
3

Експерти порахували, що до 2010 
року українців буде 35 мільйонів. 
На сьогодні тривалість життя чо-
ловіків становить 62,6 року, жінок 
— 75,1. Вкрай незадовільним є стан 
здоров’я населення — на кожні сто 
тисяч осіб майже 80 тисяч хворих. 
Ці цифри говорять про вкрай 
кепський стан у нашій медицині. 
Особливо фінансовий. Чи зміниться 
ситуація у 2011 році? Про це «Відо-
мості» розмовляли з начальником 
управління охорони здоров’я ОДА 
Ігорем Ващенюком.  

ЛІКИ ЗА БЮДЖЕТНІ ГРОШІ 
ВСЕ Ж ТАКИ КУПУЮТЬ 

У бюджеті цього року на одного 
жителя закладено майже 450 гри-
вень. 73,3% із них ідуть на зарплату 
медикам, ще 4% — на оплату енер-
гоносіїв. Решта — на придбання ме-
дикаментів, обладнання тощо. Люди 
сьогодні звикли до того, що за ліку-
вання треба платити. Купувати тре-
ба навіть спирт, дезінфекційні засо-
би, перев’язувальні матеріали тощо. 
Разом з тим навіть при побіжному 
ознайомленні з бюджетом медицини 
видно, що певні кошти на придбан-
ня медикаментів усе ж виділяються.    

— Екстрена невідкладна допомо-
га у нас повністю фінансово забез-
печена, — наголосив Ігор Ващенюк. 
— На 400 тисяч збільшено цього 
року програму «Цукровий діабет». 
Зазначу, що медикаменти для цієї ка-
тегорії хворих повністю купуються 
за рахунок коштів бюджету. Фінан-
сування дуже добре. У 2010 році ми 
навіть вперше придбали таблетовані 
препарати, хоча раніше ми могли ку-
пувати лише інсулін. Придбали та-
кож розхідні матеріали, спецсмужки 
для глюкометрів. У нас є запас інсу-
лінів на весь перший квартал цього 
року. Для тих, кому потрібно робити 
гемодіаліз передбачено 11 мільйонів 
за рахунок субвенцій з обласного 
бюджету на райони, а ще три міль-
йони закладено у місцевих бюдже-
тах. Сума в порівнянні з минулим 
роком суттєво збільшена. Фінансо-
во забезпечено придбання ліків для 
хворих на туберкульоз. Крім того, у 
нас ще є субвенція — 21 мільйон  із 
державного бюджету для придбання 

витратних матеріалів і медичного 
обладнання для закладів охорони 
здоров’я. Щоправда, порядку вико-
ристання цих коштів ще немає.

Як бачимо, грошей на медици-
ну виділяють чимало. В обласному 
бюджеті також виділено 456 тисяч 
гривень на програму боротьби з он-
кологічними захворюваннями. На 
лікування цієї ж категорії хворих у 
бюджеті міста Луцька передбачено 
700 тисяч гривень. До речі, в облас-
ному центрі цього року виділяють аж 
шість мільйонів 750 тисяч гривень 
на комплексну програму «Здоров’я 
нації». Сума досить значна.  

На придбання медикаментів і 
перев’язувальних засобів для по-
ліклінічних відділень обласних лі-
карень і диспансерів в обласному 
бюджеті передбачено майже 295 ти-
сяч гривень. Крім того, в кошторисі 
обласної клінічної лікарні передба-
чено асигнування на придбання ме-
дикаментів для кардіохірургічного 
відділення у сумі 470 тисяч гривень. 
Це далеко не повний перелік фінан-
сування медицини. Але і з нього 
видно, що безплатні ліки у наших 
лікарняних закладах мають бути. От 
тільки питання: хто їх отримує? Ви-
никає підозра, що в обласні форму-
ється власна «міні-Феофанія» — для 
«своїх» медицина безкоштовна, пе-
ресічні ж волиняни мають платити: 
мовляв, бюджет грошей не виділяє. 
Та ні, все ж таки виділяє. І це гроші 
всіх платників податків. А це зна-
чить, що коли за державні кошти 
придбано, наприклад, томограф, то 
обстеження на ньому не має пере-
творюватися на чийсь окремий біз-
нес. Або ж якщо людині потрібна 
операція на серці, то сума у 15, 20, 
30 тисяч гривень не повинна бути їй 
вироком. Адже гроші для цієї кате-
горії хворих передбачені у бюджеті. 
Правда, Ігор Ващенюк зазначив, що 
ці кошти не є великими, тому грома-
дяни мусять доплачувати.  

— Якщо людина потребує опе-
рації на серці, вона може розрахову-
вати на те, що частину за неї запла-
тить держава. В ці ж гроші входять 
розхідні матеріали, дезінфекційні, 
засоби для наркозу, засоби для лабо-
раторного контролю газів крові. Це 
теж дуже дорого. Я за те, щоб держа-
ва чітко вказала, хто за що і скільки 

платить. Людина прийшла, заплати-
ла у касу, їй виписали чек. Зараз це 
питання не врегульоване, — наголо-
сив Ігор Ващенюк. 

Коли ж воно врегулюється — не-
відомо.  Але, зважаючи на те, що бю-
джетні гроші на медицину виділя-
ються чималі, чи не пора поставити 
питання про громадський контроль 
над їх використанням? А то, дивля-
чись на бюджетні цифри, чомусь пе-
рестаєш вірити у казку лікарів, що у 
них немає коштів навіть на придбан-
ня вати та йоду. 

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 

Якщо все піде «за планом», то 
цього року будуть здані в експлуа-
тацію такі медичні «довгобуди», як 
перинатальний центр у Луцьку та 
Іваничівська районна лікарня. На 
ці установи гроші мають надійти 
з державного бюджету. Щоправда, 
певну суму виділили і в обласному. 
Зокрема, 2 мільйони 155 тисяч — на 
Іваничі і майже два мільйони — на 
перинатальний центр.   

— Іваничівська районна лікарня 
має бути закінчена, — зазначив Ігор 
Ващенюк. — Але цільове призначен-
ня частково змінюватимемо. Серйоз-
но пропрацьовуємо питання, щоб 
зробити там хоспіс. Область цього 
потребує. Позаяк, за нормативами, 

на мільйон населення має бути 100 
хоспісних ліжок. А у нас є тільки 25. 
Крім того, п’ять мільйонів ми закла-
ли в обласному бюджеті на програму 
співфінансування. Розраховуємо по 
ній отримати ще 15 мільйонів із дер-
жавного бюджету. Хочемо закінчити 
енергозберігаючі заходи в обласній 
дитячій клінічній лікарні, обласній 
інфекційній лікарні та протитубер-
кульозному диспансері. 

СИСТЕМУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 
РЕОРГАНІЗУЮТЬ

Тривожна інформація прозвуча-
ла наприкінці минулого року — на 
захищені видатки у бюджетній сфе-
рі грошей закладено рівно стільки, 
скільки і у 2010 році. При тому, що 
очікується інфляція на рівні 9%. Це 
значить, що такі галузі, як освіта, 
культура, медицина повинні будуть 
«скорочуватися», або ж переходити 
на неповний робочий день.

— Про скорочення працівників 
у галузі охорони здоров’я сьогодні 
питання не стоїть, — запевнив Ігор 
Ващенюк. — Заробітною платою 
медичні працівники будуть забез-
печені. 

Разом з тим начальник управлін-
ня охорони здоров’я наголосив, що 
реорганізація в галузі обов’язково 
буде.

— Просто назріла потреба. Ві-
зьмімо такий факт. Найвищу зарп-
лату сьогодні мають лікарі у Шацьку 
та в Локачах. Це неправильно. Адже 
кількість хворих тут чи не наймен-
ша. Тому з 1 січня вже об’єднали 
Шацьку та Любомльську районну 
лікарні. Багато хто, звичайно, неза-
доволений. З іншого боку, яка може 
бути кваліфікація у лікаря, який у 
тиждень приймає лише одні пологи 
(за рік у Шацьку їх було лише 70), 
а за останні п’ять років не зробив 
жодної гінекологічної операції? 

Торкнеться реорганізація і сіль-
ських закладів охорони здоров’я. 
В цьому році їх переводять на опе-
ративне фінансування центральної 
районної лікарні. «Відомості» поці-
кавилися, чи будуть у зв’язку з цим 
сільські дільничні лікарні реоргані-
зовані в амбулаторії, як то раніше 
анонсувалося. Це питання дуже тур-
бує сільських жителів. Адже лягти 
пролікуватися у рідному селі — це 
одне. Інша справа — їхати до рай-
центру за кілька десятків кілометрів. 
Ігор Ващенюк запевнив, що без зго-
ди громади жодна сільська лікарня 
закрита не буде. 

— Хоча, на думку нашого 
управління, вони повинні реорга-
нізуватися в амбулаторії з денним 
перебуванням. Це пов’язано як з 
фінансовими, так і з медичними 
міркуваннями. Якщо хворий пере-
буває цілодобово у лікарні, це ліжко 
повинне бути забезпечене відповід-
ним обладнанням, персоналом і т.д. 
У сільській дільничній лікарні ство-
рити нормальні умови неможливо. 
Якщо лікарня на п’ять ліжок, то ста-
вити там лабораторне обладнання, 
рентгенапарат немає сенсу. Також 
неможливо забезпечити цілодобове 
чергування лікарів. Щодо фінансів, 
то переведення дільничної лікарні 
в амбулаторію з денним перебуван-
ням дає 250 тисяч гривень економії у 
рік. За ці гроші можна придбати ав-
томобіль, медикаменти — рішення, 
знову ж таки, за громадою. Спротив 
чинять самі медики. Адже у цьому 
варіанті зменшиться кількість ста-
вок. Ще раз наголошу — остаточне 
рішення буде за органами місцево-
го самоврядування. Можуть вони 
утримувати лікарню — будь ласка. 

Наталка СЛЮСАР
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Події

Золотовалютні резерви Китаю 
перевищили 2,8 трильйона
КНР продовжує нарощувати власні золотовалютні запаси. У 
2010 році вони виросли на 18,7% і становили на кінець року 
2,847,3 трлн. долара. За неофіційними даними, Китай готовий 
викупити урядові облігації Іспанії на суму до 6 млрд. євро 
з метою підтримки країни в її зусиллях у боротьбі з борго-
вою кризою. Обсяг викупу держборгу Іспанії може досягти 
сукупного обсягу викупу держоблігацій Греції та Португалії, 
повідомляють іспанські ЗМІ, які цитують віце-прем’єра КНР 
Лі Кецяна.

Чоловік покінчив із життям 
на очах у сотень пасажирів
У вестибюлі Київського центрального залізнично-
го вокзалу на очах у сотень пасажирів молодий 
чоловік наклав на себе руки. Інцидент стався у по-
неділок, 10 січня, близько дев’ятої години вечора. 
Травми, отримані внаслідок падіння з висоти при-
близно другого поверху на кам’яну підлогу, вияви-
лися несумісними з життям. Зараз правоохоронці 
проводять перевірку обставин інциденту.

52,3
приблизно стільки млрд. 
доларів, повідомляє Мініс-
терство фінансів, становив у 
листопаді 2010 року сукуп-
ний державний (прямий) і 
гарантований борг України 
(виріс на два відсотки).

НА ПЕРСПЕКТИВУ 

Паспортний стіл Луцька 
«переселять»

На спільній прес-конференції 
з чільником луцьких право-

охоронців Микола Романюк наго-
лосив, що в приміщенні, де наразі 
розташований паспортний стіл, 
немає нормальних умов ні для від-
відувачів, ні для самих працівни-

ків, тому цю проблему слід виріши-
ти негайно. Чільник міськвідділу 
міліції Роман Крохмаль зауважив, 
що цю установу обов’язково роз-
ташують у зручному для громадян 
місці з доступним доїздом.

Ірина КОСТЮК

ВИРОК СУДУ 

Колишній голова РДА отримав п’ять років 

Винесено вирок по справі за обви-
нуваченням колишнього голови 

Іваничівської райдержадміністрації. 
Як інформує прес-секретар про-

курора області, нововолинський 
міський суд обрав екс-посадовцю 
покарання у вигляді п’яти років по-
збавлення волі з позбавленням права 

два роки обіймати посади, пов’язані 
з організаційно-розпорядчими та 
адміністративно-господарськими 
функціями в органах державної вла-
ди й управління, та з конфіскацією 
однієї другої частини майна, що на-
лежить йому на правах приватної 
власності. 

У серпні 2009 року вказана по-
садова особа одержала хабар у сумі 
15000 грн. за сприяння у позитив-
ному вирішенні питання про виді-
лення земельної ділянки під будів-
ництво підприємства з комплектації 
електрообладнання.

На медицину Волині чекає реорганізація 

ПОГОДА 

У західних областях 13 cічня 
хмарно, невеликі опади у вигля-
ді мокрого снігу. Температура 
повітря вночі +1...+3 °C, вдень 
0...+2°C. 14 січня хмарно з прояс-
неннями, незначний сніг з дощем. 
Вночі -0...+2°C, денна температура 
+1...+3 °C. 15 січня змінна хмар-
ність, дощитиме. Температура 
вночі +2...+5°C, вдень +6...+8°C. 

У північних регіонах 13 cічня  
хмарно з проясненнями, мокрий 
сніг. Температура вночі -1...+1°C, 
вдень +1...+3°C. 14 січня очікуєть-
ся незначна хмарність, невеликі 
опади. Вночі -1..-+1°C, вдень -3... 
-1°C. 15 січня буде хмарно, сніжи-
тиме. Нічна температура -5...-4°C, 
денна становитиме -3...+1°C.

У Києві 13 cічня буде хмар-
но, дощитиме. Нічна температу-
ра становитиме 0...+2°C, денна 
+2...+4°C. 14 січня змінна хмар-

ність, невеликий мокрий сніг. 
Вночі 0...+2 °C, вдень -2...0°C. 15 
січня буде хмарно, очікуються 
опади. Температура вночі -3... 
-1°C, вдень 0...+4°C. 

У східних регіонах 13 cічня 
хмарно з проясненнями, без опа-
дів. Вночі -9...-8°C, вдень -6…-2°C. 
14 січня хмарно, невеликий сніг. 
Нічна температура -7...-3°C, ден-
на -1...0°C. 15 січня змінна хмар-
ність, опади не передбачаються. 
Вночі -3...-1°C, вдень -4...-2°C.

У південних областях 13 cічня 
часткова хмарність, вночі дощи-
тиме. Температура вночі стано-
витиме +2...+3°C, вдень +3...+5°C. 
14 січня змінна хмарність, незна-
чні опади. Вночі +3...+5°C, вдень 
+2...+5°C. 15 січня хмарно з про-
ясненнями, передбачається дощ. 
Нічна температура становитиме  
-2...+1°C, денна -2...0°C. 

Волинь-АВТО 
м. Луцьк, вул. Рівненська,145. 
Тел. (0332)28-18-18.

Цьогоріч на медичне обладнання область отримає 21 млн. грн.


