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Події

150
орієнтовно стільки гривень 
будуть коштувати великі 
ялинки, які зазвичай купу-
ють для шкіл та дитсадків. 
Невеликі лісні красуні, які 
здатні поміститися на столі, 
оцінюють у 25-40 гривень.

У Турійську збирають гроші 
на ремонт музичної школи
У Турійську на благодійному вечорі збирали гроші для 
ремонту місцевої музичної школи. Цей об’єкт нині непри-
датний для експлуатації. Вечір організували за підтримки 
районної громадської організації «Надія покоління», 
обласного благодійного фонду «Рідна Волинь» та Фундації 
імені князів-благодійників Острозьких. Голова Волинської 
облдержадміністрації Борис Клімчук взяв активну участь 
в аукціонних торгах, особисто вніс до загальної казни 
понад 3 тисячі гривень. Ще 5 тисяч передано від фонду 
«Рідна Волинь».  

У Волинській обласній СЕС 
запрацювала «гаряча лінія — 
АНТИ ГРИП»
У Волинській обласній СЕС розпочала роботу телефон-
на «гаряча лінія — АНТИ ГРИП» для безкоштовного 
оперативного консультування громадян щодо заходів 
індивідуальної і колективної профілактики грипу та 
ГРВІ. Відповідно до затвердженого графіку, щодня в 
робочі дні з 9.00 до 16.00 медики відповідатимуть на 
запитання громадян. Телефон «гарячої лінії» — (0332) 
23-39-83.
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НЕБЕЗПЕЧНИЙ СЕЗОН 

Волиняни отруюються молочними 
продуктами і яйцями

Статистика ДТП на волинських 
дорогах майже незмінна

МОЗ тестуватиме цілителів 
і видаватиме їм дипломи

Волиняни хворіють респіраторними інфекціями, 
але грипу поки нема

Протягом останнього тижня  
на Волині зареєстровано 43 

випадки захворювань людей го-
стрими кишковими інфекціями, 
зокрема гастроентероколітами 
інфекційного походження.  По-
рівняно з минулим роком відмі-
чається ріст захворюваності насе-
лення на гострі кишкові інфекції 
на 10,1%, а дітей до 17 років — на 
4,8%. Найбільше захворювань фік-
сується у містах Луцьку (37%  від 
загального числа), Нововолинську 
та Володимирі-Волинському, по-
відомили у прес-службі обласної 
санепідстанції.          

Здебільшого потерпілі 
пов’язують своє захворювання із 
вживанням харчових продуктів 
промислового виготовлення. Най-
більше — з молочними продукта-
ми: сметаною, сиром, солодкими 
сирками, йогуртами. Двоє хворих 
пов’язують своє захворювання із 
вживанням яєць столових куря-
чих виробництва Тернопільської 

та Березанської птахофабрик, які 
придбали в магазинах. 

У місті Нововолинську заре-
єстровано три випадки захворю-
вань людей гастроентероколітами 
інфекційного походження. В одно-
му випадку хворий пов’язує своє 
захворювання із вживанням коп-
ченої мойви, купленої в супермар-
кеті. В двох інших випадках потер-
пілі захворіли після вживання їжі 
домашнього приготування.

Волинські дороги стають без-
печнішими: за 10 місяців цього 

року трапилося 380 аварій, а мину-
лого за аналогічний період — 385. 
Але статистика ДТП зі смертель-
ними наслідками погіршилася: за-
гинуло 65 людей, тоді як торік — 
58. Такі цифри озвучив заступник 
начальника управління ДАІ у Во-
линській області полковник мілі-
ції Володимир Пемпко на засіданні 
Координаційної ради з питань без-
пеки дорожнього руху.

Він додав, що традиційно ба-
гато виявляють п’яних водіїв — із 
початку року затримали 5200 не-
тверезих за кермом.

Не меншою проблемою ДАІ, 
крім автомобілістів-порушників, 
за словами Володимира Пемпка, 
є недостатнє фінансування. Цьо-
го року під час реформування на 
Волині скорочено 151 посадову 
особу. Не вистачає грошей і на 
оновлення технічної бази. Зараз на 
балансі ДАІ області є лише 15 су-
часних вимірювачів швидкості та 
12 алкотестерів. Але до Євро-2012 
планується побудувати три стаці-
онарні пости ДАІ — біля Маневи-
чів, Любомля та Цумані.

«Матеріальні проблеми були, 
є і завжди будуть, проте потріб-
но дбати про виховання свідомих 
водіїв і пішоходів», — наголошує 
Володимир Пемпко. За його сло-
вами, цим повинні займатися від 
дитячого садочка і до автошколи. 
Також потрібно залучити зовніш-
ню соціальну рекламу для про-
ведення агітроботи з учасниками 
дорожнього руху.

Голова Волинської облдержад-
міністрації Борис Клімчук додав, 
що ще не придумали кращого 
методу, ніж «капати на мізки». За 
його словами, людям увесь час по-
трібно говорити про безпечний 
рух, бо тільки тоді буде результат.

Максим ЯБЛОНСЬКИЙ

Міністерство охорони здоров’я 
розпочало роботу над новим 

порядком видавання та анулю-
вання спеціального дозволу на за-
няття народною медициною. Спе-
ціальний дозвіл видаватиметься 
винятково МОЗ України. Рішення 
про видавання документа прийма-
тиметься комісією з п’яти фахівців 
упродовж тридцяти робочих днів 
від дня подавання документів. Та-
кий документ стане обов’язковим 
для нетрадиційних спеціалістів, 
які не мають медичної освіти. Усі 
охочі отримати офіційний дозвіл 
проходитимуть атестацію та екс-
пертизу для підтвердження ціли-
тельських здібностей.

Окрім особистих даних цілите-
ля вказуватимуть методи лікуван-

ня, на які фахівець із народної ме-
дицини отримав дозвіл у держави. 
Проведення експертизи поданих 
документів і спеціальний дозвіл 
коштуватиме дві мінімальні зарп-
лати.

На Волині поки не зареєстровано 
жодного випадку грипу. Зріс рі-

вень захворюваності на респіраторні 
інфекції, але до епідемії ще далеко. 

— Хворі, які потрапляють у ін-
фекційну лікарню, обстежуються 
вірусологічно, — повідомила за-
відуюча епідеміологічним відділом 
санепідемстанції Луцька і Луцько-
го району Валентина Новачевська.   
—Наразі не виділено жодного вірусу 
грипу, реєструються тільки віруси 
респіраторних інфекцій, які цир-
кулюють протягом року постійно.  
Епідпоріг не перевищено. Тримаєть-
ся рівень захворюваності до ста ви-
падків на десять тисяч населення. На 
47-му тижні показник — 95,5, тобто 
близько двох тисяч недужих щотиж-
ня. Збільшення незначне порівняно 
з літніми місяцями, коли рівень ста-
новив 60-70 випадків. Епідемія ж 
оголошується, коли показник захво-
рюваності перевищує 143.

До речі, багато лучан скаржать-
ся, що застуда проходить без темпе-
ратури. Є всі симптоми нездужання 

— головний біль, нежить, кашель, 
ломота в м’язах, загальна слабкість, 
а от температура або нормальна, або 
субфебрильна (37-37,5°C). Хворі пе-
реживають, адже у жовтні волинян 
лякали новим типом грипу A/PERT, 
який досі ніколи не циркулював у 
області. Проте Валентина Володи-
мирівна заспокоює: респіраторна 
інфекція може обійтися без високої 
температури, вона легше перено-
ситься організмом і зазвичай не має 
ускладнень. Щодо грипу, то штами 
сезонного грипу — ті самі, що й ми-
нулого року, а про пандемічний уза-
галі не йдеться.

— Температура — це захисна 
реакція організму на інфекційний 
чинник, — пояснює епідеміолог. — 
Вона не піднімається, якщо збудник 
слабкий. Також не буде підвищен-
ня температури при ослабленому 
імунітеті, який безсилий опиратись 
інфекції. Методи лікування тради-
ційні: постільний режим, народні за-
соби — чай із малини, липи, лимон, 
бо віруси бояться кислого серед-

овища. Протизастудні засоби (чаї з 
парацетамолом, таблетки) знімають 
симптоми.

Головне — не переносити хворо-
бу «на ногах» і при погіршенні стану 
звернутися до лікаря.

Ольга ЮЗЕПЧУК

Знайти роботу для людини з обмеженими 
можливостями — велике щастя
Сьогодні для кожної людини піді-
брати роботу — це щастя, а для 
людини з певною вадою — ще 
більше щастя, бо вона не сидить 
цілоденно вдома і розуміє, що ко-
мусь потрібна. У Волинській області 
свої зусилля для працевлаштуван-
ня неповносправних об’єднали 
служба зайнятості й громадська 
організація інвалідів із вадами зору 
«Генерація успішної дії». Спільний 
проект тривав рік і дав хороший 
результат. 

— Люди з обмеженими можли-
востями стажувалися на підпри-
ємствах і в установах: у міськрадах, 
управліннях молоді та спорту, де-
партаменті соцполітики, в турфір-
мі, — пояснив директор Луцького 
міського центру зайнятості Едуард 
Неймарк. — Восьмеро осіб стажува-
лись у Луцьку, ще п’ятеро — у Ново-
волинську, Турійську, Ковелі та Лю-
бешівському районі.

— За підсумками проекту вла-
штувалися на роботу п’ятеро. Це 
дуже добрий результат, — радіє го-
лова Волинського обласного осе-
редку ГО Віталій Ткачук. — Ми не 
ставили за мету працевлаштувати 
всіх після стажування, бо розуміємо, 
що це апріорі неможливо. Дуже ба-
гато громадських організацій інва-
лідів говорять про пільги, про якісь 
преференції. Але ми хочемо не пільг, 
а можливостей заробляти на себе. 
Багато неповносправних із вищою 
освітою не можуть працевлаштува-
тися через стереотипи роботодавців, 
які вважають таких людей безпоміч-
ними. Ми ж хочемо довести, що не-
зрячі люди або з іншою інвалідністю 
— такі самі, як і решта, просто іноді 
вони потребують трохи більше ува-
ги. Обласна влада пообіцяла нам, що 
сприятиме продовженню проекту зі 
стажування.

Віталій Ткачук добре знає, як лю-
дині з обмеженими можливостями 
важко знайти підходящу роботу.

— Після закінчення спецінтер-
нату я поїхав навчатися до Львова. 
Здобув дві вищі освіти за спеціаль-
ностями «політологія» та «історія». 
А коли повернувся у Луцьк, ніде 
мене не приймали, боялися. Тож 
мусив влаштуватися в УТОС. Але 
ця організація віджила своє: това-
риство для сліпих, а працюють там 
зрячі, причому інваліди мають тіль-
ки 0,2-0,3 ставки, а здорові — цілу 
або й дві. Я звільнився з УТОС, за-
йнявся громадською діяльністю, 
щоб витягати таких, як сам, на світ, 
шукати для них можливості знайти 
себе у суспільстві. І ще викладаю 

історію у Крупівському навчально-
реабілітаційному центрі для дітей із 
вадами зору. 

Недавно голова молодіжної ГО 
«Генерація успішної дії» зав’язав 
співпрацю з підприємством «Кром-
берг енд Шуберт».

— Чесно, коли я вперше дзвонив 
на завод, думав, що відмовляться — 
все ж приватна компанія з інозем-
ним капіталом. Але мені зразу піш-
ли назустріч, призначили співбесіду. 
Й ось трьох незрячих прийняли на 
роботу. А ще запевнили, що зацікав-
лені надалі брати спеціалістів із ва-
дами зору. Можу стверджувати, що 
ефективність їхньої роботи краща, 
вони сумлінніші, бо інвалід цю ро-
боту шукав довше, наполегливіше.

— Один із учасників проекту 
зі стажування — Олександр Паль-
ковський — зараз працює у відділі 
кадрів. Це мій колега, з яким я що-
дня зустрічаюся. Людина прекрасно 
справляється зі своїми обов’язками, 
— підтверджує фахівець із питань 
зайнятості ТзОВ «Кромберг енд 
Шуберт» Світлана Гураль. — На 
підприємстві працює 157 інвалідів, 
більшість — уже кілька років. Наші 
керівники зрозуміли, що це нор-
мальні працьовиті люди, лише з об-
меженням якоїсь однієї функції. На-
приклад, якщо в людини проблеми з 
ногою, то вирішення — знайти сидя-
че робоче місце. З незрячими значно 
складніше, але й для них стараємо-
ся підібрати, приміром, роботу за 
комп’ютером чи надання консуль-
тацій. Підприємство дає змогу під-
лаштувати робоче місце під людину, 
а не навпаки. 

Крім того, Луцький міський ЦЗ 
уклав угоду про спільну діяльність 
із «Генерацією успішної дії», завдяки 

чому в місті з’явилася служба супро-
воду осіб із обмеженими фізичними 
можливостями.

— Супровідні служби були тіль-
ки в Рівному і Харкові, а тепер є і в 
Луцьку, — зауважує Віталій Ткачук. 
— Леся Хижук влаштована на дота-
ційне місце керівника служби, при-
ймає дзвінки від інвалідів, формує 
маршрут. А Валентина Черняк і Люд-
мила Онисько — супроводжувачі.

— Служба супроводу працює з 
понеділка по п’ятницю з 9-ї до 17-
ї, — розповіла Леся Хижук. — Але 
бувають термінові випадки, напри-
клад, гострий біль, встигнути на 
потяг чи автобус, то викликаємо 
супроводжуючих позачергово. Я на-
вчаю людей, як поводитися з незря-
чими, бо сама втратила зір не з на-
родження, а в 21 рік. Удома пробула 
два роки у чотирьох стінах, тож коли 
мені запропонували працювати, то 
дуже зраділа. 

— Я не відчуваю це як роботу. 
Це швидше допомога старим знайо-
мим чи близьким, — додає Людмила 
Онисько. — Під час розмови навіть 
забуваю, що я цих людей уперше 
бачу. Таке враження, що ми давно 
знайомі, і я навіть не помічаю, що 
вони незрячі. 

— Хочу додати, що ставлення 
роботодавців теж змінилося, вони 
не зациклюються на інвалідності, а 
бачать насамперед фахівця, — підсу-
мувала заступник начальника від-
ділу сприяння працевлаштуванню 
обласного центру зайнятості Олена 
Комар. — Станом на 1 листопада на 
обліку перебувало 329 безробітних 
із особливими потребами, 245 під-
шукали роботу, понад 20 допомогли 
започаткувати власну справу. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

Активісти громадської організації інвалідів з вадами зору Віталій Ткачук і Леся Хижук 
з працівницями служби супроводу

ОГОЛОШЕННЯ 

Продам або здам в оренду трикімнатну квартиру на Київському майдані в Луцьку.
(4-й поверх 9-поверхового будинку, у квартирі — сучасний євроремонт).

Тел. (098) 446-73-76


