
Згідно з Законом України «Про 
затвердження Загальнодержавної 
програми розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини до 2011 
року», посаду сімейного лікаря в 
Україні може обіймати лікар, який 
пройшов підготовку в інтерна-
турі за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна медицина», 
або лікарі, які працювали дільнич-
ними терапевтами чи педіатрами, 
пройшли перепідготовку й отри-
мали сертифікат за спеціальністю 
«Загальна практика — сімейна 
медицина». 

У Луцьку практично всі терапев-
ти вже «перенавчились» і працюють 
як сімейні лікарі. В ідеалі такий спе-
ціаліст має обслуговувати як дорос-
лих, так і дітей. Навантаження, згід-
но з нормативними документами, 
повинне становити 1500 населення у 
місті й 1200 — на селі. Що ж маємо 
на практиці? 

А на практиці здебільшого сі-
мейні лікарі — колишні терапевти 
— «закріплені» за дорослими, а дітей 
батьки в основному віддають під на-
гляд кваліфікованим педіатрам. 

То як у реальності виглядає при-
йом у сімейного лікаря? 

До редакції звернулася 60-річна 
лучанка, яка мешкає в одному з від-
далених мікрорайонів. Жінка про-
сила не називати її прізвище, бо ж 
«на районі» переважно всі знають 
одне одного, а їй частенько дово-
диться звертатися по медичну до-
помогу. Так от, нещодавно вона на-
відалася до свого сімейного лікаря з 
гострими болями у попереку. 

Перенавчений терапевт огляну-
ла її і сказала, що потрібна консуль-
тація невропатолога. А цей спеціа-
ліст приймає в іншому кінці міста.

— В реєстратурі мене попереди-
ли, що невропатолог приймає лише 
за талонами і за попереднім запи-
сом, — розповіла пані Надія. — Але 
«скрутило» мене у п’ятницю, і я ви-
рішила їхати напередодні вихідних. 
Описати, скільки мук натерпілася, 
поки з одного кінця міста дісталася 
в інший громадським транспортом, 
словами неможливо. Коли приїхала, 
в реєстратурі сказали, що на сьогод-
нішнє число талони закінчилися. До 

невропатолога запис проводять десь 
на тиждень наперед. Зважаючи на 
свій критичний стан, вирішила по-
проситися. Лікар прийняла, огляну-
ла, виписала рекомендації. Кажуть, 
що мені пощастило, а то могла й 
відправити. Постає запитання: наві-
що мені біля дому амбулаторія, коли 
там лікар мені може лише направ-
лення виписати? Сусідка до кардіо-
лога постійно ходить через нашого 
сімейного. По суті, ми маємо біля 
дому лікаря, який дає рекомендації 
з лікування лише ГРВІ. Якщо люди-
ні болить живіт, то вона направляє 
у поліклініку до гастроентеролога, 
якщо нирки — виписує направлен-
ня до уролога. Все залишилося так, 
як було раніше. Не розумію, у чому 
суть змін. 

— Сімейний лікар має надавати 
допомогу в 80% випадків, — роз-
тлумачив суть нововведень началь-
ник обласного управління охорони 
здоров’я Ігор Ващенюк. — Наведе-
ний вами приклад є класичним при-
кладом радянської системи охорони 
здоров’я за Семашком. Я сам пра-

цював терапевтом, і мені, як лікарю, 
було соромно людину з ангіною на-
правляти до ЛОРа чи з радикулітом 
— до невропатолога. Я вчився та знав, 
як лікувати ці хвороби. За це й отри-
мував на горіхи на п’ятихвилинках. 
Мовляв, забираєш хліб у колег, не за-
вантажуєш їх. У всьому світі на кон-
сультацію до вузького спеціаліста 
чекають місяцями. Звичайно, якщо у 
людини не гострий стан. Решту лікує 
сімейний лікар. 

Ігор Ващенюк наголосив, що на 
Волині проблем із кадрами практич-
но немає. Хоча сімейна медицина 
має запрацювати на повну потуж-
ність у 2020 році, вже сьогодні на 
рівні центральних районних ліка-
рень лікарськими кадрами забез-
печення йде на 90%, а на рівні сіль-
ських амбулаторій — до 80%. 

— Цього року після інтернатури 
приступить до робити десять лікарів 
загальної практики — сімейної ме-
дицини. А до інтернатури на відпо-
відну спеціальність вступили 36 мо-
лодих спеціалістів. Вони проходять 
її здебільшого на базах обласної клі-

нічної та Луцької міської лікарень. 
«Відомостям» вдалося поспілку-

ватися зі спеціалістом, який прой-
шов інтернатуру за спеціалізацією 
«Загальна практика — сімейна ме-
дицина». 

— Для того щоб хірург став хі-
рургом, у нього спеціалізація після 
інституту — три роки. І щоб уролог 
став урологом, теж спеціалізація 
триває три роки. А сімейним ліка-
рям треба за два роки засвоїти до 
15 спеціальностей. Адже сімейний 
лікар має бути різнобічно підготов-
лений не тільки з питань терапії, 
педіатрії, але й неврології, офталь-
мології, хірургії, психіатрії та інших 
розділів медицини. Як ви думаєте, 
ми можемо засвоїти цей обсяг знань 
і бути нормальними спеціалістами? 
— запитав молодий лікар. — До-
бре, якщо пощастить і у тій амбу-
латорії, куди направлять, буде хоча 
б мінімальний набір апаратури для 
обстеження, аналізів. А то з фонен-
доскопом і тонометром багато не на-
працюєш. Тому й не дивно, що поси-
лають людей до вузькопрофільних 
спеціалістів. 

Як бачимо, самі лікарі у сімей-
ну медицину не дуже вірять. Шкода 
тільки, що вголос цього не говорять. 
Якщо проблеми є, їх потрібно про-
говорювати. Хоча, на суб’єктивний 
погляд автора, кваліфікація лікаря 
залежить від його бажання бути лі-
карем, допомагати людям. Тішить, 
що цього року в медичні вузи пода-
вали заяви молоді люди з дуже висо-
кими балами ЗНО — понад 700. Зна-
чить, учитися вони вміють і можуть. 

Щодо устаткування, то Ігор Ва-
щенюк розповів, що «сімейні» ам-
булаторії будуть ним забезпечені за 
рахунок грантових коштів, які ма-
ють надійти в область від Світового 
банку. 

Коли це станеться, невідомо. 
Коли сімейним лікарям почнуть 
платити обіцяну вищу заробітну 
плату, щоб вони мали стимул до 
праці, також невідомо. Наразі в об-
ласті діє 106 амбулаторій сімейної 
медицини. Потрібно відкрити ще 80. 
Здебільшого в сільських районах. Це 
і буде, за словами начальника управ-
ління охорони здоров’я, наближен-
ням медицини до людей. 

Наталка СЛЮСАР 
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Події

Середній розмір одноразової виплати допомоги з безробіття становить 
більше восьми тисяч гривень 

45 українських 
шахт піде «з 
молотка». Зокрема 
й волинські 

На черговому засіданні Волин-
ського обласного координацій-

ного комітету сприяння зайнятості 
населення заступник директора 
обласного центру зайнятості Алла 
Чубара презентувала учасникам за-
сідання напрацювання щодо спри-
яння розвитку малого бізнесу в об-
ласті й підтримці підприємницьких 
ініціатив безробітних. 

Зокрема, вона повідомила про 
нову послугу служби зайнятості — 
безкоштовне консультування ро-
ботодавців і підприємців із питань 
ведення підприємницької діяль-
ності з залученням фахівців інших 
структур (Пенсійного фонду, подат-
кової інспекції, управління юстиції, 
управлінь агропромислового розви-
тку, Держземагентства й інших). 

— Станом на 1 серпня цього 
року в центрах зайнятості області 
281 особа отримала консультації 
з питань провадження підприєм-
ницької діяльності, — розповіла 
Алла Миколаївна. 

За її словами, з 1 січня 2001 
року за сприяння служби зайнятос-
ті підприємцями на Волині стали 
25 тисяч 600 осіб. Із коштів Фонду 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття їм профінансовано 44 

мільйони 300 тисяч гривень. 
— За сім місяців цього року 5900 

осіб було залучено до семінарів із за-
початкування підприємництва, од-
нак відкрили власну справу тільки 
365, — наводить цифри Алла Мико-
лаївна. — Шлях залучення службою 
зайнятості безробітних до відкриття 
власного бізнесу складається з таких 
кроків: спочатку йде орієнтація на 
підприємництво, після того — про-

фесійне консультування, пізніше 
— професійне навчання, тоді роз-
робка бізнес-плану і його публічний 
захист, реєстрація суб’єкта підпри-
ємницької діяльності й одноразова 
виплата допомоги з безробіття для 
започаткування власної справи. 
Межі цієї виплати коливаються від 
2800 гривень до 49 тисяч. Це зале-
жить від страхового стажу та роз-
міру заробітної плати за останнім 

місцем роботи. Середній розмір до-
помоги на підприємництво поточ-
ного року становив 8200 гривень. 

Щодо сільського господарства, 
то підприємництво тут започатку-
вало цьогоріч 63 людини, у сфері 
зеленого туризму — 80. Цьому спри-
яли такі освітні проекти служби за-
йнятості, як «Зимова агрошкола» й 
«Школа культури і туризму». 

Найпопулярніші за останні три 
роки види підприємницької діяль-
ності — торгівля продовольчими 
і непродовольчими товарами, ре-
монт автомобілів, побутових виро-
бів, предметів особистого вжитку, 
надання транспортних послуг. Се-
ред найбільш цікавих бізнес-ідей 
безробітних Алла Чубара назвала 
відкриття косметичного кабінету, 
міні-ательє, тренажерного залу, мі-
ні-пекарні, виробництво вітражів, 
хутра та виробів із нього, виготов-
лення м’яких меблів, розведення 
риби у штучних водоймах. 

Варто зауважити, що перед по-
чатком засідання голова комітету 
Володимир Цибульський висловив 
невдоволення з приводу того, що 
окремі члени комітету дозволяють 
собі не з’являтися на засідання без 
поважних причин. 

Людмила ШИШКО 

Фонд держмайна вніс 45 шахт 
у перелік тих, які підляга-

ють підготовці до приватизації 
в 2013 році для подальшого про-
дажу. Регіональним відділенням 
у Донецькій, Луганській, Львів-
ській і Волинській областях до-
ручено надати пропозиції щодо 
термінів завершення підготовки 
до продажу цих шахт в управ-
ління планування та пільгового 
продажу не пізніше як 9 верес-
ня. 

В список увійшли ПАТ «Ли-
сичанськвугілля» (4 шах-
ти) і копальні, що входять у 
ДП «Макіїввугілля», ДП «Ор-
джонікідзевугілля», ДП «Лу-
ганськвугілля»,    ДП «Первомайськву-
гілля», ДП «Донбасантрацит», 
ДП «Львіввугілля», ДП «Во-
линьвугілля». 

Цьогоріч планують виробити 
1,5 мільйона тонн цукру 
В Україні розпочався сезон цукроваріння. Загалом 
планують виробити 1,5 мільйона тонн цукру. Разом із 
перехідними запасами (800 тис. т) це дасть змогу по-
вністю задовольнити річну внутрішню потребу. Про це 
повідомив міністр аграрної політики та продовольства 
Микола Присяжнюк, інформує прес-служба відом-
ства. Адже внутрішнє споживання цукру оцінюється в 
середньому в 1,8 мільйона тонн. Переробляти солодкі 
коренеплоди планують 63 підприємства. 

За оренду гектара землі 
на Волині платять 550 гривень 
Власники земельних часток (паїв) у області уклали 
80,2 тис. угод оренди землі загальною площею 177,8 тис. 
га, що на 5,4 тис. га більше, ніж у 2012 році. Про це повідо-
мив начальник Головного управління Держземагентства 
в області Василь Василенко. Орендна плата за викорис-
тання земельних часток нарахована у сумі 97,8 млн грн, 
що на 11,1 млн грн більше, ніж торік. Середній розмір 
орендної плати становить 550,4 грн за 1 га. Станом на 
5 вересня орендарі виплатили 47,1 млн грн, що стано-
вить 48,1% нарахованої орендної плати. 

21% 
на стільки в Україні у серпні в по-
рівнянні з минулим роком скоро-
тився випуск автотранспортних 
засобів — до 5 тис. 769 одиниць. 
Порівняно з липнем автовироб-
ництво в країні впало на 14,1%, 
інформує «Укравтопром». 

Судитимуть 
чиновника, який 
«кришував» 
браконьєрів 
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Прокуратура Волині затвер-
дила обвинувальний акт і 

скерувала до суду кримінальне 
провадження щодо заступника 
начальника управління екології 
та природних ресурсів Волин-
ської облдержадміністрації. Про 
це повідомили у прес-службі 
прокуратури Волині. 

Досудовим розслідуванням, 
яке проводило слідче управління 
МВС України в області, встанов-
лено, що цей державний служ-
бовець неодноразово отримував 
від громадян, що промишляли 
незаконним виловом риби, не-
правомірну вигоду за сприяння 
у таких діях і не притягнення їх 
до адміністративної відповідаль-
ності. 

Всього посадовець одержав 
неправомірну вигоду на суму 
близько 11 тисяч гривень. 

Покарання чиновнику ви-
значить суд.

Через «Ягодин» 
без декларації 
хотіли провезти 
майже 80 тисяч 
злотих 

Працівники Ягодинської мит-
ниці Міндоходів припинили 

спробу незаконного переміщен-
ня іноземної валюти, а саме 78,8 
тисячі злотих, через митний кор-
дон України. 

Громадянин нашої держави, 
прямуючи з України в Республі-
ку Польща, намагався шляхом 
приховання від митного контр-
олю перемістити через кордон 
України іноземну валюту в сумі 
78,8 тисячі злотих, що за курсом 
НБУ становить 194 тисячі гри-
вень. 

Як повідомляють фахівці 
«Ягодина», українець задекла-
рував лише факт переміщення 
через кордон 10 тисяч доларів 
і 700 євро, а приховану готівку 
було виявлено лише під час пере-
рахунку задекларованої валюти. 

За цим фактом складено про-
токол про порушення митних 
правил. Гроші вилучено праців-
никами Ягодинської митниці 
Міндоходів. 

Щоб отримати допомогу, хворому 
треба подолати і відстань, і час


