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Шакирова О.О. 
АСПЕКТЫ КОНТРАЦЕПЦИИ В УКРАИНЕ 

Харьковский национальный медицинский университет 
Кафедра акушерства и гинекологии №1 

 Харьков, Украина 
Научный руководитель: к.мед.н. Куричёва Н.Ю. 

В Украине, так и за ее пределами, проблема планировании семьи и репродуктивного 
здоровья населения остается актуальной по сегодняшний день. Основным показателем 
репродуктивного здоровья, четко коррелируемым с охватом населения эффективными 
методами планирования семьи, является уровень искусственного прерывания беременности 
среди женщин фертильного возраста. Украина является лидером среди искусственного 
прерывания беременности до 12 недель беременности. Показатель абортов в Украине 
составляет 21,1 на 1000 женщин фертильного возраста.   В связи с чем, поиск оптимальных 
методов контрацепции остается актуальным по данному вопросу.   

Целью данного исследования является: определение и анализ уровня знаний у 
студентов о сути и способах контрацепции.  

В нашем исследовании мы провели анонимный интернет-опрос анонимный интернет-
опрос. В опросе приняли участие 34 студента, возрастом до 25 лет, 26 (76,5%) из которых – 
женского пола и 8 (23,5 %) – мужского.  

По результатам опроса на вопрос о том, чьей прерогативой является контрацепция, 29 
(85,3%) ответили, что и мужчины, и женщины, 3 (8,8%) ответили, что это прерогатива 
женщины, и лишь 2 (5,9%) - мужчины. При этом, большинство мужчин, считает, что это 
прерогатива женщины, а большинство женщин, что ответственны оба. На вопрос, стоит ли 
предохраняться в браке, 27 (79,4%) ответили, что стоит, а 7 (20,6%), что не нужно. 
Относительно вопроса о лучшем средстве контрацепции 18 (53%) сошлись на том, что это 
мужской презерватив, а 16 (47%) разделили календарный способ – 2 (5,9%), прерванный 
половой акт – 2 (5,9%), оральные женские контрацептивы – 8 (23,5%), метод лактационной 
аменореи – 1 (2,9%), мини-пили – 1 (2,9%), химическая контрацепция – 1 (2,9%), народные 
способы – 1 (2,9%), гормональный пластырь – 0%. К сожалению, никто из опрошенных 
студентов не смог полностью и правильно отметить из предложенных женские способы 
контрацепции.  

Таким образом, исходя из нашего исследования можно сделать вывод, что 
большинство студентов не различают способы планирования семьи и методы контрацепции. 
Это указывает на то, что необходимо проводить массовое информирование населения о 
правилах контрацепции, достоинствах и недостатках наиболее распространенных 
контрацептивов, чтобы каждый мог выбрать более удобный и надежный способ, ссылаясь на 
точные данные, а не рекламу или недостоверную информацию.  

 
Шатунова Ю.И. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Харьковский национальный медицинский университет 
Кафедра акушерства, гинекологии и детской гинекологии 

Харьков, Украина 
Научный руководитель: профессор Тучкина И.А. 

Актуальность. Эктопическая (внематочная) беременность, по прежнему является 
серьезной медико-социальной проблемой. Данные научной литературы свидетельствуют об 
увеличении частоты эктопической беременности. Эта патология встречается в возрасте18-40 
лет.Причины этой патологи разнообразные: хронические сальпингиты и спаечные процессы 
в малом тазу, аномалии развития и хирургические вмешательства на маточных трубах, 
аборты в анамнезе. 

Цель. Изучить факторы, способствующие развитию внематочной беременности. 
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	ІНОЗЕМНІ МОВИ
	Остальные названия краниометрических точек–прилагательные в форме среднего рода, согласованные со словом punctum, in– точка. Все 17 названий имеют латинское происхождение, за исключением zygomaxillare, которое происходит от латинизированного греческог...


