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Телегід

06:00 «ТСН-Тиждень»
06:45, 07:10, 08:10 «Сніданок 

з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 23:50 

ТСН: «Телевізійна служба 
новин»

08:05 «Економічна правда»
09:05 Т/с «Тисяча і одна ніч» 
11:00 «Російські сімейні драми»
12:05 Х/ф «Таксі 2»
13:55 Х/ф «Метро»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Любов та покаран-

ня» 
20:15, 21:25 Т/с «Убити Сталіна»
22:30, 05:00 «Гроші»
00:05 Х/ф «Сором» 
01:55 Х/ф «Іронія долі, або З 

легкою парою!» 

05:25 Х/ф «Стерво»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 17:50 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10 Х/ф «Осінній лист»
11:10, 12:20 Д/с «Слідство вели... з 

Леонідом Каневським»
13:40 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:45 «Жди меня»
18:00, 04:50 «Стосується кожного»
19:05 Т/с «Пасічник»
20:00, 02:45 «Подробиці»
20:30 Т/с «Однолюби»
23:40 Т/с «Червоні гори»
00:35 Х/ф «Сукупність брехні» 
03:15 Д/ф «Змова сірих карди-

налів»

05:45 «Чужі помилки. Ніж у спину»
06:25, 16:00 «Все буде добре!»
08:10, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
09:45 «Моя правда. Хаял Алекпе-

ров. Кавказький полонений»
10:45, 01:05 Х/ф «Терміново, 

шукаю чоловіка» 
12:45 «Битва екстрасенсів. Чолові-

ки проти жінок»
15:00 «Звана вечеря»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:00 «Куб - 4»
22:25 «Детектор брехні - 4»
23:55 «Один за всіх»
02:45 Х/ф «Щит і меч» 
04:05 Нічний ефір

05:05 Служба розшуку дітей
05:15 Світанок
06:20, 07:30 Ділові факти
06:25 Економічний інтерес
06:35 Т/с «Таксі»
06:55 Т/с «Леся+Рома»
07:35, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:10, 13:00 Анекдоти по-

українськи
10:20 Т/с «Прокурорська пере-

вірка»
13:10 Т/с «Майстер і Маргарита»
19:25 Надзвичайні новини
20:10 Т/с «Братство десанту»
22:20 Т/с «Пастка»
23:20, 03:00 Свобода слова
01:20 Х/ф «Пропащі хлопці. 

Спрага» 
02:45 Про-Ziкаве.ua

05:15 Т/с «Подзвони в мої 
двері» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00 Події
07:30 Щиросерде зізнання
08:00 Т/с «Подружжя» 
09:10 Т/с «Чужа жінка» 
13:10 Люблю! Чекаю!
14:10, 17:20, 22:30 Т/с «Слід» 
16:00, 03:30 Критична точка
18:00 Т/с»-Поцілуй! Нова історія» 


19:20, 04:15 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Карпов. Сезон дру-

гий» 
22:00, 03:00 Події дня
23:20 Х/ф «Змінюючи реаль-

ність» 
01:30 Х/ф «Людина пітьми» 
05:05 Срібний апельсин

06:30 «TOP SHOP»
07:30 «Мультфільми» 
10:10 Х/ф «Суперпес» 
11:50 «Пороблено в Україні»
13:10 «КВК»
15:50 «Вечірній квартал»
18:00 «Звана вечеря»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Дикий ангел»
21:00 Т/с «Моя прекрасна 

няня» 
22:00 «Леся Здєся»
22:25 Х/ф «Лара Крофт - Розкра-

дачка гробниць: Колиска 
життя» 

00:50 Х/ф «Суперперці» 
02:40 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми 
07:30 Т/с «Слідаки» 
08:50, 19:00 Т/с «Лінійний від-

діл» 
10:50 Т/с «Ікорний барон» 
21:00 Новини 2+2
21:25 «ДжеДАІ»
22:00 Х/ф «Міцний горішок» 
00:50 Х/ф «Мегазмія» 
02:15 Х/ф «Проект «Альфа» 
03:40 Х/ф «Зірка шерифу. Части-

на 1» 

05:00, 09:00, 11:00 Новини
05:10 «Усе в ім’я кохання»
05:55 Х/ф «Міцний горішок»
07:10 Х/ф «Кубанські козаки»
09:10 Х/ф «Офіцери»
11:15 Х/ф «Романови»
12:10 Х/ф «Москва сльозам не 

вірить»
14:40 «Про добре старе кіно»
15:40 Юрій Антонов, група «Любе», 

Леонід Агутін, Анжеліка 
Варум, Тото Кутуньо у свят-
ковому концерті

17:15 «Льодовиковий період»
20:00 Недільний «Час»
21:00 «Надбання Республіки: 

Марко Бернес»
22:50 Х/ф «Шанувальниця»
00:40 Х/ф «Незримий мандрів-

ник»
02:10 Х/ф «Їхали в трамваї Ільф 

і Петров»
03:15 Х/ф «Сергєєв шукає 

Сергєєва»
04:20 «Контрольна закупівля»

05:20, 06:10 Teen Time
05:25 Т/с «Вперед - до успіху»
06:15, 13:25 М/с «Губка Боб»
07:00, 07:35, 08:35 Підйом
09:00 Х/ф «Поцілунок на щастя»
11:05, 17:55 Т/с «Вороніни»
13:20, 14:30 Kids Time
14:50 Т/с «Друзі»
16:00 Т/с «Дві дівчини без 

гроша-2»
16:55, 00:40 Т/с «Бальзаківський 

вік»
19:00, 00:30 Репортер
19:20 Абзац!
20:00 Т/с «Молодіжна команда»
21:00 Т/с «Кухня»
22:00 Т/с «До смерті гарна»
23:00 Співай, якщо зможеш
01:40 Т/с «Третя планета від 

сонця»
03:05 Служба розшуку дітей
03:10, 04:10 Зона ночі
03:15 Хто гоїв рани козакам?
03:30 Рідні стіни
03:40 Він врятував нас від чуми
03:55 Університети милосердя
04:15 Георгій Нарбут. Живі картини

04:50 Х/ф «На Вас чекає грома-
дянка Никанорова» 

06:15 Х/ф «Раз на раз не ви-
падає» 

07:35 «Агенти впливу»
08:30 «Правда життя. Професія 

таксист»
09:00 «Легенди шансону»
09:55 Д/с «Південь. Нерадянський 

Союз»
10:45 Т/с «Далекобійники»
14:50 Т/с «Грач»
19:00, 21:40, 01:50, 03:45 «Свідок»
19:30 Т/с «Даїшники»
22:00 Т/с «Під куполом» 
23:00 Т/с «CSI: Маямі - 10» 
00:00 Т/с «Закон і порядок» 
02:20 «Речовий доказ»
03:15, 04:15 «Правда життя»
04:45 М/ф «Сірий вовк & Червона 

Шапочка»

05:45 Радянські мультфільми
09:10 Х/ф «Сніданок на траві»
11:45, 22:50 Т/с «Захист проти»
13:35 Х/ф «Опікун»
15:15 Х/ф «Слово для захисту»
17:05 Х/ф «Літо кохання»
18:20 Х/ф «Коли спізнюються 

в РАГС»
20:10 Х/ф «Завдання із трьома 

невідомими»
00:40 Х/ф «Міраж»
03:00 Х/ф «Жінка дня»
04:25 Кіноляпи

06:00, 08:55 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:20 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:55, 21:05 Країна У
11:00, 00:30 Т/с «Та, що говорить 

з привидами» 
12:00 Т/с «Якось у казці» 
12:55 Принцеса тут Я!
13:55 Богиня шопінгу
16:00 Т/с «Маленькі таємниці» 
18:00 Моду народу
20:00 Т/с «Вісімдесяті» 
22:10 Віталька
23:10 Дурнєв+1
23:50 Т/с «Секс і місто» 
01:20 Теорія зради
02:05 Твою маму!
02:30 До світанку

05:20 Квадратний метр
05:55 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:10, 21:10 Мультфільми 
10:10, 11:00, 19:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20, 15:00 Справа смаку
12:20, 16:00 Жіноча форма
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
23:35 Незіркове дитинство
00:25 Глянець
01:10 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05 Підсумки
06:25 Доброго ранку, Україно!
06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 

15:00, 18:20, 01:20, 03:00, 
04:15 Новини

06:15, 07:05, 08:05, 23:15 Спорт
06:35 Хочу все знати
06:45, 07:45, 08:20 Гість студії
07:25 Країна on line
07:35 Ера бізнесу
08:35 Ранкові поради
08:45 Корисні поради
09:00 Підсумки тижня
09:50 Політтеатр
10:10 Без цензури
10:35 Т/с «Таємниця старого 

мосту» 
11:15 Нехай Вам буде кольорово!
11:50 Концерт Н.Крутової-Шестак
12:10 Діловий світ
12:15 Фольк-music
13:20 Хто в домі хазяїн?
13:40 Як це?
14:10 Право на захист
14:30 Темний силует
14:40 Вікно в Америку

15:10 Euronews
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:20 Життя на рівних
15:40 Рояль в кущах
16:15 Т/с «Вічний поклик» 
17:40 Діловий світ
18:05 Агро-News
18:40 Фінансова перспектива
18:50 Сільрада
19:10 «Офіцерська честь»
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:30 Діловий світ
21:40 Світ спорту
21:45 «Подвигом Вашим живем». 

1 ч.
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:25 На слуху
23:50 Від першої особи
00:15 Фестиваль гумору «Умора»
01:40 Про головне
02:00 ТелеАкадемія
03:15 Околиця
03:40 Наш спорт. До 20-річчя олім-

пійського дебюту України
04:25 Служба розшуку дітей

1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 ПЕРШИЙ КАНАЛ ЄВРОПА

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 4 листопада

Щоб отримати рецепт на ліки від тиску, треба 
мати здорову нервову систему 
До редакції «Відомостей» завітала 
лучанка Надія Федорівна. Вона 
сказала, що прийшла розповісти, як 
реально придбати ліки від тиску за 
рецептом. Її розповідь заслуговує 
на те, щоб опублікувати. 

— Мені 60 років. Уже три роки 
маю серйозні проблеми з тиском, 
перенесла інсульт. На щастя, важ-
ких наслідків він не дав, але мушу 
берегтися і постійно приймати ліки. 
У неврології мені прописали щодня 
приймати «Енап-Н» і «Енап 10». Це 
таблетки словацького виробництва. 
На місяць вони мені обходяться у 
50 гривень. Пенсію маю маленьку 
— трохи більше тисячі. Але на ліках 
не економлю, бо відтоді, як почала 
їх приймати, тиск більш-менш ста-
більний. Коли почула, що вартість 
ліків для гіпертоніків компенсу-
ватимуть, то зраділа: думала, ціна 
дійсно буде меншою. І ось пішла я 
за пільговим рецептом до сімейно-
го лікаря. Проте знижка виявилась 
мізерною — таку можна отримати 
щонеділі, коли в більшості аптек на 
10% дешевше. Подумала, що тільки 
час на ходіння до лікаря потрачу, 
й вирішила рецепт не брати. І ось 
минулої неділі мені в черговий раз 
треба було купити ліки. В аптеці 
сказали: без рецепта не продамо. Я 
в районі 33-го кварталу обходила де-
кілька аптек, бо пігулок залишилося 
на два дні. Марно. Купити не змогла. 
Знервувалася, тиск підскочив. Тут 
мені сусідка принесла вашу газету зі 
статтею «Без рецепта ліки від тиску 
в аптеці не продадуть». Прочита-
ла. Там так гарно розповідають, що 
отримати рецепт немає ніяких про-
блем. Без черги можна зайти до ліка-
ря, виписати рецепт і піти в аптеку. 
Подумала: «Справді, навіщо робити 
проблему? Сходжу до лікаря». Тим 
більше, що іншого виходу немає. 

У понеділок пішла до лікарки. 
Наша «сімейна» того дня приймала 
до 12-ї години. Я прийшла за 15 хви-

лин до закінчення прийому. Лікар 
якраз виходила з кабінету. Попро-
сила її виписати рецепт. У відпо-
відь почула: прийом на сьогодні за-
кінчився. Я все життя у дитячому 
садочку пропрацювала. Ніколи не 
дозволяла собі ні запізнюватись, ні 
йти раніше з роботи. А наші лікарі 
чомусь можуть завершувати прийом 
раніше, робити перерви на чай-каву. 
Та вони ж у день тільки чотири го-
дини приймають! Відсидь їх на міс-
ці. Своїх пацієнтів за людей зовсім 
не мають. Потоптавшись під кабіне-
том, попрямувала додому. Таблеток 
залишилося тільки на один прийом. 

Другого дня знову пішла у лі-
карню. Цього разу вже на початку 
прийому. Під кабінетом сиділи дві 
вагітні, ще дві жіночки та чоловік 
із явними ознаками застуди. Ще 
п’ятеро, як з’ясувалось, прийшли 
по рецепти. Пам’ятаючи, що на-
чальник із облздороввідділу гово-
рив, що по рецепт можна зайти без 
черги, спробувала це зробити. Люди 

під кабінетом відразу збунтувалися. 
Вагітна сказала, що їй також важко 
сидіти, хворі теж не на прогулянку 
зайшли. Одне слово, півтори години 
просиділа під кабінетом, щоб узяти 
рецепт. Як подумаю, що то кожного 
місяця по нього треба йти, просто 
жахаюсь. Імунітет-то у мене вже не 
дуже. А сидіти у черзі з хворими — 
наражати себе на небезпеку. Та голо-
вне — мені сказали, що за ліки я маю 
платити повну вартість: на «Енапи» 
відшкодування немає. 

Надія Федорівна продемонстру-
вала вибитий із такими зусиллями 
рецепт. Він виписаний на придбан-
ня 60 пігулок. Жінка бідкалася, що 
якщо всі доведеться купувати за 
один раз, то грошей на хліб до того, 
як отримає наступну пенсію, не ви-
стачить. Бо кожна копійка — на ра-
хунку. А тут одразу доведеться за-
платити за подвійну дозу ліків. 

Ми поцікавилися, чому пенсі-
онерка не купує «Еналаприл». Він 
коштує буквально копійки і має ті ж 

складники, що й «Енапи». 
— Що ви, «Еналаприл» мені не 

підходить! Три роки п’ю «Енап» — і 
тиск більш-менш тримається у нор-
мі. Міняти нічого не буду. Лікувати 
інсульт дорожче. 

Щоб подивитись, як у нас «ото-
варюють» рецепти, «Відомості» ви-
рішили піти з Надією Федорівною 
до аптеки. Молода фармацевт пові-
домила, що рецепти забирає. Тому 
купувати треба все відразу. Поміж 
іншим, зауважила, що виписаний 
цей документ неправильно. За «Ена-
пи» Надія Федорівна заплатила по-
над 100 гривень. 

— А коли б купила у неділю, то 10 
гривень зекономила б, на три буханки 
хліба вистачило б, — бідкалася жінка. 

На запитання про те, скільки це 
триватиме і навіщо рецепти на ліки, 
вартість яких не компенсується, ап-
текар лише плечима знизала. 

— Ми не маємо права без рецеп-
та навіть «Каптопрес» відпустити, — 
сказала вона. 

Ця інформація привела Надію 
Федорівну в повний розпач. 

— Це ліки так званої «швидкої» 
допомоги, коли піднімається тиск, 
— каже жінка. — От я перехвилю-
валась, у мене вночі тиск підскочив 
до 170. Випила таблетку «Каптопре-
су», збила. То тепер мені знову по ре-
цепт треба йти? Залишилося тільки 
п’ять таблеток. Таке враження, що 
над хворими просто знущаються. 
Хочуть, щоб ми швидше повмирали. 

У селах ситуація ще гірша. У ре-
дакцію зателефонувала жінка, яка 
представилася Ніною Володимирів-
ною. Розповіла, що мешкає у Луцьку, 
проте щонеділі навідується до бать-
ків у Горохівський район. 

— Село невелике, свого лікаря 
немає. Якщо якась проблема, треба 
їхати до Берестечка. Батькам уже 
майже по 80 років. Звісно, мають 
проблеми з тиском. Тато приймає 
«Енап», мама — «Конкор». Останніх 
три роки мати ледве рухається: у неї 
хворі суглоби. А тиск піднімається 
часто, буває, що до 180–190. Я сама 
колишня медсестра й усвідомлюю 
небезпеку. Проте з села батьки кате-
горично переїжджати не хочуть. До 
цього часу я возила їм медикаменти 
без проблем. А тепер що робити? 
Навіть якщо лікар і приїде у село 
(трапляється це вкрай рідко) та ви-
пише рецепт на місці, то аптеки тут 
усе рівно немає. Отоварити рецепт 
маю я в обласному центрі. Реально 
це означає, що мої батьки на цілий 
тиждень залишаються без необхід-
них їм пігулок. Грошової ж компен-
сації за ці препарати немає. Навіщо 
створювати людям такі проблеми, 
хто це придумав? 

За останніх два тижні журна-
лісти «Відомостей» почули чимало 
обурень щодо відпуску ліків за ре-
цептами. Особливо це стосувалося 
тих препаратів, вартість яких держа-
ва не відшкодовує. 

Наталка СЛЮСАР

Усім пацієнткам волинських 
лікарень зроблять 
мамографію 
Всі лікарняні заклади II рівня області дообладнають 
новітніми мамографічними комплексами. «Ми 
маємо забезпечити стовідсоткове мамографічне 
обстеження жінок, незалежно від того, з яким 
діагнозом вони звертаються у медичний заклад. 
Така система вже ефективно працює у Шацькій 
і Любомльській лікарнях», — підкреслив голова 
Волинської ОДА Борис Клімчук. 

Лучанин на «Мерседесі» 
врізався в потяг 
На залізничному перегоні Кам’яниця-Волинська — 
Смига Дубенського району Рівненської області водій 
автомобіля «Мерседес» зіткнувся з поїздом. Унаслідок 
цього чоловік загинув на місці пригоди. Як з’ясували 
правоохоронці, 38-річний житель міста Луцька рухався 
на заборонені сигнали світлової сигналізації. З початку 
року на території обслуговування Управління МВС 
України на Львівській залізниці внаслідок порушення 
Правил дорожнього руху сталося 42 трагічних випадки, 
де загинули люди. 

06:00 Падіння Уолл-Стріт
06:40, 11:00 Смертельна зброя
07:30, 12:00 Найнебезпечніші 

тварини
08:20, 14:00 Сучасні дива
09:10, 05:10 У пошуках пригод
10:00 Життя після людей
13:00 Фідель Кастро
15:00, 18:50 Дивна справа
16:00 підроблена історія
17:00, 19:40 У пошуках істини
18:00 Битва титанів
20:40 Таємниця загибелі Титаніка
21:40 Російський Титанік
22:30 Невідома Африка
23:30 Загадки Всесвіту
00:30 Покер
01:20 Гучна справа


