мимовільний аборт. Виникає без стороннього втручання, частота його становить 2-

8% від загальної кількості вагітностей. Основні причини – це різноманітні нейроендокринні 

розлади, недорозвинення статевих органів, штучне переривання попередніх вагітностей, 

ізоантигенна несумісність крові матері та плода за резус-фактором та групою, наявність 

хронічних вогнищ інфекції, зокрема у статевих органах, інтоксикації, вплив радіації та інші. 

Безпосередніми чинниками невиношування можуть бути фізичні та психічні травми. 

Штучний аборт. Штучним абортом називають переривання вагітності в 

акушерському стаціонарі. Переривання вагітності в ранні терміни здійснюється за 

бажанням жінки до 12 тижнів за відсутності протипоказань. Протипоказаннями є гострі 

та підгострі запальні захворювання жіночої статевої сфери, гострі інфекційні захворювання 

чи запальні процеси будь-якої локалізації. Операція може бути виконана тільки після 

ліквідації патологічних явищ, оскільки наявність вогнищ інфекції в організмі створює 

високий ризик ускладнень після оперативного втручання. 

З 13-го до 28-го тижня вагітність переривають тільки за медичними показаннями 

за наявності у вагітної важких захворювань, коли прогресування вагітності та пологи можуть 

становити загрозу життю жінки, а також за соціальними показаннями – вік до 16 років, 

наявність 3 і більше дітей, дитини-інваліда, смерть чоловіка в період вагітності, розлучення, 

ув'язнення, позбавлення материнських прав. 

За способом проведення штучні аборти поділяють на: міні-аборт; аборт у ранні 

терміни вагітності (до 12 тижнів); аборт у пізні терміни вагітності (від 13 до 28 тижнів). 

Міні-аборт – здійснюється до 21-ї доби затримки менструації шляхом 

відсмоктування вмісту порожнини матки електровакуумним насосом. 

Під час міні-аборту не використовують металеві розширювачі, таким чином не 

ушкоджується м'язовий апарат шийки матки і рідше виникають ускладнення, які є причиною 

невиношування вагітності. Міні-аборт проводять під місцевим знеболюванням. Операція 

триває не більше ніж 1,5-2 хв. 

Аборт у ранні терміни вагітності. Операцію проводить лише лікар акушер-

гінеколог. За проведення втручань, спрямованих на переривання вагітності, іншими 

особами, зокрема середніми медичними працівниками, чинним законодавством передбачена 

кримінальна відповідальність. 

Аборт у пізні терміни вагітності. У цей період переривати вагітність вишкрібанням 

матки забороняється через великий ризик перфорації матки та виникнення інших 

ускладнень, небезпечних для життя жінки. Вагітність терміном понад 12 тижнів 



переривають хірургічним або консервативними (медикаментозними) методами. 

Медикаментозний аборт дозволяє уникнути внутрішнього втручання, ризику, 

пов'язаного з анестезією, травмування внутрішніх статевих органів. 

Для медикаментозного переривання вагітності в пізні терміни застосовують кілька 

методик, найчастіше — трансцервікальне введення у порожнину амніона граміцидину.  

Аборт – це не кінець, а, навпаки, початок нових важких проблем. Лише після аборту 

дійсно починаються проблеми. Не тільки дитину вбивають під час аборту, а й жінки 

зазнають фізичних ушкоджень або психічних травм. 

Фізичні наслідки штучного аборту 

Під час аборту можливі такі ускладнення: 

• перфорація стінки матки; 

• кровотеча. 

Після аборту можуть виникати: 

• ендометрит — запалення слизової оболонки матки; 

• параметрит — запалення навколоматкової клітковини; 

• пельвіоперитоніт — запалення очеревини малого таза; 

• патологічні пологи (передчасний або ранній розрив плодових оболонок, слабкість 

пологової діяльності, аномалії передлежання та передчасне відшарування плаценти, 

невиношування вагітності, позаматкова вагітність); 

• жіноче безпліддя; 

• важкі психічні розлади. 

Штучні аборти негативно впливають на перебіг і закінчення наступних пологів. 

Невиношування вагітності може бути наслідком внутрішньо-маткових спайок, які 

виникають після штучного аборту. 

Психічні наслідки аборту 

Призначення, а отже — сутність жінки — давати й оберігати життя. Убивство дитини 

суперечить природі жінки, її вродженому материнському інстинкту. Саме тому немає жінки, 

для якої аборт минув би безслідно. Багато жінок протягом року не можуть відновити свій 

психологічний стан після цієї події. У деяких діагностують нервові захворювання, котрі 

через свою довготривалість вимагають лікування у неврологічних клініках. Убита дитина 

живе в її спогадах і уяві протягом усього життя. 

Психіатри, психотерапевти та інші лікарі спостерігають у жінок, які вдавалися до 

аборту, цілу низку психічних захворювань: 

• відчуття страху й жахливі сни (провалювання у безодню, переслідування, 

народження мертвої дитини, спотворені чи покалічені діти), страх перед раптовим нещасним 

випадком як розплата за вчинене; 

• безсоння; 

• депресії із спробами самогубства; 

• проблеми у подружньому житті; 

• "відшукування" знищеної дитини з-поміж її однолітків; 

• витіснення (непомірно розвинені спогади витісняються у сферу півсвідомого, 

спричиняючи вегетативно-невротичні розлади: біль у нижній частині живота, біль голови та 

спини, запаморочення); психози. 

Часто ці психічні розлади поєднуються з фізіологічними недугами, такими, як 

порушення серцевого ритму, напади мігрені, розлади шлунка і кишечнику, статеві розлади. 

У багатьох випадках психічні хвороби лікуються дуже важко або зовсім невиліковні. 

Сьогодні переривання вагітності дозволяється у виняткових випадках у Північній 

Ірландії та на Мальті. Суворі закони щодо абортів діють у Ісландії, Португалії, Польщі та 

Швейцарії. Згода чоловіка на цю операцію потрібна у Туреччині. В Об’єднаних Арабських 

Еміратах, Афганістані, Анголі, Єгипті, Папуа аборти заборонені. У Непалі жінок, які 

нелегально зробили аборт, засуджують за вбивство і відправляють до в’язниці. 

Один із шляхів зниження кількості абортів – широке впровадження засобів 

контрацепції. Застосування контрацептивних засобів має важливе значення для охорони 



здоров’я жінки репродуктивного віку ще й тому, що використання деяких із них 

(презервативи, піхвові контрацептиви) дає можливість запобігти виникненню захворювань, 

що передаються статевим шляхом (ЗПСШ) – гонореї, хламідіозу, трихомоніазу, герпетичної 

інфекції та ін. 

Серед контрацептивів розрізняють гормональні, внутрішньоматкові, бар’єрні 

(механічні та хімічні), хірургічні, посткоїтальні, метод лактаційної аменореї. 

Контрацепція для підлітків.  

Одним з основних аспектів консультування підлітків є забезпечення їх інформацією з 

питань контрацепції. Часто підлітки не повністю усвідомлюють зв'язок між сексуальними 

стосунками і вагітністю. У більшості українських сімей статеве виховання неадекватне, 

оскільки підлітки одержують відповідну інформацію від друзів, яка часто буває 

помилковою. 

Результати досліджень, проведених у багатьох країнах, свідчать, що в 84 % випадків 

вагітність серед жінок, молодших за 20 років, не є запланованою. Наприклад, у США 

третина всіх абортів припадає на жінок, молодших за 20 років. Статистичні дані по Україні 

свідчать про те, що в кожний десятий випадок операції з переривання вагітності припадає на 

жінок віком до 20 років. Крім того, вагітність серед підлітків є основною причиною, через 

яку вони залишають школу. 

Для підлітків, які ведуть статеве життя, консультація про методи контрацепції 

повинна починатися з бесіди про те, що найнадійнішим способом уникнення вагітності є 

відсутність сексуальних контактів. Слід погодитися з тим, що найкращий засіб контрацепції 

для більшості підлітків — це відповісти "ні". Необхідно пояснити підлітку, що секс означає 

більше, ніж просто статевий акт, і утримання (відсутність статевих відносин) — найкращий 

захист від ЗПСШ. Молоді люди часто вірять різним міфам про методи контрацепції, і ці 

міфи повинен розвіяти консультант. Підлітка потрібно заспокоїти і роз'яснити, що різні 

методи контрацепції можуть бути допустимі в тій мірі, в якій вони можуть запобігти 

вагітності. 

Способи контрацепції для підлітків поділяють на: 

• бажані (презервативи, ОК); 

• застосовані (діафрагма, губка, сперміциди); 

• менш популярні (ПМПС); 

• застосовані в крайніх випадках (ВМЗ, посткоїтальна контрацепція). 

Презервативи 

Презерватив вважається найкращим засобом контрацепції для підлітків. 

Основними позитивними якостями презервативів є 

• захист від ЗПСШ, в тому числі СНІДу; 

• відсутність побічних ефектів; 

• можливість застосування без призначення лікаря; 

• простота використання; 

• невисока вартість. 

Недоліки 

• дискомфорт; 

• алергійні реакції на латекс; 

• залежність від партнера; 

• недостатня надійність. 

Наведені недоліки значною мірою впливають на популяризацію цього методу 

контрацепції. Однак для підлітків, які мають нечасті статеві контакти, цей метод 

контрацепції повинен бути переважним, тому що є надійним засобом профілактики ЗПСШ. 

Це необхідно підкреслювати під час бесіди з підлітками. У випадках правильного 

використання презервативи є достатньо ефективними (теоретична ефективність 90-95 %, а 

практична – 90 %). Використання презервативів надає підліткам впевненості в собі, оскільки 

як юнака, так і дівчинку, хвилює вірогідність небажаної вагітності чи ризик зараження 

ЗПСШ. 



Оральні контрацептиви 

В останні роки спостерігається значний прогрес у розробленні безпечних та 

ефективних ОК зі зниженими дозами естрогенів, а також у впровадженні прогестагенів 

нового покоління. Сьогодні вважається, що ідеальний контрацептив не повинен впливати на 

обмін жирів та вуглеводів, а також гемостатичну систему, оскільки будь-які зміни 

відповідних показників розглядаються або як побічні ефекти, або як ускладнення. Побічні 

ефекти – нудота, головний біль, набрякання молочних залоз, збільшення маси тіла. Слід 

зазначити, що такі побічні ефекти, як нудота і головний біль, спостерігаються не частіше ніж 

у 1 % пацієнток. Підвищену увагу привертає проблема збільшення маси тіла, що може бути 

основною причиною відмови від цього методу контрацепції. Підлітки більше, ніж інші групи 

населення, стурбовані своїм зовнішнім виглядом, і збільшення маси тіла може сприйматися 

ними різко негативно. За результатами досліджень, під час використання ОК III покоління 

збільшення маси тіла відзначається тільки в 1,4 % молодих пацієнток. Загалом же, побічні 

ефекти спостерігаються в 4,4 % дівчаток-підлітків, що змушує їх відмовитися від 

застосування ОК. 

ОК стають усе більш популярними серед підлітків, оскільки вони не впливають на 

сексуальну активність і забезпечують високий контрацептивний ефект. Теоретична 

ефективність ОК у жінок репродуктивного віку складає 99,5 %, а практична – 98 %. 

Показник неефективності (індекс Перля) у підлітків дещо вищий, що зумовлено помилками 

(пропусками) в застосуванні ОК в юному віці. 

У кожних 6 із 100 користувачів ОК у віці до 22 років вагітність настає протягом 

першого року застосування ОК. Кількість невдач у 4 рази вища у тих, хто використовує 

презервативи, і в 6-7 разів вища у тих, хто використовує сперміциди. З цієї причини значна 

частина сексуально активних підлітків вибирають ОК. Однак більшість підлітків віддають 

перевагу спільному застосуванню ОК і презервативів, оскільки презерватив захищає від 

ЗПСПІ. 

Діафрагма та сперміциди 

Ці засоби мають такі переваги: введення їх не пов'язане зі статевим контактом, 

практично відсутні побічні ефекти, а також до певної міри – це попередження ЗПСШ. 

Недоліки: необхідність уведення перед кожним статевим актом, можливі незручності під час 

уведення і вилучення з піхви, а також необхідність спеціального догляду, що обмежує 

застосування цього методу підлітками. 

Внутрішньоматковий засіб 

Переваги цього методу запобігання небажаній вагітності досить широко відомі. Але 

для дівчаток-підлітків існує великий ризик розвитку запальних захворювань статевих 

органів. Він збільшується зі збільшенням кількості статевих партнерів, що часто 

спостерігається в молодому віці. Крім цього, ВМЗ не лише не захищає від ЗПСШ, а навіть, 

навпаки, різко підвищує ризик цих захворювань. Велика кількість експульсій, больовий 

синдром та збільшення кількості менструальної крові зумовлюють неприйнятність цього 

методу контрацепції для підлітків у багатьох випадках. Враховуючи високий ризик 

запальних захворювань статевих органів, пов'язаний з непланованою сексуальною 

поведінкою, підліткам не рекомендується застосовувати ВМЗ. 

Природні методи 

Використання ритмічного методу, оцінювання, вимірювання базальної температури 

особливо складне для підлітків, оскільки для їхнього правильного використання необхідна 

спеціальна підготовка. Таке навчання, вірогідно, буде важко здійснити. Але більш важливим 

є те, що використання цього методу ускладнюється у разі нерегулярного менструального 

циклу, що не дозволяє визначити фертильний і нефертильний періоди. 

Однак в будь-якому випадку консультанти повинні знайомити підлітків зі змінами, 

які відбуваються в жіночому організмі в зв'язку з менструальними циклами. Пізнання 

власного тіла під час спостереження за своїми місячними циклами виховує відчуття 

самопізнання та самоповаги, що відіграє значну роль у просвітницькій роботі з підлітками. 

Метод перерваного статевого акту 

Це традиційний метод планування сім'ї, який полягає в тому, що чоловік повністю 



виводить статевий член з піхви жінки до еяколяції, через що сперма не потрапляє у піхву і 

запліднення не відбувається. 

Переваги 

Контрацептивні: 

• негайна ефективність; 

• не впливає на вигодовування груддю; 

• можна використовувати як запобіжний метод для інших контрацептивних методів; 

• можна застосовувати у будь-який час; 

• не вимагає грошових витрат.  

Неконтрацептивні: 

• сприяє залученню чоловіка до планування сім'ї; 

• можливе встановлення більш близьких стосунків між партнерами. 

Недоліки 

• ефективність залежить від бажання пари використовувати метод перерваного 

статевого акту під час кожного статевого акту (4-18 вагітностей на 100 жінок протягом 1 

року використання); 

• ефективність може ще більше знизитися через присутність у статевому члені 

(сечівнику) сперми, що збереглася після нещодавньої (менше 24 год назад) еякуляції; 

• можливе зниження сексуальних відчуттів у партнерів; 

• не захищає від ЗПСШ (наприклад, ВГВ, ВІЛ/СНІД). 

Добровільна хірургічна стерилізація 

На сучасному етапі добровільна хірургічна контрацепція, або стерилізація, є досить 

поширеним методом планування сім'ї як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються. 

ДХС є необоротним і найбільш ефективним методом запобігання вагітності не тільки для 

чоловіків, але й для жінок і в той самий час це найбезпечніший і економний засіб 

контрацепції. 

Ураховуючи важливість добровільності і правильного вибору методу контрацепції, 

особлива увага надається консультуванню, бо рішення про проведення стерилізації повинне 

базуватися на бажанні пацієнтів більше не мати дітей, на повній інформованості і 

можливості старанно обміркувати свій вибір. Передусім пацієнтів слід повідомити, що 

процедури ДХС як для чоловіків, так і для жінок, необхідно розглядати як постійні і 

необоротні. Парам, які в майбутньому можуть побажати мати дітей, потрібно порадити інші 

методи планування сім'ї. 

Невідкладна контрацепція 

Невідкладну (посткоїтальну) контрацепцію слід використовувати після незахищеного 

статевого акту в тому випадку, якщо вагітність не планується або є небажаною. 

Посткоїтальна контрацепція — це збірне поняття, що поєднує різноманітні види 

контрацепції, застосування яких у першу добу після коїтусу запобігає настанню небажаної 

вагітності, а препарати, що вживають для забезпечення цього методу, одержали назву 

"пігулки наступного ранку". 

На сьогодні у світі не існує ідеального контрацептива. Це стало поштовхом до 

пошуку нових підходів і розроблення контрацептивів разового застосування: засобів, які 

використовують після статевого акту. Посткоїтальну контрацепцію можна застосовувати як 

основний контрацептивний спосіб або "аварійний" засіб, як невідкладну контрацепцію. 

Метод невідкладної контрацепції застосовують для запобігання небажаній вагітності 

у випадку незахищеного (без контрацептива) статевого акту або в разі виявлення дефектів 

бар'єрних протизапліднювальних засобів (презерватива, діафрагми), в разі огріхів 

гормональної контрацепції (пропуск вживання чергової пігулки), після зґвалтування, 

особливо в підлітків, чи в інших випадках, коли вагітність небажана або небезпечна. 

Ефективність методу досить висока і досягає 96 %, якщо з моменту незахищеного статевого 

акту пройшло не більше 72 год. 

 
 


