


Аборт (abortus) - це переривання вагітності з

подальшим повним або частковим

розсмоктуванням зародка або з вигнанням із

статевих органів мертвого (викидня) або

незрілого плоду (недоноска).



Практика штучних абортів існує з давніх часів.

Вагітність переривали ще в Стародавньому Китаї майже

5000 років тому. Історичні джерела свідчать, що

стародавні єгиптяни застосовували морську цибулю,

ягоди ялівцю і часник, щоб спровокувати викидень.

Стародавні австралійці робили аборт шляхом розривання

плодової оболонки. А ось в Стародавній Греції аборти не

тільки були поширені, але й заохочувалися суспільством

і навіть філософами, такими як Арістотель і Платон. До

речі, Гіппократ виступав проти абортів і стверджував, що

ні за що не призначить засіб для переривання вагітності.

Історичні дані



У Стародавньому Римі аборт безперешкодно

застосовувався і не був ганьбою. Після зародження

християнства переривання вагітності стали

ототожнювати з вбивством людини. Дуже жорсткі

покарання були в середні віки. У зведеннях німецьких

законів "Кароліна" (XVI ст.) У разі аборту покаранням

була смертна кара. У Росії в 1649р. за аборт, була також

введена страта, але через сторіччя її було скасовано.

РРФСР перша країна в світі, в якій у 1920 році,

дозволили робити жінкам аборт за бажанням. Лікарі,

не боячись закону, переривали вагітність терміном 12

тижнів. Потім з 1936 по 1955 гг. аборти знову були

заборонені. Друга хвиля легалізації відбулася у 1955р.



Види абортів

Існують різні види виконання операції по перериванню

вагітності, при цьому кожна операція призначена для

виконання лише на визначеному терміні вагітності і

відрізняється своїми особливостями й ускладненнями:

медикаментозний

аборт (проводиться

до 7 тижнів

медичними

препаратами)
міні-аборт або вакуумне

витягнення ембріона (до

21 дня затримки

менструації, приблизно

до 5 тижнів)

хірургічний аборт (до

12 тижнів з

розширенням каналу

шийки матки та

вишкрібання плода

кюреткою).



Шкода, принесена медикаментозним абортом,
полягає в тому, що при прийомі препарату, який
перериває вагітність можливі гормональні порушення,
які, у свою чергу, можуть викликати такі наслідки після
таблетованого аборту, як:

- продовження розвитку вагітності. У тому випадку,
якщо доза препарату була розрахована лікарем
неправильно, вагітність буде прогресувати;

- виникнення маткової кровотечі, яке вимагає
негайного хірургічного втручання лікаря, з метою
проведення вишкрібання порожнини матки;

- сильна нудота або навіть блювання, які виникають в
результаті різкої зміни гормонального фону;



- сильний біль в животі. Медикаментозний аборт

викликає викидень і, як наслідок, сильні скорочення

матки;

- підвищений артеріальний тиск та алергічні реакції;

- можливі проблеми з менструальним циклом та

наступними вагітностями.



Ускладнення після аборту вакуумним 
шляхом:

- неповний аборт. У цьому випадку деяка частина плідного
яйця залишається всередині порожнини матки, внаслідок чого
розвивається запальний процес, що носить назву ендометриту.
В такому випадку необхідно вишкрібання порожнини матки
для видалення залишків плодового яйця.

- сильні больові відчуття в нижній частині живота. При їх
появі необхідно зробити УЗД, з метою виключення
ендометриту. Якщо ендометриту не виявлено, швидше за все,
больові відчуття викликані інтенсивними скороченнями
матки. В даному випадку можна полегшити стан вживанням
спазмолітичних препаратів.



- пневмоемболія – найсерйозніше ускладнення після

аборту шляхом аспірації. У тому випадку, якщо в

порожнині матки утворюється не негативний, а

позитивний тиск, повітря може призвести до закупорки

судин. Однак дане ускладнення трапляється вкрай рідко.

- ушкодження стінки матки, що виникає в результаті

занадто глибокого проникнення зонда для вимірювання

глибини порожнини матки.



Ускладнення після хірургічного аборту прийнято ділити на

ранні і пізні.

Ранні ускладнення виникають під час аборту або відразу

після нього. До них відносять кров'янисті виділення, які

з'являються після перфорації, тобто проколу стінки матки

хірургічними інструментами. При перфорації матки можуть

бути зачеплені сечовий міхур, кишечник або судини. При

пошкодженні великої судини виникає масивна кровотеча. Ці

наслідки суттєво знижують шанси завагітніти після аборту та

можуть призвести до безпліддя. Після травмування матки в

ході аборту при наступних вагітностях виникає складність

виношування плоду, збільшується ризик розриву матки в

пологах.



- неповний аборт. При ньому плідне яйце і його оболонки

видаляються не повністю. При виконанні аборту висока ймовірність

проникнення інфекції в порожнину матки. Це викликає запалення

органів малого таза – параметрит (запалення навколоматкової

клітковини), ендометрит (запалення слизової матки), сальпінгіт

(запалення маткових труб). У вкрай тяжких випадках може

розвиватися зараження крові (сепсис). Це стан надзвичайно

небезпечний для життя і вимагає негайної госпіталізації.

Пізні наслідки:

- через місяці або навіть роки після аборту можуть виникнути пізні

ускладнення. Представлені вони спаєчними процесами, хронічними

запальними хворобами, гормональними порушеннями і розладами

функцій статевих органів.

- запальні захворювання дуже часто супроводжують аборти. Вони

вкрай негативно впливають на перебіг наступних вагітностей та

значно збільшують вірогідність безпліддя.



- позаматкова вагітність частіше виникає у жінок, які перенесли

хірургічний аборт. Це викликане як наявністю спайок, які

утворюються в маткових трубах після аборту і порушують їх

прохідність, так і гормональним дисбалансом.

Аборт однозначно негативно впливає на дітородну функцію.

Штучне розширення шийки матки при виконанні аборту призводить

до ослаблення її тонусу, що при наступній вагітності може

спричинити викидень. Пошкодження і спайки матки

перешкоджають кріпленню плодового яйця, викликають

неправильне положення плоду. Перфорація може спровокувати

розрив матки під час родів.

Невтішним фактом є те, що оперативне переривання вагітності

значно підвищує ризик виникнення раку молочної залози.



В Україні рівень абортів та їх наслідки все ще викликають велике
занепокоєння. У структурі причин материнської смертності, якій
можна було запобігти, аборти і пов'язані з ними ускладнення
забирають життя майже кожної десятої жінки, що померла під
час вагітності. Не зважаючи на тенденцію до зниження, рівень
абортів в Україні залишається найбільш високим серед
країн Європи .

Спостерігається несприятлива тенденція до підвищення
кількості абортів у вперше вагітних, наслідком яких є високий
рівень захворюваності та ризик безплідності.

У 2005-му році число абортів становило майже 800 тисяч, у
2016 зроблено близько 150 тисяч за рік. 80% жінок переривають
вагітність за власним бажанням у зв’язку зі своєю незахищеністю —
відсутністю житла, роботи, через фінансову скруту, сімейні
негаразди, нестабільну ситуацію в державі, невпевненість у
завтрашньому дні.



Легальний

Легальний при зґвалтуванні та за медико-соціальними

показниками

Легальний у випадках (або заборонений, окрім випадків)

зґвалтування, медико-соціальних протипоказань

Заборонений, окрім випадків зґвалтування та медико-

соціальних протипоказань

Заборонений, окрім випадків загрозі життя матері, та при

наявності психічних і патологічних протипоказань

Заборонений без виключень

Відмінності по регіонах

Правовий статус абортів у світі:



Сесія Ради Європи по біоетиці в грудні 1996 р. ухвалила, що

ембріон є людиною вже на 14 день після зачаття. У цей час ще не

кожна жінка знає про те, що вона вагітна. Таким чином, з цього

моменту офіційна медицина визнала здійснення аборту

перериванням людського життя, тобто навмисним вбивством. Однак

поки ще не зроблено ніяких спроб для забезпечення цієї маленької

людини її найголовнішими правами, серед яких перше - це право на

життя, на існування і на народження.


