
З довжелезними чергами в міських 
поліклініках стикався чи не кожен 
лучанин. Щоб потрапити на прийом 
до лікаря, треба простояти у черзі 
добру годину, а то й дві, і не важ-
ливо, про яку поліклініку йдеться 
— дитячу чи дорослу. Та найбільше 
дошкуляє система прийому лікарів 
за талонами. Для чого їх ввели, 
якщо все одно доводиться займати 
«живу» чергу? У дитячих полі-
клініках талони вимагають лише 
вузькопрофільні спеціалісти, до 
педіатрів можна йти і без них. А от у 
другій дорослій поліклініці пацієнт 
без талона — взагалі не пацієнт. Із 
такою проблемою зіткнулася наша 
постійна читачка. 

Пані Наталія поскаржилася 
журналісту «Відомостей»: щоб по-
трапити на прийом до невропатоло-
га, треба спочатку висидіти у черзі 
до терапевта, чи то, як модно зараз 
говорити, сімейного лікаря. І лише 
у разі, якщо він вважатиме, що по-
трібна консультація невролога, вас 
до нього направлять. 

«Відомості» вирішили провес-
ти експеримент і скласти компанію 
пані Наталі у її намаганнях потрапи-
ти до потрібного лікаря. Річ у тому, 
що лучанка тривалий час страждає 
вегето-судинною дистонією. На 
осінь, за її словами, самопочуття по-
гіршується, тому вона знає, що з цим 
затягувати не варто, і при перших 
симптомах загострення хвороби йде 
до невропатолога. Яким було її зди-
вування, коли у віконечку реєстра-
тури повідомили, що до невролога 
вона не піде, поки не відвідає свого 
дільничного терапевта. 

Беремо до нього талончик. Черга 
до дільничного невелика, тому дов-
го чекати не доводиться. За хвилин 
десять пані Наталя виходить від лі-

каря та розповідає карколомну істо-
рію. Терапевт, вислухавши її скарги, 
оглядати лучанку не стала і навіть 
не думала призначати хоча б еле-
ментарне лікування. Лише сказала, 
що спочатку пацієнтці слід пройти 
обстеження в ендокринолога, мов-
ляв, можливо, у неї з гормонами не 
все гаразд. Решту часу лікар із мед-
сестрою витратили на збір даних 
про її сім’ю. Спочатку з’ясовували, 
хто проживає з пані Наталею, потім 
плавно перейшли до розпитувань 
про сусідів. Очевидно, база даних 
лучан, які проживають на дільниці 
сімейного лікаря, була важливішою, 
ніж здоров’я пацієнтки. 

Та й узагалі, кваліфікація ни-
нішніх сімейних лікарів додає мало 
надії. В ідеалі це має бути багато-
профільний лікар, який стежити-
ме за здоров’ям цілої родини — від 
малого до старого. Проте, зважаючи 
на те, що колишні терапевти пере-
кваліфікувалися на сімейних лікарів 
після кількох місяців навчання, на 
їхню заробітну плату, яка, за слова-
ми головного медика Луцька Федора 
Кошеля, становить 1300 гривень, та 
на завантаженість пацієнтами, на-
вряд чи хтось із сімейних ескулапів 
глибоко перейматиметься вашим 
здоров’ям. 

Отримавши у медичній картці 
запис про необхідну консультацію 
ендокринолога, того ж дня ми виру-
шили до нього. У черзі сиділи прак-
тично усі без талонів: хто за аналіза-
ми, хто на прийом. Ми були п’ятими. 
Приблизно через годину пані Ната-
лю лікар таки прийняла, щоправда, 
наголосила, щоб наступного разу та 
без талона до неї не приходила. 

«Ми то ще можемо без талончи-
ка прийняти, але вам до невролога 
треба, а до нього без талона ніяк», — 
наголосила ендокринолог. 

Після візиту до ендокринолога 
нам довелося ще раз зайти до сімей-
ного лікаря. Вона нарешті на клап-
тику паперу написала, що пацієнтка 
потребує консультації невропатоло-
га, та наказала йти з ним до реєстра-
тури. З’ясувалося, що у невропато-
лога все розписано, тож ми зможемо 
потрапити до нього аж через три 
дні. Діватися нікуди, тож пані Ната-
ля погодилася й узяла талон із чітко 
вказаною годиною прийому — 15:45. 
Тільки от як боротися з головним 
болем і головокружінням наступні 
кілька днів, ні одна, ні друга лікарка 
не сказали. 

В день прийому невропатолога 
лучанка прийшла раніше вказано-

го в талоні часу. Проте люди в чер-
зі обурилися, мовляв, ніхто згідно з 
талончиками нас не прийме — тут 
«жива» черга, в якій ми були аж оди-
надцяті. Тож переступити кабінет 
лікаря Наталі вдалося близько шос-
тої вечора. 

Прикро, що керівництву полі-
клініки, як і самим лікарям, немає 
діла до людей, які підпирають стіни 
медичного закладу. Вони ж не розва-
жатися прийшли. Якщо ввели систе-
му прийому за талонами, то нехай 
би її дотримувалися. Пацієнти ж не 
всі безробітні: хтось із роботи від-
просився на годину, а вийшло, що на 
півдня, а когось удома чекають діти.

«Відомості» поцікавилися у мед-

сестри, яка допомагала неврологу, 
чому ж вони не приймають людей 
відповідно до часу, вказаного в та-
лоні, тим паче, що графік розпи-
саний на кілька днів уперед. На це 
медик із посмішкою відповіла: «Лі-
кар не може оглянути пацієнта за 
п’ятнадцять хвилин, як це написано 
в талоні. Виходить, що їх видають 
для статистики».

Чи так це насправді та скільки ще 
часу доведеться потерпати лучанам 
у чергах, ми запитали у заступника 
головного лікаря поліклініки №2 Ві-
ктора Пахарчука. Він відповів, що 
у їхній медичній установі й справді 
перевага надається тим пацієнтам, 
які мають талони. Також він на-
голосив, що інвалідів і пацієнтів із 
гострим болем приймають позачер-
гово, а те, що їх рідко хто пропускає, 
то у цьому, за словами заступника 
головлікаря, медики не винні.

— Ми боремося з «живими» 
чергами, але у наших людей мента-
літет не такий, щоб дотримуватися 
правил, — наголосив Віктор Мико-
лайович.

Крім того, на його думку, до 
вузькопрофільних лікарів пацієнти 
повинні йти у крайньому разі: якщо 
сімейний лікар виявив складне за-
хворювання чи патологію. У нашо-
му ж разі вийшло, що сімейний лі-
кар узагалі нічого не діагностувала, 
бо навіть не оглянула пані Наталю. 
Тож яку «високоспеціалізованість» 
і «компетентність» сімейного лікаря 
мав на увазі Віктор Пахарчук, зали-
шається загадкою. Медик також по-
радив лучанам, якщо виникатимуть 
непорозуміння, звертатися безпосе-
редньо до керівництва поліклініки, 
яке може не лише вислухати скарги, 
а й оглянути пацієнтів.

Ірина КОСТЮК

Для отримання американської 
візи тепер буде достатньо 

сплати тільки консульського 
збору. Всі інші виплати скасову-
ються. Починаючи з 20 вересня, 
всі послуги, включаючи при-
значення співбесіди, а також 
доставка паспортів та інших до-
кументів будуть надаватися без 
необхідності додаткової оплати 
за них. Заявникам більше не 
потрібно буде платити за осо-
бистий ідентифікаційний номер 
(PIN-код) для того, щоб призна-
чити візову співбесіду.

Сума консульського збору 
залишається незмінною (від 160 
до 270 доларів за різні категорії 
віз).
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Актуально

Міністр туризму і культури забув згадати
в декларації про свій розкішний маєток

Навколо міністра туризму та 
культури Михайла Кулиняка 

розгорівся черговий скандал. Як 
ідеться у сюжеті програми «Гро-
ші», чиновник володіє розкішною 
нерухомістю, про що забув повідо-
мити у своїй декларації.

Журналісти знайшли замісь-
кий маєток міністра в елітному 
котеджному містечку Авгур, що 
на 31 кілометрі обухівської траси. 
Цю інформацію підтвердили міс-
цеві жителі, одноголосно вказав-
ши на той самий будинок. Сам же 

міністр відхрещується від того, що 
має під Києвом садибу. Відповід-
но до декларації, він володіє лише 
земельною ділянкою у 10 соток і 
квартирою площею 151 кв. м.

Знайшли журналісти в декла-
рації про доходи чільника відом-
ства й «зайвий» мільйон. Згідно з 
даними, минулого року чиновник 
заробив 1 мільйон 365 тисяч гри-
вень, однак із цих грошей заро-
бітна плата становить лише 179 
тисяч, ще 6109 гривень — матері-
альна допомога.

Нагадаємо, нещодавно навко-
ло Михайла Кулиняка здійнявся 
скандал. Колишня модель Playboy 
Влада Прокаєва заявила, що за 
своє призначення на посаду за-
ступниці директора музею «Ки-
єво-Печерська лавра» вона за-
платила 50 тисяч доларів міністру 
культури.

Кабмін заперечує, що існують державні гарантії щодо боргів ЄЕСУ

США спростили 
процедуру 
отримання віз для 
українців

Листи за підписом Павла Лаза-
ренка не є підставою для спла-

ти будь-якого боргу нашою держа-
вою. Про це заявив представник 
Кабміну Андрій Богдан на засідан-
ні Господарського суду Києва щодо 
справи за позовом Міноборони РФ 
про виплату понад трьох мільярдів 
гривень у справі корпорації «Єдині 
енергетичні системи України».

«Кабінет Міністрів України 
спростовує існування державних 
гарантій щодо можливості стяг-
нень із держбюджету України у 
справі ЄЕСУ. Ми вважаємо, що такі 
гарантії не надавалися: підписаний 
лист містив особисту думку певних 

державних чиновників. Державних 
же гарантій як таких не було», — 
сказав він.

Богдан також зауважив, що 
представники Міноборони Росій-
ської Федерації не надали жодних 
первинних доказів щодо існування 
боргу. За його словами, борг у три 
мільярди гривень перед оборон-
ним відомством РФ має сплатити 
сама корпорація.

«У цьому разі також пропущені 
будь-які строки позивної давності 
щодо стягнення таких коштів. Ми 
як юристи не знаємо, чому вони 
звернулися до суду саме зараз», — 
додав Богдан.

А представник Міноборони РФ 
Ігор Полевич заявив, що суму під-
твердив Апеляційний суд Дніпро-
петровська, а також вона була під-
тверджена рішенням X Змішаної 
українсько-російської комісії. Його 
підписали тодішній глава уряду РФ 
Михайло Фрадков і Віктор Януко-
вич — на той час прем’єр-міністр 
України.

«Кабмін підтвердив суму бор-
гу», — заявив представник Міно-
борони Росії.

У свою чергу представник 
ЄЕСУ Олександр Ковальчук по-
просив «час для ознайомлення зі 
справою».

Іноземцям хочуть 
дозволити купувати землю 
в Україні
Парламент прийняв у першому читанні проект 
закону щодо права власності на землю. У ньому 
міститься норма, за якою іноземці та особи без 
громадянства можуть набувати права власності 
на землі несільськогосподарського призна-
чення, на яких розташовані об’єкти нерухомого 
майна, що належать їм на праві приватної 
власності. 

Росія має претензії до 
української курятини
У зв’язку з первинним виявленням шкідливих мікро-
організмів у партії м’яса птиці, що надійшла з України, 
а саме — з підприємства ТОВ «Тавр-Плюс», щодо 
продукції цього виробника запроваджується режим 
посиленого лабораторного контролю. Про це повідо-
мили у Россільгоспнагляді. З 27 вересня вводяться 
тимчасові обмеження на ввезення до Росії продукції 
цього товариства з обмеженою відповідальністю.

90%
стільки бізнесменів порушують 
податкове та трудове законодав-
ство в Україні. Такими є резуль-
тати перевірок підприємців, 
заявили у Державній податковій 
службі.

Талони в поліклініці лише для статистики
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І аж ніяк не для зручності пацієнтів
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