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У Луцьку відкрили лабораторно-
діагностичний центр європей-
ського зразка. Тут роблять повний 
спектр аналізів крові, причому 
швидко — за одну-дві години. А 
результати навіть можна отри-
мати в електронному вигляді. Ця 
лабораторія з найновішим устат-
куванням в обласному центрі Во-
лині з’явилася завдяки словацькій 
компанії Hemo Medika Group, яка 
займається постачанням, ремонтом 
діагностичного і лабораторного об-
ладнання Siemens у низці європей-
ських країн і відкриває свої філіали 
по всій Україні. З минулого року 
діагностичний центр Hemo Medikа 
працює в Ужгороді, готуються до 
відкриття такі ж у Львові, Одесі й 
інших містах. 

У Луцьку лабораторія, що зна-
ходиться за адресою проспект Від-
родження, 2, фактично функціонує 
із вересня 2011-го. Та зараз відбу-
лось офіційне відкриття, на яке при-
був Генеральний консул Словацької 
Республіки в місті Ужгороді Мар’ян 
Сладечек. Директор Hemo Medika 
Lutsk Роман Каліщук представив 
апаратуру та потенціал лабораторії.

— У лабораторії встановлене 
ліцензоване обладнання Siemens 
останнього покоління, якому сьо-
годні у Луцьку немає аналогів. Це 
сім повністю автоматизованих ана-
лізаторів. Приміром, повністю за-
крита гематологічна система, яка дає 
можливість протягом однієї години 
видати максимально достовірний 
загальний аналіз крові, що включає 
сорок показників. Людський фактор, 
що часто стає причиною лаборатор-

них помилок, відсутній узагалі.
— На місці проводяться забір 

крові та всі аналізи: загальний роз-
горнутий аналіз крові, низка біо-
хімічних тестів, величезний спектр 
коагулограм (дослідження системи 
згортання крові), ряд імунологічних 
тестів і визначення гормонів, — по-
яснює менеджер Hemo Medika Lutsk 
Лілія Мартинюк. — До речі, дослі-
дження на гормони проводиться 
тільки тут — це єдина лабораторія 
на весь Західний регіон. Раніше такі 
аналізи робили у Києві, надсилаючи 
туди відібрані зразки. Щодо імуно-

логічних тестів, то це визначення 
антитіл до різних видів інфекцій, а 
також онкомаркерів (речовини, що 
з’являються у крові на початкових 
стадіях пухлин). Крім того, прово-
диться аналіз крові на виявлення чо-
тирьохсот алергенів. Кожен пацієнт 
отримує свій результат за годину-дві 
— залежно від виду обстеження. 

— Дуже важливо, що всі аналізи 
робляться на місці, адже відомо, що 
кров швидко змінює свої властивос-
ті, — додає директор лабораторії. 
— Швидкість проведення аналізів 
важлива для ургентних («гострих») 
хворих, а також для пацієнтів, які 
приїхали в обласний центр із інших 
міст і сіл. 

— Переважно працюємо з паці-
єнтами, які приходять до нас із на-
правленням від лікаря. Таких звер-
нень близько 80%, — каже менеджер 
лабораторії. — Звичайно, є люди, 
які приходять самі, знаючи свою 
проблему. У нас працюють лікарі-
лаборанти, які мають спеціалізацію 
із сімейної медицини. Вони можуть 
дати роз’яснення, пораду, але все 
одно це не буде професійна кон-
сультація. Тож краще звернутися до 
свого дільничного лікаря чи іншого 
фахівця — терапевта, гастроентеро-
лога, гінеколога тощо. 

Вартість послуг, повідомила Лі-
лія Мартинюк, залежить від виду та 
складності аналізу. Ціна вирахову-
ється залежно від вартості реакти-
вів, із урахуванням амортизації об-
ладання: є аналізи від 15 гривень, на 
гормони — 70-80 гривень і дорожчі.     

Ольга ЮЗЕПЧУК
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понад стільки мільярдів 
гривень отримає дочірня 
компанія «Нафтогазу» ДК 
«Укртрансгаз» за транзит бла-
китного палива через Україну, 
повідомляється у «Віснику 
державних закупівель».

До Луцька привезли 
велетенське яйце
У Луцьк привезли велетенське яйце висотою 3,75 м і 
шириною 2,4 м. Макет яйця виготовлено на авіазаводі 
ім. Антонова зі спеціального пластику, стійкого до будь-
яких погодних умов і пошкоджень. Програма Всеукра-
їнського проекту «Парад вишиванок-2012» передбачає 
проведення 24 серпня у Києві параду писанок, які 
презентуватимуть усі регіони України. Макет яйця-
писанки у Луцьку будуть розписувати відомі майстри 
волинського краю, а на Великодні свята диво-писанку 
виставлять на Театральному майдані міста.

Управління економіки і спорту 
отримали нове керівництво
Губернатор Волині назвав нових керівників. Управління 
сім’ї, молоді та спорту очилала Галина Карнаухова, яка 
до того працювала начальником відділу з питань сім’ї, 
молоді, фізичної культури і спорту Нововолинського 
міськвиконкому. «Шахтарочка молодець!» — привітав 
її Борис Петрович. Її заступником призначено Андрія 
Мороза, який досі був замом директора обласної ДЮСШ. 
Також Клімчук повідав, що новим очільником управління 
економіки стане Олександр Блащук, який до цього був 
заступником начальника цього управління.

СТАТИСТИКА 

ОЦІНКА ДІЙ 

РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ 

ЦІНОВА ЗМОВА?  

Рівень злочинності на Волині не падає

Директору Заболоттівської школи 
масло обійшлося надто «солодко»

У Любомльській райлікарні 
відкрили відділення гемодіалізу

Закупівельні ціни на молоко 
занизили без причини

Постійна комісія обласної ради 
з питань духовності, релігії, 

освіти і науки розглядала питання 
про застосування дисциплінарно-
го стягнення до директора Забо-
лоттівської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату Тетяни 
Арендарук. Як виявилося, її зви-
нувачують у тому, що протягом 
жовтня-листопада 2011 року при-
дбала для закладу в ПП «Лабіринт 
Плюс» (м. Ковель) масла вершко-
вого за завищеною ціною (58,85 
гривні), унаслідок чого обласним 
бюджетом втрачено коштів на 
суму 10,5 тисячі гривень. Дирек-
тор аргументувала свої дії тим, 
що територіальне розташування 
школи не дозволяло здійснювати 

доставку кисломолочних продук-
тів із Луцька чи Рожища, оскільки 
транспортні послуги будуть зна-
чно дорожчими, ніж в інших по-
стачальників, через відстань.

— За 150 км ніхто не хоче во-
зити, тому ми вийшли на при-
ватне підприємство «Лабіринт 
Плюс» у місті Ковелі, — пояснила 
Тетяна Михайлівна. — Шацький 
молокозавод також міг би достав-
ляти масло, та тільки два рази на 
місяць. Одначе холодильне облад-
нання в нашій їдальні не дозволяє 
зберігати більшу кількість молоко-
продуктів, тому їх необхідно по-
стачати двічі на тиждень. Але ми 
вже узгодили питання ціни з ПП 
«Лабіринт Плюс», і з 1 січня цього 
року доставка масла здійснюється 
за ціною 50 гривень за кілограм. Я 
думаю, що цим здешевленням ми 
покриємо витрати, які були. 

Уважно вислухавши пояснен-
ня директора, комісія вирішила 
недоцільним застосування дисци-
плінарного стягнення до керівни-
ка навчального закладу. Адже пані 
Тетяна не мала на меті порушува-
ти законодавство, а просто шукала 
вихід із ситуації. Тобто хотіла як 
краще, а вийшло як завжди.

Людмила ШИШКО 

На базі територіального ме-
дичного об’єднання Лю-

бомльського та Шацького районів 
відкрито відділення гемодіалізу 
(штучної нирки) з системою водо-
підготовки.  Завідуючий відділен-
ням Віктор Калинюк розповів, що 
виробником обладнання є італій-
ська фірма Innova. Для придбання 
апаратури було залучено кошти 
європейських програм і благодій-
ників (2,5 мільйона гривень). 

Один апарат дає змогу про-
лікувати трьох пацієнтів за день. 
Сама процедура триває чотири 
години. Нині в області кращого 
обладнання для гемодіалізу не має 
жодна лікарня. За словами Віктора 
Калинюка, у Любомльському та 
Шацькому районах, а також у кіль-
кох прилеглих селах мешкає біль-

ше десяти людей, які постійно по-
требують лікування нирок. «Тепер 
цим людям не доведеться їздити 
в Луцьк. Я думаю, тут з’являться 
білоруси, поляки. Бо тут їм буде 
дешевше, як у Польщі», — додав 
голова ОДА Борис Клімчук.

Майже всі переробні підпри-
ємства одночасно знизили 

закупівельні ціни на молоко. Про 
це інформує інспекція якості та 
формування ресурсів сільсько-
господарської продукції ВОДА. В 
цілому по області рівень пропо-
нованих закупівельних цін у по-
рівнянні з груднем минулого року 
для агроформувань зменшився на 
50 копійок за кілограм, а для насе-
лення — на 30-40 копійок.

Тому нині молокопереробні 
підприємства молоко першого 

ґатунку в сільськогосподарських 
підприємствах закупляють по 2,7-
3,5 гривні, а у населення — по дві 
гривні за кілограм. 

— Антимонопольним коміте-
том на останньому засіданні за ці-
нову змову оштрафовано два заво-
ди: в Рожищі та Ковелі, — зазначив 
заступник голови Волинської ОДА 
Віталій Карпюк. — 18 заготівель-
них організацій, які сьогодні пра-
цюють на території області, отри-
мали попередження: якщо вони до 
28-го числа не відновлять ціну, яка 
була раніше, то також будуть при-
тягнуті до відповідальності.

Карпюк запевняє, що навіть у 
30-градусний мороз не було жод-
них економічних підстав знижува-
ти ціну на молоко.

— Якщо хтось посилається на 
«сирну війну» з Росією, то до об-
ласті вона не має стосунку, бо жод-
не наше підприємство не постачає 
сир у Росію, — додав заступник 
голови ОДА.

Щодо заборгованості молоко-
переробних підприємств за сиро-
вину, то нині вони винні населен-
ню чотири мільйони гривень.

Ольга УРИНА

Упродовж минулого року було 
зареєстровано 8 тисяч 400 зло-

чинів. Загалом на 10 тисяч населен-
ня в 2011 припадав 81 злочин, а в 
2010-му —79,7. Про це під час прес-
конференції розповів прокурор Во-
линської області Андрій Парака та 
додав, що злочинність лишається 
практично на тому ж рівні.

Втім, прокурор зазначає, що рі-
вень окремих категорій злочинів 
таки зменшився.

— Скажімо, на 22% скоротила-
ся кількість тяжких тілесних ушко-
джень, на 8% — грабежів, на трети-
ну — крадіжок, на 12% зменшилася 
кількість злочинів, скоєних у стані 
сп’яніння, на 15% — вчинених ра-
ніше судимими особами, на 17% — 
скоєних неповнолітніми, — повідав 
прокурор.

Щодо боротьби з організова-
ною злочинністю, то минулого року 
було виявлено 15 організованих зло-
чинних груп, в які входило 49 осіб. 
У 2010 році — дев’ять угруповань 

(40 осіб). За словами Параки, дві 
злочинні групи виявили у сфері зе-
мельних відносин із корумповани-
ми зв’язками, одну — в фінансово-
кредитній системі. Ці справи наразі 
розглядаються судами.

Працівники прокуратури не обі-
йшли увагою й роботу правоохо-
ронних органів, зокрема, наглядали 
за додержанням законів. У результа-
ті виявили 227 прихованих від облі-
ку злочинів. Зі слів прокурора, таке 
трапляється, коли правоохоронці з 
тих чи інших міркувань, найчасті-
ше задля гарної статистики, відмов-
ляються порушувати кримінальні 
справи за зверненнями громадян. 
До дисциплінарної відповідальності 
притягнуто 458 правоохоронців.

Щодо боротьби з корупцією, то 
за протоколами правоохоронних 
органів судами за корупційні пра-
вопорушення до встановленої за-
коном відповідальності притягнуто 
25 службових осіб. Серед них — на-
чальник районного управління юс-

тиції, депутат районної ради, інспек-
тор обласної екологічної інспекції, 
два співробітники департаменту ви-
конання покарань і чотири праців-
ники митних органів. 

Андрій Парака повідав, що в 
2011-му слідчі прокуратури розслі-
дували 313 кримінальних справ, із 
яких 37 — із ознаками корупційних 
діянь, 35 — у бюджетній системі, 9 — 
про злочини у сфері земельних від-
носин, 16 — про одержання хабарів.

У бюджетній сфері в 2011-му 
прокурори порушили 35 кримі-
нальних справ, за актами прокурор-
ського реагування відшкодовано до 
бюджетів усіх рівнів сім мільйонів 
гривень. У природоохоронній сфе-
рі порушено шість кримінальних 
справ, 373 посадовці притягнено до 
відповідальності. Також, як каже 
прокурор Волині, попереджено не-
законне надання майже 315 гектарів 
землі та реально повернено державі 
42 гектари.

Ольга УРИНА

Процес дослідження крові повністю автоматизований

Директор діагностичного центру розповідає про можливості обладнання

У Луцьку відкрили лабораторію, 
де роблять усі аналізи крові


