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треба посилити заходи профілактики і підсилити контроль за виконанням закону про
заборону паління в грамадських місцях.
Отже, проаналізувавши літературні дані та результати нашого анкетування, можна
сказати, що для профілактики тютюнопаління, та попередження формування залежності від
будь-яких шкідливих звичок серед підлітків, необхідно працювати з дітьми комплексно:
намагатися розширювати коло інтересів молодого покоління, активніше включати їх до
занять спортом, спонукати їх до пошуку реалізації себе за своїми здібностями, тощо. Діти
повинні бути охоплені турботою і увагою з боку батьків, вчителів, педагогічних працівників,
щоб реалізація дитини у навчанні та становленні особистісного розвитку була
максимальною. На етапі дорослішання, підлітки, повинні бути включені в суспільне життя,
мати певні обов'язки в сім'ї, навчальному закладі, тощо і нести відповідальність за їх
виконання.
Постійна робота педагогічних колективів, над процесом навчання та розвитку дітей,
активна участь у формуванні їхнього культурного та здоров’язбережувального простору - є
профілактикою вживання шкідливих речовин.
У даний час розвитку нашого суспільства існує потреба в пошуку і вивченні різних
умов, що перешкоджають вживанню шкідливих речовин серед дітей та підлітків, а також в
розробці і проведенні заходів з профілактики тютюнопаління, спрямованих на підвищення
моральної стійкості особистості підлітка до зовнішніх викликів, початку паління.
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Штучне переривання вагітності, або́рт (з латитини «abortus» – викидень) – переривання
життя зачатої, проте ще не народженої дитини, переривання вагітності й видалення дитини з
матки до того, як вона зможе жити самостійно.
Аборт поширений нині більше, ніж коли-небудь за всю історію людської цивілізації.
Згідно з даними ВООЗ у цілому світі щороку здійснюється близько 53 млн. абортів (за всю
Другу світову війну загинуло 50 млн. людей). Аборти і пов'язані з ними ускладнення
забирають життя майже кожної десятої жінки, яка згодилася на операцію штучного
переривання вагітності. Не зважаючи на загальносвітову тенденцію до зниження, рівень
абортів в Україні залишається найбільш високим серед країн Європи і складає близько 250 тис.
офіційно зареєстрованих абортів на рік.
Не занурюючись до медичного боку справи, вважаємо за необхідне розглянути моральні
чинники декількох видів аборту, які за даними нашого опитування найбільш часто
зустрічаються в молодіжному середовищі:
1. Суспільно спровокований аборт. До нього вдаються з суспільних мотивів: економічні
труднощі; страх молодої жінки перед втратою звичного місця навчання або праці, звичного
стилю життя; страх перед відповідальністю; незрілість молодих людей, що не готові без
допомоги дорослих доглянути новонароджену дитину.
2. Мимовільний аборт (викидень, спонтанний аборт) – незумисна і не спровокована
втрата плоду всупереч волі жінки-матері. Найчастіше причинами викидня можуть бути
патологічні процеси, які зумовлені генетично, або екологічно викликані причини. Кількість
таких випадків зростає в Україні. У разі мимовільного аборту не можна говорити про
моральну провину, хіба що причиною такого аборту є свідома недбалість, що провокує
викидень - невідповідна турбота про себе на початку вагітності, зокрема зумисні
самоотруєння, падіння, побиття вагітної, викликане негативним ставленням чоловіка до ще
ненародженої дитини (прихований кримінальний аборт).
3. Терапевтичний (за медичними показниками) аборт. За цієї ситуації вважають, що
жінка перебуває у фізичній чи психічній небезпеці, яка ускладнюється вагітністю і пологи
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можуть призвести до смерті молодої матері. Доволі часто йдеться про вибір між життям жінки
та дитини.
4. Селективний (євгенічний) аборт – виконують, щоб запобігти народженню дитини з
генетично вродженими відхиленнями. Згідно з цього погляду, лише здорові, корисні для
суспільства люди мають право на життя. Така точка зору є категорично невиправданою. Не
повинно існувати жодних причин, які б виправдовували позбавлення людського плода його
індивідуальності. Кожна людина має право на життя, і люди, які народжуються з вадами
здоров’я на відміну від здорових людей, практично завжди більш чуттєво сприймають світ
навколо себе та можуть досягати значних успіхів у житті, інколи значно більших ніж здорові
люди. Яскравими прикладами таких людей є англійський учений-фізик Стівен Хокінг, який
мав уроджене захворювання мотонейронів і останні роки рухався лине за допомогою
електричного інвалідного візка, та австралійський мотиваційний спікер Ніколас Джеймс
Вуйчич, який є відомим в Україні, бо долучився до проекту МОН «Безпечна школа»
спрямованого проти шкільного терору, жорстокості, цькування дітей в школах і який сам має
вроджену патологію відсутності кінцівок обох рук та ніг.
Однією з причин євгенічного аборту може бути так звана лікарська помилка, коли лікар,
побачивши якесь, на його власну професійну думку, патологічне відхилення розвитку плоду,
починає змушувати жінку зробити аборт. Яскравий приклад з життя: молода жінка прийшла на
УЗД і побачила на екрані монітора, що в плода п’яткова кістка сформована не так, як повинно
бути, лікар почав вмовляти її до аборту, проте жінка відмовилася. Під час пологів було
виявлено, що п’яткова кістка сформована і дитина народилася абсолютно здоровою.
5. Аборт як наслідок зґвалтування. Ми вважаємо це окремим видом суспільно
спровокованого аборту. Не є можливим у випадку вагітності через зґвалтування шукати
додаткової рекомпенсації справедливості, застосовуючи як засіб ще більшу несправедливість,
якою є переривання життя вже зачатої дитини. Діти, зачаті внаслідок зґвалтування чи інцесту,
є і залишаються людськими істотами. Вони мають право на життя, як і ті діти, які були зачаті у
подружній любові, і тому також заслуговують на обов’язковий захист.
Ми є переконаними що всі ці причини криються глибше - у духовних, моральних
цінностях, у вихованні й власній свідомості. Важливу роль у цьому процесі відіграють світові
релігії, які, до речі, категорично забороняють спровоковані аборти як явище . Ще одним
важливим моментом є поінформованість. Помилка багатьох молодих жінок – у неповній
інформованості. Більшість з них не до кінця усвідомлюють, що вбивають маленьку повноцінну
людину, своє чудове продовження, у якої теж є серце, яка відчуває біль, тепло і любов. Як
зазначав хорватський лікар-хірург Антуан Лісєц, однією з найбільших причин приведення
жінок до абортів, є в першу чергу пропагування контрацептивів та інших протизачаткових
засобів, які несуть характер «непоміченого» аборту. Зараз проблема загострюється й тому, що
для деяких лікарів це лише прибутковий вид бізнесу. Часом лікар замість того, щоб виправити
ситуацію, допомогти молодій жінці уникнути фатальної помилки її життя, без щонайменших
докорів сумління обирає гроші: пара формальних фраз і «непомічена» смерть гарантована, і
таємне «лікарське» сподівання на те, що цикл буде повторено, і гроші знову «прийдуть самі».
Узагальнюючи вищенаведене, можна зазначити, що проблема відповідального ставлення
до життя в молодіжному середовищі повинна стати частиною загальної екоетичної культури і
в першу чергу повинна вбирати в себе духовний, біотичний за своїм змістом досвід організації
процесу забезпечення ефективності виживання та соціального прогрессу й щоденну осмислену
практику взаємин окремої особистості та суспільства. Такою може стати основа
альтернативного механізму подолання людством глобальної соціальної кризи і переходу
суспільства на шлях дійсної коеволюції Людини і Природи. Проте за умов відсутності
цілеспрямованої соціальної політики, спрямованої на підтримку просвітницької діяльності у
молодіжному середовищі, дійсно державницької відповідальності лікарів як посадових осіб,
повноцінних, біотичних за своїм змістом знань, розвиненого почуття біофілії в молодіжному
середовищі, лишається тільки сподіватися, що з часом правда і любов переможуть, а наше
суспільство буде лише радіти найбільшому диву природи - дітям.
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