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трансцендентності, то намагається поширити цю схильність на довколишній 
с6іт: він честолюбивий, він діє. Але несуттєва істота не може відкрити абсо- 
люту всередині своєї суб’єктивності. Істота, приречена на іманентність, не 
б у д е  здійснюватися через вчинки" [2,т. 2 ,298 ]. Філософ вважає, що жінкам 
не вистачає самостійності. Така жінка визнає "абсолютом, сенсом життя" 
[2, т. 2, 298] чоловіка.

Як філософ екзистенціального спрямування С. де Бовуар рекомендує 
жінкам відкинути обмежувальну іманентність, вступити у світ трансцендент
ності і таким чином дорівнятися до чоловіків. Жінка ж  бачить у чоловікові 
трансцендентне (тугу за Богом) і це не дозволяє їй бути самодостатньою, 
абсолютно вільною: "Збагнувши, що чоловік - не напівбог, а лише товариш, 
приятель, партнер, дівчина нарешті усвідомила б, що мусить сама подбати 
про себе..." [2, т. 2, 387].

Праця "Друга стать" завершується висновком про необхідну для рівності 
статей внутрішню зміну самої ж інки, однак "Жінка зможе домогтися цього 
лише за умови еволюції всього суспільства", - стверджує С. де Боеуар. Адже 
статус і жінки, і чоловіка у суспільстві є результатом розвитку цивілізації.

"Утвердити братерські стосунки між статями можливо за умови "пере
моги царства свободи" "в умовах існуючого суспільства". "Свобода цілюща 
і для чоловіків, і для жінок, і якщо вони скористаються з неї як належить, то 
більше не буде підстав сперечатися щодо вигаданих привілеїв і між ними ви
никнуть братерські стосунки" [2, т. 2, 387], -  стверджує Сімона де Бовуар.
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Сендецкий С.С., Скорбач Е.И., Салтовский А.В.
ХНМУ

И Н Д Е К С  ГЕ Н Д Е Р Н О ГО  Н Е Р А В Е Н С Т В А , К А К  ИНТЕГРАЛЬНЫЙ 
П О К А З А Т Е Л Ь  РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ

В настоящее время, гендерное неравенство (ГН) свидетельствует о 
Диспаритете полов, так же является одним из основных факторов гендер
ной дискриминации влекущей за собой торможение развития социума, 
путем нивелирования человеческого потенциала. По данным проекта 
ипііеб Ыабопз О еуеіортеп і Р го д га тте . Н итап  С еуєіортепї Верогїз, 2013. 
Индекс Гендерного Неравенства (ИГН) является интегральным показате
лем, отражающим неравенство в возможностях достижений между муж
чинами и женщинами в трех измерениях: репродуктивном здоровье (РЗ), 
Расширении прав и возможностей ( РПВ), рыноктруда (РТ). Среднее зна
чение индекса гендерного неравенства в мире, равно 0,451-45% , при этом 
Украина занимает в мировом рейтинге 61 место имеет ИГН -  0,326-32% .

Цель исследования: Определить значение ИГН в оценке репродуктив
ного здоровья.
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Материалы и методы исследования: Вычисление ИГН производится в 
пять этапов: Учет нулевых и экстремальных значений, агрегирование по 
измерениям в рамках каждой гендерной группы с использованием сред
них геометрических величин, агрегирование по гендерным группам с ис
пользованием гармоничной средней величины, расчет среднего геомет
рического средних арифметических величин для каждого индикатора, рас
чет индекса гендерного неравенства.

Результаты исследования: Расчет каждого измерения производится с 
использованием следующих показателей: РЗ -  индекс материнской смерт
ности, индекс рождаемости у подростков. Определение РПВ доля мест в 
парламенте, занимаемых женщинами и мужчинами, женское и мужское 
население, имеющее как минимум среднее образование, индекс РПВ жен
щин, индекс экономической активности женщин, индекс РПВ мужчин, ин
декс экономической активности мужчин, показатели экономической актив
ности женского и мужского населения.

Выводы: Значение ИГН в оценке репродуктивного здоровья играет не
маловажную роль, Индекс показывает ущерб для развития человека, обус
ловленный неравенством достижений женщин и мужчин, пагубно отобра
жающимся на репродуктивном здоровье.

Скорбач Т.В., Д іасамідзе М.Е.
ХНМУ

ТЕНДЕРНА МЕДИЦИНА: РІЗНИЙ ПЕРЕБІГ 
ОДНИХ I ТИХ САМИХ ХВОРОБ У  ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК

Новий напрямок в теорії і практиці медичної допомоги -  тендерна ме
дицина. її основний принцип -  різний підхіддо діагностики та лікування за
хворювань у ж інок і чоловіків.

Організм людини -  складна узаємозалежна система. Чоловік і жінка роз
різняються не тільки репродуктивними органами. Відмінності набагато глиб
ше: і на гормональному, і на імунному рівні, і на рівні реакцій нервової систе
ми, і на рівні роботи окремих органів. По-різному реагують чоловіки й жінки 
на одні й ті ж  самі лікарські препарати. Схильність до тих чи інших захворю
вань теж різна. Величезні відмінності статей спостерігаються в симптомах 
хвороб, у характері їх перебігу, в особливостях реабілітаційного періоду.

Італійські медики прийшли до висновку, що існують відмінності між чо
ловіками й жінками щодо перебігу серцево-судинних захворювань, раку, 
захворювань печінки, остеопорозу й у галузі ф армакології. На думку 
фахівців, якщо звертати увагу на тендерні відмінності в лікуванні, це дозво
лить успішніше боротися з хворобами.

Раніше було дуже мало даних про тендерні відмінності щодо захворю
вань, особливо коли справа стосувалася симптомів. Медичні дослідження, 
проведені в останні 40 років, були зосереджені в основному на пацієнтах 
чоловічої статі, тому всі отримані дані про хвороби стосуються здебільшо
го чоловіків.

В Падуанському університеті Італії з'ясували, що симптоми серцево-су
динних захворювань у чоловіків і ж інок проявляються по-різному. У той час 
як у чоловіків серцевий напад характеризується тяжкістю в грудній клітці і 
болем у лівій руці, у жінок він проявляється у вигляді нудоти й болю внизу
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