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АБОРТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗРІЗНЕННЯ 

 Традиційно абортом називали переривання 
вагітности до того, як нова істота стала 
автономно життєздатною.  

 Сьогодні у більшості європейських країн вважають, 
що плід є життєздатним уже з 22 тижнів вагітности, 
а не з 28 тижнів, як було прийнято у нас ще за 
радянських часів.  

 Аборт може бути спонтанним, непрямим або 
вчиненим (штучним).  
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 Спонтанний аборт - це такий аборт, який стається 
через випадкові причини та патогенні чинники, не 
залежні від людської волі (наприклад, падіння, 
внутріматковий дефект та ін.).  

 Тут не можна говорити про моральну провину, хіба що 
причиною такого аборту була б очевидна, свідома 
недбалість, яка спровокувала викидень, і то в прямий 
спосіб - тоді це було б неморально і недозволено.  

Непрямий аборт – це переривання вагітності як 
небажаний (непередбачуваний) наслідок дій, що 
скеровані на лікування хвороби матері.  

 Тут також немає моральної провини.  

 З етичного погляду, нас цікавить вчинений 
(штучний) аборт, тобто здійснений з прямим 
наміром. 
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 Виходячи з переконань, що про 
життя нової людської особи слід 
дбати вже з перших хвилин 
зачаття, ми повинні вважати 
правдивим перериванням вагітности 
такі процедури, котрі спричинюють 
смерть ембріона як на етапі перед 
імплантацією, так і після 
імплантації і незалежно від 
техніки, за допомогою якої 
переривають вагітність і яка 
залежить від терміну вагітности. 

 



АБОРТ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗРІЗНЕННЯ 

1. Переривання вагітности до 30-го дня 

 Якщо аборт виконують до 30-го дня вагітності, то 
використовують засоби, які унеможливлюють 
імплантацію (спіралі, гормональні таблетки 
«наступного дня», підшкірні імплантанти,  RU 
486, простагландини, абортивні вакцини тощо). 

  Спіраль - це внутрішньоматковий засіб із поліетилену 
(може мати також додаток міді чи вміст гормонів - 
прогестинів), який лікар вводить у порожнину матки на 3-5 
років. Дія спіралі є абортивною-, вона не запобігає зачаттю, 
тому що не впливає на перебіг менструального циклу і не 
блокує овуляції. Щоденно виділяючи трошки міді, вона 
вбиває людське життя, яке, потрапивши до порожнини 
матки, не може там імплантуватися. Як стороннє тіло, спіраль 
спричиняє запалення слизової оболонки матки, що й 
унеможливлює процес прикріплення ембріона до стінок 
матки. 
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  Оральна контрацепція (гормональні таблетки) –
вважається контрацептивними та абортивними 
засобами. Таблетки містять штучні гормони естроген і 
прогестерон. Естроген не дає змоги яйцеклітині дозріти 
в організмі жінки, і тому запліднення стає неможливим 
(припинення овуляції).  

 Проте призупинення дозрівання яйцеклітини 
відбувається не завжди (через індивідуальну 
несумісність, хворобу, несвоєчасне вживання таблетки).  

 В такому разі ці таблетки виконують своє друге 
призначення: гормон прогестерон припиняє активність 
матки. Зародившись у фаллопієвій трубі, ембріон 
потрапляє в матку, але внаслідок несприятливої дії 
гормона не може там приживитися і гине. 
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2. Переривання вагітности у першому триместрі 

Застосовують такі хірургічні і інші методи:  

  а) респіраторно-вакуумний метод 

 Цей метод є найпоширенішою формою аборту. 
Лікар вводить у матку гнучкий пластиковий шланг. 
Сильним всмоктуванням дитина розривається на 
шматки. Спочатку від тіла відриваються руки й 
ноги, потім корпус відривається від голови. 
Оскільки голова надто велика, щоб пройти крізь 
пластиковий шланг, лікар спеціальним 
інструментом розтрощує її, як горіх, а тоді 
відсмоктує уламки. 

 На ультразвукових відбитках видно міміку дитини під час 
аборту: у смертельному жаху вона відкриває ротик у німому 
крику. 
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 б) метод вишкрібання 

 Під час вишкрібання лікар розкриває 
шийку матки металевим штифтом. 
За допомогою спеціальних щипців 
дитину витягують з матки назовні. 
При цьому її розривають на шматки. 
Коли всі частини дитини видалені, 
матку вишкрябують спеціальною 
тупою шкря-бачкою (к'юреткою). 
Санітари складають окремі частини 
дитячого тіла докупи, щоби 
впевнитися, що матка порожня. 
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 в) метод “заливка”  

 Впровадження (заливка) у плаценту чи 
матку токсичних чинників, що 
спричиняють смерть ембріона і його 
абортування. 

 г) спричинення штучних (передчасних) 
пологів 

  

 д) аборт при частковому народженні 

 Виконують аж до 32 тижня вагітності. 
Розширюють шийку матки і змінюють 
положення плода ніжками до піхви, 
виймають тіло аж до голови і ще у тілі 
матки надрізають глибоко основу черепа і 
висмоктують мозок. Згодом, усувають все 
тіло мертвої дитини.  
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3. Переривання вагітности після першого 
триместру 

 Застосовують такі фармакологічні і іші методи 
аборту: 

  

 а) гормональний метод 

 Гормональний метод полягає в тому, що в 
мускулатуру матки вводять медичний препарат, 
який викликає родові потуги. Якщо дитина, 
витримавши це, народжується живою, її залишають 
вмирати.   
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 б) кесаревів розтин 

 Під час кесаревого розтину хірургічне розкривають 
живіт і матку жінки. Дитину виймають.  

 Майже всі діти під час такого розтину є живими. 
Тоді їх вбивають (дають укол, що паралізує 
дихання, чи просто задушують або залишають, 
поки вони самі, часто після кількагодинної 
боротьби зі смертю, не помруть). 
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 Різновиди спричиненого аборту 
(штучного, безпосереднього) у світлі 
персоналістичної біоетики: 

 

1. КОНТРАЦЕПТИВНИЙ 

2. ЄВГЕНІЧНИЙ 

3. ТЕРАПЕВТИЧНИЙ 

4. ДОСЛІДЖУЮЧИ ЕМБРІОНИ in vitro 
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