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Серед зобов'язань, взятих на себе ВООЗ щодо збереження здоров’я 
населення в 21 столітті, як пріоритетний напрямок визначене збереження 
репродуктивного здоров'я, що можна досягти впровадженням доступної 
первинної медико-санітарної допомоги та служби планування с ім 'ї (ПС).
Мета. Визначити шляхи удосконалення роботи служби ПС для покращення 
репродуктивних результатів.

Матеріал і методи дослідження. Сучасна служба І1С включає в себе 
комплекс медико-організаційних заходів, спрямованих на формування у 
населення безпечної статевої поведінки, мотивованосгі у збереженні та 
поліпшенні здоров'я, оволодіння основами відповідального батьківства і 
направлена на допомогу окремим особам та подружнім парам для досягнення 
певних репродуктивних результатів, а  саме попередити небажану вагітність, 
після проведення преконцепційної підготовки народити бажаних дітей, 
регулювати перерви між вагітностями, контролювати вибір часу народження 
дитини у залежності від віку батьків та інших факторів, визначити кількість 
дітей в сім 'ї.

Для досягнення поставленої мети нами було проаналізовано 343 
амбулаторні карти пацієнток, які стояли на обліку в Обласному центрі 
планування сім'ї.

Результати дослідження. Перші пологи більш успішні після досягнення 
жінкою 20-річного віку. У матерів віком до 20 років зростає ризик народження 
дітей з меншою вагою, підвищу ється рівень малюкової смертності, виникають 
проблеми з грудним вигодовуванням, серед 15-19 річних жінок удвічі 
збільшується ризик смерті при народженні дитини порівняно з 20-24 річними 
матерями.

Водночас, із збільшенням віку жінки (після ЗО років) значно зростає 
ризик ускладнень: невиношування вагітності, гестаційного діабету, 
прееклампсії, народження мертвої дитини, смерті новонародженого.

Збільшення інтервалу між пологами є важливим для здоров'я матері і 
дитини. Шанси на виживання наступної дитини зростають, якщо інтервал між 
пологами становить щонайменше два роки. Більший інтервал між пологами 
сприяє меншому ризику народження недоношених та маловагових дітей. При 
інтервалі 2-3 роки знижується ризик анемії в 1,3 рази: кровотечі у третьому 
триместрі -  в 1.7 рази: материнської смертності під час пологів -  у 2.5 рази.

Отже, фахове консультування, правильне та послідовне призначення 
ефективних та безпечних методів контрацепції сприятиме зниженню рівня 
материнської та  малюкової захворюваності та смертності.
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