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майже стільки тисяч осіб 
в Україні станом на 1 квіт-
ня 2015 року значаться у 
списках безробітних. Про це 
повідомили у прес-службі 
Державної служби зайня-
тості. 

Управління охорони здоров’я Луць-
кої міської ради виступає з пропо-
зицією про передання в оренду 
частини медобладнання перина-
тального центру, що є структурним 
підрозділом Волинського облас-
ного дитячого територіального 
медичного об’єднання (ВОДТМО), 
Луцькому клінічному пологовому 
будинку. Аргументують свою по-
зицію посадовці управління тим, 
що перинатальний центр недо-
будовано, а апаратура, яка була 
придбана, простоює. Тим часом 
міський пологовий будинок надає 
спеціалізовану допомогу не тільки 
лучанкам, а й жіночому населенню 
області, тож обладнання там дуже 
знадобилося б. 

— Луцький пологовий будинок 
надає спеціалізовану акушерсько-
гінекологічну допомогу II та III рів-
нів не тільки жителькам Луцька, а й 
області, — розповів в. о. начальника 
управління Микола Якимчук. — 
Протягом останніх років відсоток 
жінок області, яким там проведено 
лікування, становить понад 40% і 
має тенденцію до зростання. Зокре-
ма, минулого року надали допомогу 
8249 волинянкам, із яких 4698 — 
мешканки Луцька. Заклад фінансу-
ється з бюджету міста, але фактично 
виконує функції обласного. Жінки 
області поступають зі складною аку-
шерсько-гінекологічною патологією 
переважно в екстреному порядку, 
тобто потребують дорогого лікуван-
ня, яке забезпечити за кошти бю-
джету міста немає можливості. Тому 
як вихід зі становища, пропонуємо 
до відкриття обласного перинаталь-
ного центру надати статус обласного 

відділенню екстрагенітальної пато-
логії вагітних комунального закла-
ду «Луцький клінічний пологовий 
будинок». 

Наразі відповідне клопотання 
готують на ім’я голови облдержадмі-
ністрації та голови облради. Також в 
управлінні охорони здоров’я місь-
кради «Відомостям» надали перелік 
обладнання, яке хочуть орендувати 
у перинатального центру. Це наркоз-
но-дихальні апарати для дорослих 
та дітей, фетальні монітори, кювези, 
кольпоскопи, шприцеві насоси, ін-
фузомати, електровідсмоктувачі. 

Однак Микола Якимчук заува-
жив, що порядок передачі обладнан-
ня з обласної комунальної власності 
у міську, відповідно до законодав-
ства, дуже складний. 

Чи можливо його забезпечити і 
яким чином, «Відомості» поцікави-
лися в начальника управління охо-
рони здоров’я Волинської облдер-
жадміністрації Ігоря Ващенюка. На 
це він відповів, що апаратура пери-
натального центру не простоює, і 
порадив нам звернутись у медичний 
заклад, аби на власні очі побачити, 
як вона використовується. 

Правду кажучи, наше звернен-
ня обурило керівництво та лікарів 
ВОДТМО. На їхнє переконання, ви-
рішувати, яка апаратура і яким хво-
рим потрібна, повинні в першу чергу 
не чиновники у кабінетах, а спеціа-
лісти-медики. Не раз, за інформаці-
єю генерального директора облас-
ного дитячого термедоб’єднання, 
їх перевіряли контролюючі органи, 
і ніяких зловживань виявлено не 
було. Григорій Ващилін порадив 
ставити інші акценти, а саме пору-
шувати тему необхідності завершен-

ня перинатального центру, який є 
важливим соціальним об’єктом для 
волинян. До речі, він зауважив, що 

67% недоношених немовлят із Луць-
кого пологового будинку направля-
ють саме у перинатальний центр. 

Окрім цього, в обласному пери-
натальному центрі зараз надається 
високоспеціалізована медична допо-

мога вагітним, породіллям, а також 
пацієнтам гінекологічного профі-
лю — жителям як усієї області, так 
і міста Луцька. Зокрема, протягом 
2015 року Центр планування сім’ї та 
репродукції людини, що є підрозді-
лом перинатального центру, надав 
допомогу 18 892 особам, із них жи-
телі Луцька становлять понад 37%. 
У неонатальному центрі (також під-
розділ перинатального) проліковано 
1237 пацієнтів, із них лучан — 42%, в 
тому числі у відділенні анестезіології 
для новонароджених та недоноше-
них — 372 хворих. У відділенні гіне-
кології з малоінвазивними техноло-
гіями, ліжками медицини плода та 
патології вагітності ранніх термінів 
перебувало 293 хворих, із них жите-
лі Луцька становлять 52,2%. Надано 
допомогу породіллям — 948 жінкам 
(під час спільного перебування мам 
із дітьми у неонатальному центрі), 
понад 35% із числа пролікованих —
жительки м. Луцька. 

За словами Григорія Ващиліна, 
перинатальний центр має на сьо-
годні 30% обладнання, яке необхід-
не відповідно до табеля оснащення. 
Частина його вже використовується, 
і ми мали змогу побачити це, зо-
крема, у неонатальному центрі, де 
виходжують глибоко недоношених 
немовлят. Також у Центрі плануван-
ня сім’ї та репродукції людини — су-
часний потужний апарат УЗД, який 
є необхідним, адже тут щодень об-
стежується до 30 жінок, в основному 

з районів області, у яких є підозра на 
патології. 

— З грудня 2013-го і по березень 
2014-го років управлінням капіталь-
ного будівництва ОДА нам передано 
на відповідальне зберігання медич-

не обладнання для обласного пери-
натального центру, структурного 
підрозділу ВОДТМО, — розповів 
Григорій Володимирович. — Із ме-
тою раціонального використання та 
збереження цього обладнання його 
було перерозподілено між відділен-
нями перинатального центру, які 
функціонують. Окрім устаткування, 
яке ви мали змогу побачити, у під-
розділах використовується стійка 
ендоскопічна з набором інструмен-
тів, електрохірургічний генератор, 
апарати штучної вентиляції легень, 
монітори пацієнта, насоси шприцеві 
інфузійні, автоматичний проявний 
комплекс, монітори фетальні й т. д. 
У сервісному центрі ВОДТМО ін-
женер із обслуговування медичного 
обладнання систематично прово-
дить сервісний контроль і регулярні 
регламентні роботи з обслуговуван-
ня медичної апаратури. На цей час 
у складських приміщеннях зберіга-
ються лише медичні ліжка. 

Щодо оренди медичного об-
ладнання, то Григорій Ващилін за-
уважив, що у державних медичних 
закладах це не передбачено чинним 
законодавством. 

Варто зазначити, що перинаталь-
ний центр на Волині почали зводити 
ще у 2001-му за ініціативи тодіш-
нього губернатора, нині покійного 
Бориса Клімчука. Тож уже чимало 
років тільки й мови, що він от-от 
запрацює. Представники влади по-
вторювали, що ще рік, ще трохи — і 
відкриється такий важливий для об-
ласті соціальний об’єкт. На сьогодні 
він збудований уже на 85%. Голова 
ОДА Володимир Гунчик запропону-
вав включити перинатальний центр 
до переліку об’єктів незавершеного 
будівництва — претендентів на фі-
нансування з Фонду регіонального 
розвитку на 2016 рік. 

Окрім того, в облдержадміні-
страції обговорили й інший варіант 
— можливість залучення коштів 
уже цього року, але з вільних за-
лишків від перевиконання обласно-
го бюджету за підсумками першого 
кварталу. Володимир Гунчик пла-
нує під час зустрічі з віце-прем’єр-
міністром України Геннадієм Зуб-
ком поговорити про можливість 
спільного фінансування добудови з 
державного бюджету й, відповідно, 
обласного. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 

Невиліковно хворі волиняни 
не забезпечені належною 
допомогою 
Президент БФ «Стопрак» Марія Адамчук розповіла 
про те, що, згідно з дослідженнями, у 2014 році лише 
людей із онкологічними захворюваннями, які по-
требували паліативної допомоги, на Волині було 1200. 
Також понад 300 діток потребують спеціалізованого 
догляду та знеболення. Натомість на Волині працює 
лише один хоспіс на 25 ліжок, який не може прийняти 
всіх. До того ж в установу навіть є чималі черги. 

На Волині розробляють 
спеціальну програму для 
демобілізованих військових 
В області активно працюють із тимчасово переміщеними 
особами зі східних регіонів, яких на теренах краю більше 
4 тис., розповіла заступник голови ОДА Світлана Мишко-
вець. Усі вони забезпечені житлом та отримують соцдопо-
могу. Розробляється спеціальна програма для демобілізо-
ваних військових, яких в області понад 3,5 тис. Розроблено 
пам’ятку для демобілізованих та їхніх сімей, яка містить усю 
інформацію про соціальні пільги та номери гарячих ліній. 

Луцькі чиновники хочуть «перекинути» апаратуру 
з перинатального центру в пологовий будинок

До тридцяти волинянок в день тут проходять обстеження

В таких кювезах виходжують недоношених немовлят

Так зберігається обладнання 

Група з вісімдесяти учасників із 
міста Волноваха, що у Донецькій 

області, прибула до Луцька. Урочис-
та зустріч дітей та їхніх супровідни-
ків відбулася 8 квітня на залізнично-
му вокзалі обласного центру. 

Юні гості були вражені такою 
кількістю людей, а також архітекту-
рою вокзалу. В Поливаний понеді-
лок вони побували у Жидичинсько-
му чоловічому монастирі, де діток 
та вчителів окропили свяченою во-

дичкою. Ієромонах отець Никодим 
провів екскурсію по храму, розказав 
цікаві історичні моменти з життя 
обителі. Ознайомив із бібліотекою 
та цінними релігійними книгами. 

Екскурсія завершилась у рекре-
аційному комплексі «Острів», що в 
с. Озерце. Приватний підприємець 
Микола Барабаш запросив дітей на 
гостину. В ресторані їх частували 
традиційними українськими стра-
вами. 

До Луцька на відпочинок прибули діти з Волновахи

Але чи стане краще від цього пацієнтам? 


