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Із 2007 року в Україні діє програма 
«Репродуктивне здоров’я нації», 
яка має на меті, зокрема, знизити 
показник смертності новонародже-
них від синдрому дихальних шля-
хів. Прийняли її аж до 2015 року. 
Але, як показує досвід, мало хто з 
батьків, які стикалися з проблемою 
утрудненого дихання в немовлят, 
взагалі знають про існування такої 
програми. Ще меншій кількості 
відомо, що медикаменти, необхідні 
для розкриття легенів, надаються у 
пологових будинках безкоштовно. 
Йдеться про препарати «Сукрім», 
«Куросурф» і «Неосурф». 

Постановою Кабміну від 
27.12.2006 року передбачено ви-
діляти щороку орієнтовно по три 
мільйони гривень для закупівлі пре-
паратів, які використовують лікарі 
пологових будинків при дихальних 
розладах у новонароджених. Луць-
кий клінічний пологовий будинок 
теж є у списку установ, які отриму-
ють безкоштовно ліки сурфактант-
ної групи. Однак медики цього поло-
гового, як з’ясували правоохоронці, 
майже щоразу, коли народжувалося 
кволе дитя з розладами дихання, го-
ворили розгубленим батькам, мов-
ляв, ліків немає, але є можливість їх 
дістати. За окрему плату, звісно, яка 
у 2-2,5 рази перевищувала вартість 
закупленого МОЗ препарату. 

Після того, як скандал із безко-
штовними медикаментами вибух-
нув у 2009 році на Тернопільщині, 
волинські правоохоронці виріши-
ли розібратися, що коїться і в на-
шій області. Результати перевірок 
не змусили на себе чекати. Обласне 
управління Державної служби бо-
ротьби з економічними злочинами 
(ДСБЕЗ) виявило факти зловживан-
ня лікарями службовим становищем 
і присвоєння коштів від реалізації 
препаратів по державній програмі 
«Репродуктивне здоров’я нації». У 
Луцькому пологовому будинку мі-
ліція витребувала документи щодо 
отримання та використання медич-
них препаратів «Сукрім», «Куро-
сурф» і «Неосурф». 

Відомо, що медпрепарати сур-
фактантної групи випускаються в 
ампулах, кожна з яких запакована 
у коробку з голографічним зобра-
женням, на якому зазначено номер, 
серію та дату виробництва. З наказів 
управління охорони здоров’я мілі-
ція з’ясувала, яка партія ліків над-

ходила до Луцького пологового, а в 
історіях хвороби перевірила, кому 
вводилися ці препарати. Після про-
ведених бесід із батьками правоохо-
ронці встановили, що за препарати, 
закуплені Мінздоров’я, вони таки 
платили гроші. Збирав «данину», 
та й загалом керував цим процесом 
протягом 2007-2010 років тодішній 
завідувач відділення інтенсивної те-
рапії новонароджених В. Б. 

Оперуповноважений УДСБЕЗ 
області, який займався справою по-
логового, каже, що без відома голов-
ного лікаря Б. навряд чи наважився 
б затіяти бізнес із безкоштовними 
препаратами. Крім того, як з’ясувала 
міліція, розподіл та списання ме-
дикаментів сурфактантної групи 
відбувалися лише за підписом пана 
Токарчука.  «Відомості» спробували 
зв’язатися із Михайлом Михайлови-
чем, однак жіночий голос на друго-
му кінці дроту повідомив, начебто 
той поїхав у тижневе відрядження.

Один із працівників Луцького 
пологового розповів «Відомостям», 
як неодноразово був свідком розмо-
ви завідувача відділення Б. та бать-
ків. Горе-лікар розповідав уже за-
вчену «казочку» про те, що ліків, на 
жаль, зараз немає, але він знає, де їх 
можна дістати. Гарно все обставив-
ши, пан Б. продавав бюджетні ампу-
ли затурканим батькам і без докору 
сумління клав до кишені кілька со-
тень гривень. Або ще приклад. Деко-
трим щастило більше: заввідділен-
ням, навпаки, казав, що препарати 
є, одна ампула коштує 800 гривень, 
але при цьому прозоро натякав по-
вернути хоча б половину вартості. 
— Схема, за якою працювали меди-
ки пологового, була простою. Зна-
ючи, що ці препарати є в наявності, 
лікар, який приймав пологи, бачачи, 
що у дитини є проблеми з диханням, 
переводив немовля до відділення ін-
тенсивної терапії. У цьому відділен-
ні на той час працювало приблизно 
п’ять лікарів, які мали доступ до 
введення препаратів, — розповідає 
оперуповноважений. — Але, як пра-
вило, ці препарати вводилися лише 
Б., мовляв, він досвідченіший, ще й 
заввідділенням. Наша ж думка така, 
що доступ до препаратів був спеці-
ально перекладений на Б. з метою 
контролю фінансових потоків.

Порушення підтверджують і 
матеріали кримінальної справи, яка 
була відкрита прокуратурою області 
проти В. Б. 10 травня 2011 року. 

У постанові Луцького міськра-
йонного суду від 23.09.2011 року 
також підтверджується причет-
ність заввідділенням інтенсивної 
терапії новонароджених до фактів, 
пов’язаних із заволодінням чужим 
майном шляхом обману та зловжи-
ванням службовим становищем, що 
заподіяло істотну шкоду правам та 
інтересам окремих громадян. Про-

те винним у скоєні шахрайства суд 
його так і не визнав. У судових ма-
теріалах йдеться лише про те, що у 
діях В. Б. лише «вбачаються ознаки 
злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 
190 та ч. 1 ст. 364 КК України».

Хоча описані судом  факти го-
ворять про інше. Потерпіла грома-
дянка П., якій довелося мати справу 
з нечистим на руку лікарем, запла-

тила за два флакони «Сукріму» пів-
тори тисячі гривень, оскільки лікар 
повідомив їй, що медикаментів у по-
логовому немає, але вони є в нього 
особисто. 

Ще один випадок, описаний 
у кримінальній справі, трапився 
28.11.2008 року. В. Б., який на той 
час був виконуючим обов’язки за-
ввіділенням, «повідомив подружжю 
К., що дитина, яка має народитися, 
буде недоношеною і у неї виникнуть 
проблеми з розкриттям легенів. Від-
так батьки погодилися придбати 
одну ампулу «Куросурфу». Лікар Б., 
скориставшись тим, що сім’я не зна-
ла, де можна купити препарат, умис-
но ввів  їх в оману та повідомив, що 
ліки є у нього, але використати їх 
він зможе лише за умови відшкоду-
вання вартості в розмірі три тисячі 
гривень». 

Кажуть, що за все у житті дово-
диться платити. Проте не у випадку 
з колишнім заввідділенням інтен-
сивної терапії новонароджених. Бо 
навіть такі аморальні вчинки, які 
допускав у своїй роботі пан Б., зі-
йшли йому з рук. Він звернувся із 
клопотанням до суду, у якому про-
сив «кримінальну справу закрити 
на підставі ЗУ «Про амністію». Вину 
визнаю повністю, в пред’явленому 
обвинуваченні щиро розкаююся». 
Взявши до уваги і той факт, що лі-
кар Б. має двох неповнолітніх дітей, 
врешті-решт суд постановив: «За-
слухавши думку учасників судового 
процесу, які не заперечували від-
носно застосування до В. Б. Закону 
України «Про амністію у 2011 році», 

суд приходить до висновку, що кло-
потання підставне і підлягає задово-
ленню». 

Таким чином кримінальну спра-
ву по обвинуваченню В. Б. закри-
ли у зв’язку з тим, що вона не була 
розпочата судовим розглядом, а 
збитки, завдані потерпілим, лікар 
із підмоченою репутацією Б. від-
шкодував. Щоправда, йдеться лише 
про 13 тисяч гривень, факт передачі 
яких змогли встановити міліціянти. 
Повернув В. Б. собі й роботу, але з 
меншою кількістю повноважень. 
Відділення інтенсивної терапії ново-
народжених у Луцькому пологовому 
будинку нині очолює Олена Козак, а 
пан Б. працює звичайним черговим 
лікарем.

У цій резонансній історії при-
вертає увагу ще один дивний 
збіг. Коли правоохоронці поча-
ли детальніше вивчати справу, то 
з’ясували, що, згідно з наказами 
обласного управління охорони 
здоров’я про розподіл і раціональне 
використання лікарських засобів 
сурфактантної групи, з 2008 по 2010 
роки закуплені міністерством пре-
парати не розподілялися по області 
— практично усе отримував Луць-
кий пологовий будинок. Протягом 
2008-2010 років лише кілька ампул 
було виділено для Ковельського 
пологового будинку. Невже змова 
вийшла далеко за межі пологового 
будинку? 

Це запитання «Відомості» по-
ставили заступнику начальника 
обласного управління охорони 
здоров’я Валерію Руцькому. Чинов-
ник сприйняв появу журналіста з 
криком, а вгамувавшись, повідав, 
що дійсно препарати «Сукрім», «Ку-
росурф» і «Неосурф» розподілялися 
не по всіх пологових відділеннях об-
ласті. Їх отримували лише Луцький 
клінічний пологовий будинок та 
Волинське обласне дитяче територі-
альне медоб’єднання. Пов’язана така 
«прихильність», за словами Руцько-
го, не з якимось умислом, а з тим, що 
після введення зазначених препара-
тів маля треба підключити до апара-
ту штучного дихання, а таких не має 
жодне пологове відділення при цен-
тральних районних лікарнях. Пан 
Валерій також пояснив, що ампули 
останнім часом не направляються 
навіть до Ковеля, оскільки апарат 
штучного дихання в місцевому по-
логовому вийшов із ладу. 

Ірина КОСТЮК
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Події

  ЗА РІШЕННЯМ БАТЬКІВ  ПРОБЛЕМА   НОВАЦІЇ

Дошкільнята до семи років 
можуть ходити у садочки

На Волині дітей харчують 
неякісними продуктами

В Україні скасували 
плату за з’єднання 
в мобільному зв’язку 

У Міністерстві освіти і науки, мо-
лоді та спорту нагадали, що від-

повідно до п. 1 ст. 12 Закону Україну 
«Про дошкільну освіту» право на 
перебування у дошкільних навчаль-
них закладах гарантовано дітям ві-
ком від двох місяців до шести (семи) 
років. Діти, яким станом на 1 верес-
ня поточного року виповнюється 
6 років, мають право за бажанням 
батьків перебувати в дошкільних 
навчальних закладах до 7 років.

Положенням про дошкільний 

навчальний заклад, затвердженим 
постановою Кабміну від 12.03.2003 
№ 305, визначено, що навчальний 
рік у дошкільних навчальних за-
кладах розпочинається 1 вересня і 
закінчується 31 травня, а оздоров-
чий період триває з 1 червня до 31 
серпня.

Отже, діти шести (семи) років, 
які ідуть до школи з 1 вересня, ма-
ють право відвідувати дошкільний 
навчальний заклад до кінця оздо-
ровчого періоду, тобто до 31 серпня.

У раціон  дітей включаються 
дешеві продукти та продукти 

низької якості. Про це сказав під 
час міжвідомчої наради перший 
заступник прокурора області Во-
лодимир Троць. Він навів конкрет-
ний приклад, коли дітям замість 
вершкового масла відповідаль-
ні особи купували заборонений 
спред. 

— Посадовці управління осві-
ти Луцької міської ради уклали  
договір з ПП «Торговий дім «Ти-
верія» про постачання в дошкіль-
ні навчальні заклади міста масла 
вершкового 72% жирності (фасо-
ване) на загальну суму  майже 1 
млн. грн., — зазначив прокурор. 
—  Підприємство з початку року 
доставило масло до 25 дитсадків 
Луцька на суму 12 тисяч гривень. 
Проведеним дослідженням у про-
дукції виявлено вміст рослинного 
жиру,  що не відповідає вимогам 
нормативних документів держав-
ного стандарту,  Інструкції з ор-
ганізації харчування дітей у ДНЗ, 
затвердженої наказом Міністер-
ства освіти і науки України, Мініс-
терства охорони здоров’я України. 

На вимогу прокуратури Луцька  
забезпечено поставку якісної про-
дукції, затрачені кошти повернуто 
до бюджету. 

До речі, аналогічні порушення 
виявлено при організації харчу-
вання у дошкільних навчальних 
закладах  Ковеля, Ковельського та 
Ківерцівського районів. Перевірки 
тривають.  

Зазначимо, що в структурі за-
хворюваності дітей третє місце в 
області посідають хвороби органів 
травлення, порушення обміну ре-
човин. Все це пов’язано з неякіс-
ним харчуванням. 

Наталка СЛЮСАР

Лікарі робили бізнес на хворих новонароджених

Російський ринок закритий 
для українських сирів
Незважаючи на офіційні заяви про закінчення «сир-
ної війни», російський ринок все ще закритий для 
українських виробників. «Трьом проінспектованим 
заводам експорт у РФ дозволено, але на сьогодні 
відвантажень немає... Дозволу на ввезення не над-
ходило. Росія не впускає», — повідомив директор 
департаменту ветеринарної медицини Державної 
ветеринарної та фітосанітарної служби України Ві-
талій Башинський.  

Разом із вугіллям поляк 
перевозив сигарети
Прикордонники Луцького загону спільно з митни-
ками виявили контрабанду тютюнових виробів. 
Цигарки намагався перевезти громадянин Польщі, 
який повертався додому через пункт пропуску 
«Ягодин-авто». Спальне приміщення кабіни автомо-
біля «Мерседес» він напакував сигаретами. Під час 
подальшої перевірки причепа транспортного засо-
бу виявилося, що в мішках під вантажем деревного 
вугілля також були приховані тютюнові вироби. 
Всього нарахували 2 тисячі пачок сигарет.
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на стільки гривень виросли 
за минулий місяць по Україні 
середні зарплати (до 2923 
гривень). Про це повідомили у 
Держстаті.

Після проведених бесід 
із батьками правоохо-
ронці встановили, що за 
препарати, закуплені 
Мінздоров’я, вони таки 
платили гроші. Збирав «да-
нину» тодішній завідувач 
відділення інтенсивної 
терапії новонароджених

В Україні офіційно скасували пла-
ту за з’єднання при розмовах 

по мобільному. Про це йдеться у 
затверджених Кабміном нових пра-
вилах надання телекомунікаційних 
послуг. Так, згідно з даними нор-
мативами, абонент Інтернету або 
мобільного зв’язку чи кабельного 
телебачення тепер платитиме лише 
за спожиті послуги. Тарифи, коли 
говориш по мобільному 20 секунд, а 
платиш за хвилину — тепер поза за-
коном, як і плата за з’єднання. 

Заступник директора дослід-
ницької компанії GfK Ukraine Гліб 
Вишлінський наголошує, що нові 
правила зобов’язують операторів 
якісніше інформувати про вартість 
послуг, які надаються, та зменшують 
можливість ошукувати споживачів 
«хитрими тарифами». Окрім цього, 
нові правила суттєво обмежують 
можливості операторів змінювати та-
рифний план. Відтепер вони повинні 
чітко вказувати час, протягом якого 
тариф змінюватися не буде, а після 
цього строку оператори зобов’язані 
попереджати кожного абонента про 
зміну умов обслуговування. 

За медикаменти, які мали б надаватися безкоштовно, лікарі пологового вимагали по кілька сотень гривень

 ОГОЛОШЕННЯ

Шановні жителі області,керівники 
підприємств , установ, організацій!
Волинська дирекція УДППЗ “Укрпошта” повідомляє   Вас про те, що з 10 квітня роз-
почалася передплата на українські, зарубіжні, 
обласні та районні періодичні видання на ІІ півріччя 2012 року.
Передплату приймають усі відділення поштового   зв’язку Волинської області, 
відділи передплати, листоноші на доставних дільницях. Терміни оформлення 
передплати:
• Видання України – до 15 червня 2012 р.
• Обласні та районні видання– до 25 червня 2012 р.
• Видання зарубіжних країн  - за 30 днів до початку передплатного періоду.
Передплата на періодичні видання через підприємства «Укрпошта»-найдешевша 
в Україні.
Волинська дирекція УДППЗ «Укрпошта»


