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культурними та іншими аспектами та особливостями національного 
менталітету.

Особливістю предмета біоетики є її міждисциплінарність - так як ідеї 
відповідальності перед усіма формами життя необхідно при вивченні 
різних предметів Як відомо, в даний час необхідний процес гуманізації 
освіти. Принципи біоетики повинні бути призвані виховувати у студентів 
вищої школи повага до життя - до тварин, до природного середовища, до 
людини. Така послідовність повинна враховувати вікові особливості 
слухачів. Впровадження цих принципів способствовует вдосконаленню 
процесів гуманізації не тільки в освіті, а й у просвітницькій роботі з 
роз'яснення досягнень і соціокультурних аспектів в галузі біології та 
медицини та формуванню нового етичного професійного самосвідомості.

Проблеми біоетики багатогранні, складні і для їх вирішення 
суспільству належить нелегкий шлях до духовної і моральної зрілості.

Етичні проблеми надання допомоги вагітним з захворюваннями
серцево-судинної системи.

Щербина М.О., проф., д.мед.н., Потапова Л.В., проф., д.мед.н.
Харківський національний медичний університет, Харків

Серцево-судинні захворювання (ССЗ) у вагітних жінок займають 
перше місце серед всієї екстрагенітальної патології. Частота виявлення 
хвороб серця у них коливається від 04. до 47%. Останнім часом 
спостерігається збільшення числа вагітних і породіль, які страждаютьССЗ, 
що пояснюється поширенням ранньої діагностики захворювань серця, 
розширенням показань до збереження вагітності, збільшенням групи 
жінок, оперованих на серці, і числа серйозно хворих жінок, які або самі, 
або з дозволу лікарів вирішують зберегти вагітність, будучи впевненими в 
успіху медичної науки і практики.

Надання спеціалізованої акушерсько-профільної допомоги вагітним з 
патологією серцево-судинної системи, особливо її тяжкими й складними 
варіантами, асоціюється з низкою етичних проблем, не притаманних 
загальному акушерству. Лікарі, стикаючись із хворою вагітною, схильні 
перебільшувати цей ризик, відтак значно частіше, ніж це було б 
виправдано, пропонують переривання вагітності за екстрагенітапьними 
показаннями, моральну травму, що її Таке необгрунтоване наполягання 
лікарів на перериванні вагітності завдає моральну травму жінці, можна 
припустити, що у багатьох випадках вагітних умовили погодитись, отже 
позбавили найважливішого у жіночому житті — материнства.

Інша вкрай гостра проблема -  занадто часте розродження хворих з 
патологією серцево-судинної системи шляхом кесаревого розтину, 
необгрунтоване медично й витратне матеріально. Насправді перелік суто
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екстрагенітальних показань до кесаревого розтину досить обмежений і 
нормативно затверджений Мінздравом. Лікарі, які є фахівцями за профілем 
патології жінки, але не мають досвіду розродження таких хворих і, 
найголовніше, не знайомі з фізіологією природного родового акту, 
безпідставно вважають кесарів розтин найбільш безпечним і бережним 
способом за багатьох екстрагенітальних хвороб. Це призводить до 
необгрунтованого розширення показань до цієї, насправді, більш 
ризикованої і пов’язаної з більшою кількістю ускладнень операції. Окрім 
негативних медичних наслідків, такі дії лікарів ведуть до втрати жінкою 
віри у свої сили, формують невпевненість у своїй жіночій слушності, 
також є цілком конкретні негативні наслідки для дитини, яка народжується 
неприродно.

Проблема зайвих обстежень, медикаментозних призначень та інших 
втручань значною мірою перебуває у морально-етичній площині. 
Трапляється, що подібні необгрунтовані рекомендації лікаря призначення 
можуть зашкодити її здоров’ю чи здоров’ю майбутньої дитини.

Запровадження сучасних науково обґрунтованих стандартів може 
цілком вирішити вказані проблеми та ліквідувати і невиправдані 
переривання вагітності, і непоказані операції, і зайві призначення. А 
оновлення правових норм біоетики та біобезпеки вирішило би проблему 
контролю за дотриманням цих стандартів.

A rtificial fertilization  
A li K assem  H arb , R asha H arroubi, H onchar O , A ssist.

K harkiv  N ational M edical U n iversity , K harkiv

In vitro fertilisation (IVF) is a process by which an egg is fertilised by 
sperm outside the body: in vitro («in glass»). The process involves monitoring 
and stimulating a woman's ovulatory process, removing ovum or ova (egg or 
eggs) from the woman's ovaries and letting sperm fertilise them in a fluid 
medium in a laboratory. The fertilised egg (zygote) is cultured for 2-6 days in a 
growth medium and is then implanted in the same or another woman's uterus, 
with the intention o f establishing a successful pregnancy.

IVF techniques can be employed in a variety of situations. It is a method of 
assisted reproductive technology for treatment of infertility. IVF techniques are 
also employed in gestational surrogacy, in which case the fertilised egg is 
implanted into a surrogate's uterus, and the resulting child is genetically 
unrelated to the surrogate. In some cases, donated eggs or sperms may be used. 
Some countries ban or otherwise regulate the availability o f IVF treatment, 
giving raise to fertility tourism. Restrictions on availability o f IVF include to 
single females, to lesbians and to surrogacy arrangements. Due to the costs o f
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