
виконала: студентка 
гр. ПТБ 16-1 
Полянська Ольга 
керівник роботи: 
Біла І.В. 
 



Аборт: 
 Аборт – єдина операція, яка робиться при відсутності 

захворювання і завдає шкоди здоров'ю. На будь-якому 
терміні вагітності він є вбивством дитини. 

 Аборти відомі з давніх часів, коли для цієї мети 
застосовувалися так звані абортивні рослини. 



Щорічна статистика абортів: 

•За офіційною статистикою, в 

нашій країні щороку вбивається 

близько 8 мільйонів дітей. 

Насправді – багато більше. 



Прихильники абортів: 

 З'явився рух прихильників абортів, які заявляють, що погляди 
на моральність змінилися і стало анахронізмом вважати аборт 
злочином. Основний їхній аргумент полягає в тому, що кожна 
жінка має право сама розпоряджатися своїм тілом і 
недозволено кому б те не було втручатися і вирішувати 
настільки особисте питання. 

 Активістки руху за легалізацію абортів на одній з 
демонстрацій скандували: «Всі закони геть від нашого тіла!» 

 Прихильники руху стверджують, що ембріон – це щось не 
володіє самостійним життям. Зародок – це шматочок плоті, 
виверження якого з материнського тіла є питання суто 
особистий, до моральності ніякого відношення не має і не 
несе в собі складу злочину 

 «Зародок стає істотою тільки тоді, коли зможе мати незалежну 
від матері існування, тобто після народження. З чого випливає, 
що кожна жінка має право вбити дитя за кілька хвилин до його 
народження. 



Проти абортів 



Дослідження: 
 Бернард Натансон, колишній директор спеціальної 
клініки, за роки своєї роботи зробив 60 тисяч абортів, провів 
наукове дослідження із застосуванням сучасних технічних 
засобів, вдався до ультразвукової кінозйомці аборту 
тримісячного ембріона. Ця стрічка під назвою «Безмовний 
крик» доводить, що зародок передчуває загрозу з боку 
інструменту, яким проводиться операція. Він починає рухатися 
швидше і тривожніше, його серцебиття частішає з 140 до 200 
ударів на хвилину, він широко відкриває рот, немов кричить 
німим криком. Ці кадри вражають. Побачивши їх, багато 
людей, у тому числі лікарі, з прихильників абортів стали їхніми 
супротивниками. В 13 тижнів зародок досягає такого рівня 
розвитку, що повертає голову робить різні рухи, гримасує, 
стискає кулачок, знаходить рот і смокче палець! 



Досить серйозні 
наслідки абортів 



Для матері:  
 Велика ймовірність смерті (від прориву матки, сепсису, 

інфарктів і т. п.), втрата здатності до подальшого 
дітородіння. 

 Після аборту частота самовільних викиднів збільшується в 8-
10 разів.  

 Близько 60% первородящих жінок у віці старше 30 років 
страждають невиношуванням вагітності в зв'язку з 
попередніми численними абортами. 

  Більшість жінок добре знає про те, що будь-який штучний 
аборт є небезпечним для здоров'я і служить однією з 
провідних причин вторинного безпліддя.  

 За даними медико-соціологічного опитування, 43% жінок, 
які зазнали операції штучного переривання вагітності, 
вважають аборт шкідливою для здоров'я операцією. 15%- 
важкою психологічною травмою. 



Для дітей: 
 Кількість мертвонароджених дітей 

та передчасних пологів у жінок, які 
зробили аборти, збільшується вдвічі. 

 Зростає число дітей хворих з 
різними фізичними вадами.  

 Лише 4% дітей народжуються 
здоровими.  

 Одна з основних причин 
народження болючих, слабких і 
недоношених дітей є аборти. 



Для підлітків: 
Полегшується безвідповідальне 

сексуальну поведінку, збільшується 
кількість матерів-одиначок. 

Кожен 10 аборт роблять підлітки від 
14 до 15 років. 

Щороку близько 25 тис. дівчат-
підлітків, які не досягли 17 років 
позбавляються від небажаної 
вагітності. 



Статистика: 
 Щорічно в світі до 53 млн. 

Аборт причина безпліддя у 41% 
. Аборт - причина смерті у 246 
жінок. 

 Після аборту частота 
самовільних викиднів 
збільшується в 8-10 разів, 
близько 60% первородящих 
жінок у віці старше 30 років 
страждають не виношуванням 
вагітності у зв'язку з 
попередніми численними 
абортами.  

 Співвідношення кількості 
пологів та кількості врахованих 

абортів один до двох. 



Висновок: 
 Без дітей світ буде ставати все більш і більш 

песимістичним, все більш саморуйнівною. В наш час 
при легкому володінні протизаплідними засобами 
об'єктом і метою родового життя стало задоволення. 
Коли діти представляли собою найбільше щастя для 
подружжя. Сьогодні вони заважають, стають 
перешкодою в прагненні до сексуального задоволення; 
та коли після такого зв'язку настає вагітність, її 
переривають, щоб звільнитися від незручностей 

 Близько століття тому Федір Михайлович Достоєвський 
писав про сльозинку невинного немовляти, з-за якої він і 
його герой готові були відмовитися від світової гармонії. 

 Не можна досягти щастя, вбиваючи своїх дітей! 



 У Франції багатодітні сім'ї звільняються від податків.  

 У США на кожну дитину платять за 600 доларів в 
місяць. 

 У Німеччині до двох років дітей забезпечують 
памперсами. 

  Тільки в нашій країні робиться все, щоб не 
народжували. 


