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Пересадка нирки визнана одним 
із головних досягнень сучасної 
медицини. Всесвітня організація 
охорони здоров’я декларує, що 
трансплантація органів має бути 
доступною усім, хто її потребує. Од-
наче закон, який регулює пересад-
ку органів в Україні, зокрема нирок, 
є настільки недолугим, що шанси 
отримати «нове життя» у хворих — 
мізерні. Яка ситуація з транспланта-
цією нирок в області, чи по кишені 
вона волинянам і чи здатні наші 
лікарі проводити операції з пере-
садки органів на місці, з’ясовували 
«Відомості». 

Поки європейські країни ак-
тивно спрямовують кошти та сили 
медиків на своєчасну діагностику 
хвороб нирок, українські ескулапи 
пасуть задніх. І зовсім не тому, що 
некваліфіковані. Швидше — безси-
лі. Основна причина низького рівня 
виявлення ниркових недуг та, що ці 
хвороби — «німі», вони протікають 
практично без симптомів. Пору-
шення можна виявити, перевіривши 
функцію нирок або ж проведенням 
аналізу сечі на білок. А в зв’язку з 
тим, що Україна відмовилася від ма-
сових медичних оглядів, «ниркових» 
пацієнтів у нас фактично немає. Зате 
серцево-судинні хвороби процвіта-
ють. Нефрологами чітко встанов-
лено: якщо є хронічна хвороба ни-
рок, то частота кардіоваскулярних 
ускладнень — інфарктів, інсультів 
— у 7,5 разу вища. 

Як розповів головний спеціаліст 
з нефрології управління охорони 
здоров’я ОДА, завідувач нефроло-
гічного відділення обласної клініч-
ної лікарні Віктор Дорецький, у світі 
частота хронічної хвороби нирок у 
популяції становить у середньому 
7-10%. Іншими словами, що розви-
неніша країна, то частіше виявляють 
хвороби нирок у населення. В Укра-
їні цей показник — усього один від-
соток.

З 2002 року на Волині ведеться 
реєстр хронічної захворюваності 
нирок, у якому перебуває неповна 
тисяча хворих, але якщо виходити з 

середніх популяційних даних по Єв-
ропі, то хворих волинян мало б бути 
не менше ста тисяч. 

Хронічна хвороба нирок при-
зводить до втрати ними функцій, у 
першу чергу видільної, та провокує 
хронічну ниркову недостатність, 
при якій продукти життєдіяльності 
не виводяться, накопичуються в ор-
ганізмі та спричинюють автоотру-
єння. Людина худне, втрачає апетит, 
працездатність, розвивається ане-
мія, слабкість. До цього приєднуєть-
ся артеріальний тиск, і як наслідок 
— інсульт, інфаркт. 

«Відомості» з’ясували, що осно-
вний віковий контингент, який 
страждає на хронічні хвороби нирок, 
— це молоді люди. З часом частина 
пацієнтів потребує ниркової заміс-
ної терапії: позаниркового очищення 
крові (гемодіаліз), перитонеального 
діалізу або одразу трансплантації 
нирки. Пан Дорецький каже, що усі, 
хто лікується замісною нирковою те-
рапією у вигляді гемодіалізу, є канди-
датами на трансплантацію. 

На Волині замісну ниркову те-
рапію отримує 166 осіб. Гемодіаліз 
здійснюють у Луцьку, де на обліку 
перебуває 90 хворих, решта ходять 
на очищення крові у Ковелі, Ново-
волинську, Камені-Каширському та 
Любомлі.

ЗАКОНОДАВСТВО МАЙЖЕ НЕ 
ДАЄ ШАНСІВ НА ПЕРЕСАДКУ 
НИРКИ

Трансплантація в Україні за ра-
дянських часів розвивалася більш-
менш пристойно. В 90-ті роки в 
Києві щороку проводилося по 77 
операцій із пересадки. Віктор До-
рецький каже, що це були високі по-
казники, якщо, наприклад, узяти до 
уваги, що у німецькій клініці «Шарі-
те» у той же час проводили 110 опе-
рацій щороку. 

— Але в середині 90-х було при-
йнято Закон «Про трансплантацію 
органів і тканин», який фактично 
поставив хрест на пересадці орга-
нів. Згідно з ним, для транспланта-
ції потрібна згода або донора, або 

його родичів. У Китаї цю проблему 
вирішують простіше: при видачі во-
дійських прав людина підписує до-
кумент про те, що вона не заперечує, 
що у разі її смерті в ДТП органи від-
дадуть для трансплантації. В нас же 
діє принцип незгоди, — каже Віктор 
Васильович.

Якщо йдеться про пересадку 
нирки для діток, то зазвичай доно-
рами виступають батьки, рідні. 

Інша річ, коли донорами родичі 
бути не можуть. У таких випадках 
шанси отримати нову нирку нульо-
ві, бо, як правило, «чужий» украї-
нець свою нирку не віддасть, але й 
згоди на те, щоб у померлого родича 
взяли орган, теж не підпише. ВООЗ, 
навпаки, каже, що «трупна» нирка 
— порятунок для тих, хто потребує 
пересадки, а вилучення органа у жи-
вих рідних — це лише альтернатива. 
В нас же виходить, що альтернатива 
є чи не єдиним шансом на життя. За-
кон не передбачає посмертну тран-
сплантацію. Налякані постійними 
повідомленнями у ЗМІ про зникнен-
ня людей, яких начебто «пускають 
на органи», або ж жахливими розпо-
відями про те, якими понівеченими 

забирають тіла померлих після роз-
тинів, українці втрачають довіру до 
патологоанатомів, судмедекспертів 
тощо. Звідси й усі проблеми.

Навіть якщо донор і знайдеть-
ся, сама процедура трансплантації є 
дуже дорогою. В Україні існує спеці-
альний реєстр — листок очікування 
хворих на пересадку. Однак із 166 
волинян, які її потребують, на черзі 
стоять одиниці. Чому? В першу чер-
гу через брак коштів. 

НАВІТЬ ПІСЛЯ ПЕРЕСАДКИ 
НИРКИ ЛІКИ ТРЕБА 
«ВИБИВАТИ»

Із 770 українців, яким переса-
дили нирку протягом останніх ро-
ків, волинян усього дев’ятеро. Двоє 
з’явилося минулого року. Одна жі-
ночка з Камінь-Каширського райо-
ну зробила трансплантацію у Доне-
цьку, іншій здійснили пересадку в 
Пакистані.

Отримавши шанс на повноцінне 
життя, ці люди змушені приймати 
імунодепресанти, аби організм звик 
до нового органа. Але й тут не все 
так гладко.

На нещодавньому конгресі не-
фрологів і трансплантологів, що 
проходив у Києві, обговорювали 
проблему забезпечення ліками, яке 
здійснюється за державний кошт, 
пацієнтів із «новою» ниркою. 

Віктор Дорецький каже, що в 
Україні створили доволі громіздку 
систему з забезпечення таких хво-
рих медикаментами.

— Щороку потреба у медикамен-
тах по області передається управ-
лінням охорони здоров’я до МОЗ. 
Міністерство збирає дані з усієї 
України, підсумовує та проводить 
тендери. Ці процедури затягуються 
настільки, що ліки надходять до об-
ластей уже в другій половині року. 
Але як хворим дожити до цього 
часу? — повідав пан Дорецький.

ВОЛИНСЬКІ УРОЛОГИ МОГЛИ 
Б ПЕРЕСАДЖУВАТИ НИРКИ

«Відомості» вирішили також ді-
знатися, чи готові волинські медики 
проводити операції з пересадки ор-
ганів. Завідувач урологічного відді-
лення обласної клінічної лікарні Ан-
дрій Онищук сказав, що можливість 
є, та й медперсоналу достатньо, якби 
не одне «але».

— Пересадка нирки не є склад-
ною, це судинна операція, але є по-
няття генетичної сумісності та ще 
низка показників, за якими визна-
чають можливість пересадки нирки 
конкретному пацієнту. У нас немає 
настільки сильної лабораторії. Ми 
цього поки не проводимо і, думаю, 
найближчим часом проводити опе-
рації з пересадок не будемо, — наго-
лосив пан Онищук.

З ним погодився і завідувач не-
фрологічного відділення пан До-
рецький, мовляв, можливість є, і 
база є, але навіть якщо кожна об-
ласть в Україні матиме центри 
трансплантації, то ситуація не по-
кращиться, донорів не побільшає. 
Законодавство «гниле», у медиків 
зв’язані руки, а у хворих на ниркову 
недостатність щоденно зменшують-
ся шанси на життя. 

Ірина КОСТЮК
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Події

  ОФІЦІЙНО   СПІВПРАЦЯ 

На 57 мільйонів збільшилися 
платежі до бюджету Волині

У прикордонників останні приготування до Євро-2012

Податківці Волині протягом 
двох місяців забезпечили над-

ходження 329,2 мільйона гривень 
платежів до бюджетів усіх рівнів, 
інформує управління прогнозу-
вання, аналізу, обліку та звітності 
ДПС у Волинській області.

Таким чином, зібравши на 57 
мільйонів гривень податків більше 
проти минулого року, волинські 
податківці забезпечили приріст 
платежів на 21%.

Зокрема, до загального фонду 
держбюджету зібрано 162,7 міль-
йона гривень або на 23,8% біль-
ше, як торік. Надходження зросли 
майже з усіх податків, що зарахо-
вуються до державного бюджету.

Голова ДПС у Волинській об-
ласті Володимир Михалчич за-
певнив, що нинішня позитивна 
динаміка — результат покращен-
ня ефективності податкового су-
проводу бюджетоутворювальних 
платників податків.

«Нові підходи в обслуговуван-
ні й акцент на відкриту партнер-
ську співпрацю, а отже, й прозору 
сплату податків дозволяють нам 
прогнозувати стабільне наповне-
ння бюджету в майбутньому», — 
вважає Володимир Михалчич.

Очільник податкової служ-
би краю зазначив, що лідерами 

у сплаті податків до державної 
скарбниці традиційно залиша-
ються промислові підприємства 
Волині. Як свідчить аналітика, 
представники целюлозно-папе-
рової промисловості цього року 
збільшили сплату податків у 3,5 
разу, хімічної — в 2,7 разу. В сфері 
виробництва виробів із деревини 
сплата податків зросла у 2,4 разу і 
в 1,8 разу — у виробництві меблів. 
Підприємства машинобудування 
наростили сплату податків у пів-
тора разу, майже вдвічі збільшили 
сплату будівельна галузь і легка 
промисловість.

Днями відбулося спільне засідання 
комісії з питань пунктів пропус-

ку та прикордонної інфраструктури 
українсько-польської Міжурядової 
координаційної ради з питань між-
регіонального співробітництва. Це 
була одна з підсумкових нарад щодо 
готовності українсько-польського 
кордону до чемпіонату Євро-2012. 

У пункті пропуску «Ягодин» зі-
бралися представники митної та 
прикордонної служб обох країн, ди-
пломати, чиновники, представники 
дорожньої служби. Комісія розгля-
дала питання підготовки до забез-
печення належного функціонування 
пунктів пропуску під час проведен-
ня футбольного чемпіонату, готов-
ності під’їзних шляхів і розбудови 
прикордонної інфраструктури.

Сторони погодили, що укра-
їнські та польські прикордонники 
здійснюватимуть спільний контроль 
у чотирьох пунктах пропуску: «Яго-
дин — Дорохуськ», «Рава-Руська — 
Хребенне», «Краковець — Корчова», 
«Шегині — Медика» — на час прове-
дення Євро-2012. 

— Ми сьогодні вже готові до ре-
алізації спільного контролю на всіх 
чотирьох пунктах пропуску. Так, 
люди, які перетинатимуть кордон, 
здійснюватимуть лише одну зупин-
ку для контролю. Це відбуватиметь-
ся на польській стороні, — каже 
начальник департаменту розвитку 
митної інфраструктури та міжна-
родного співробітництва Державної 
митної служби України Ігор Тим-
офєєв. — На час проведення Євро-
2012 діятимуть спеціальні «зелені» 
смуги руху, по яких передбачається 

проїзд на територію країни та в зво-
ротному напрямку організованих 
груп уболівальників, футбольних 
команд, представників чемпіонату. 

Раніше на цих пунктах пропус-
ку вже були проведені тренінги з 
організації спільного контролю. Як 
зауважили керівники обох делега-
цій, така система дозволяє значно 
пришвидшити процедуру перетину 
кордону, що неодмінно сподобаєть-
ся мандрівникам. 

Зважаючи на це, виникло пи-
тання, якими будуть перспективи 
здійснення спільного митного та 
прикордонного контролю після за-
вершення футбольного чемпіонату.

— Ми намагаємося спонукати 
польських колег до того, щоб ті на-
працювання, які матимемо під час 
Євро-2012, працювали і згодом. 
Поки що в офіційному форматі наші 
колеги до цього не готові й розгляда-
ють організацію спільного контро-
лю тільки під час чемпіонату. Проте 
коли ми тільки починали готувати-
ся, вони й на це не погоджувалися. 

Тож ми й надалі працюватимемо в 
цьому напрямку, — каже Ігор Тим-
офєєв. — На боці Євросоюзу зараз 
відбувається обговорення змін у 
Шенгенському кодексі про кордо-
ни, якими передбачено можливість 
здійснення спільного контролю в 
пунктах пропуску на кордонах після 
закінчення Євро. 

Представник польської сторони 
Анджей Діагулєвіч, заступник ди-
ректора прикордонного управління 
Головної Комендатури прикордон-
ної варти Республіки Польща, за-
уважив, що для його країни теж 
важливо, аби перетин кордону був 
максимально швидким і зручним не 
лише під час Євро-2012, адже укра-
їнсько-польський кордон працюва-
тиме завжди.

— Результати організації спіль-
ного митного та прикордонного 
контролю під час футбольного чем-
піонату, можливо, розглядатимемо 
як основу для подальшої співпраці, 
— зазначив він.

Ольга УРИНА

Українці практично не мають шансів на пересадку нирок

За межею бідності живуть 
80% українців
Згідно зі щорічною доповіддю правозахисних орга-
нізацій «Права людини в Україні-2011», експерти від-
значили три основні небезпечні тенденції: падіння 
рівня життя та зростання бідності серед українців, 
політичні переслідування опозиції та громадських 
рухів, а також «знищення» незалежності суду. Зокре-
ма, у доповіді йдеться, що, відповідно до стандартів 
ООН, за межею бідності в Україні живе 80% насе-
лення. При цьому, згідно з дослідженням, бідними 
вважає себе одна четверта частина українців.

Депутати затвердили 
Митний кодекс із 
поправками Януковича
Верховна Рада підтримала доопрацьовану редак-
цію Митного кодексу. Наразі закон про Митний 
кодекс готується до підпису Президента. Як відомо, 
нова редакція Митного кодексу була прийнята 
Верховною Радою 3 листопада 2011 року. Тоді 
Президент Віктор Янукович наклав на нього вето. 
9 лютого 2012-го парламент відправив Митний 
кодекс на доопрацювання.

8%
на стільки, за підсумками ми-
нулого року, середня зарплата 
чоловіків в Україні виявилася 
більшою, ніж у жінок. Про це 
повідомила перший заступник 
міністра праці та соціальної по-
літики України Лідія Дроздова.

 ОГОЛОШЕННЯ

Молода сім’я винайме однокімнатну квартиру в районі 33-го кварталу. 
Порядність та своєчасну оплату гарантують. 

Тел. (099) 560-52-31, (097) 663-97-12


