
Минулого року «Відомості» писали 
про те, що вакцин для щеплень 
ледь вистачає кожній третій дитині. 
Як змінилася ситуація сьогодні та 
чи забезпечена Волинь імунопро-
філактичними препаратами, ми по-
цікавилися в головного спеціаліста 
з педіатрії управління охорони 
здоров’я Волинської ОДА Людми-
ли Рожко.   

— У поточному році в область 
надійшли вакцини первинного вак-
цинального комплексу: від дифтерії, 
кашлюку, правця та поліомієліту — 
«Пентаксим» та «Інфанрикс» — 16% 
та відповідно 26% від річної потре-
би, — наводить цифри Людмила 
Михайлівна. — Для профілактики 
кору, краснухи та паротиту отри-
мали 55,6% імунобіологічних пре-
паратів. Але якщо говорити про 
вакцину від поліомієліту, то ми ще 
для додаткової турової імунізації 
отримали 64 тисячі доз. Тобто нам її 
вистачить. Проблематичною є ситу-
ація з вакциною для профілактики 
туберкульозу або БЦЖ, бо ми отри-
мали всього 7% від потреби. Цього 
року прийнято рішення цю вакцину 
російського виробника не купувати, 
як було раніше, натомість придбали 
польську, але її вже немає. Дітей ви-
писують із пологових стаціонарів 
без щеплень від туберкульозу — це 
погано, адже ситуація із захворю-
ваністю на туберкульоз в області 
не дуже сприятлива. Ми бачимо 
єдиний вихід — спостереження за 
дітками із соціально проблематич-
них сімей, із родин, де є хворі. Такий 
моніторинг проводить амбулаторна 
служба, центри первинної медико-
санітарної допомоги. Крім того, для 
дітей із чотирьох років (а для тих, 
хто входить у групи ризику, — по-
чинаючи з року) проводиться ту-

беркулінова діагностика. Більшість 
районів на кінець року спромоглися 
купити туберкулін, тому першочер-
гово намагаються охопити туберку-
ліновою діагностикою дітей саме з 
групи ризику. Щодо вакцини проти 
кору, краснухи та паротиту, то вона 
ще є на залишках у деяких медзакла-
дах. 

Людмила Рожко наголошує, що з 
20 жовтня у Волинській області, як і 
по всій Україні, розпочинається  до-
даткова, в три тури, імунізація про-
ти поліомієліту, відповідно до нака-
зу Міністерства охорони здоров’я, 
адже в Україні було зафіксовано спа-
лахи інфекції. Діти від двох місяців 
до шести років підлягають імунізації 
в першому і другому турі, в третьо-
му турі ще долучаються дітки до 10-
ти років. 

— Оскільки Україна з 2002-го 
року визнана країною вільною від 
поліомієліту на світовому рівні, то 
для того, щоб підтримати цей статус, 
мусимо провести ці заходи, — пояс-
нює Людмила Михайлівна. — Зви-
чайно, є багато думок, але вакцину 
оральну поліомієлітну (ОПВ) та 
інактивовану (ІПВ) особисто огля-
дали — вона якісна, безпечна, адже 
саме цього виробника отримували 
й раніше в рамках планової вакци-
нації. Вакцина зберігалася на нашій 
спецмедбазі, а 20 числа роздана по 
всіх районах. Згідно з рекоменда-
цією, діти, яким раніше не зробили 
щеплення, адже в нас були перебої 
з вакциною, отримують виключно 
інактивовану (неживу, вона вво-
диться ін’єкційно) вакцину.  Решта 
— оральну або живу — дві крапель-
ки на язик. За такими дітьми опісля 
обов’язково лікарі спостерігають.   

Людмила Рожко запевняє, що 
щеплення проводять тільки здо-
ровим дітям, а інформація про вак-

цинацію доступна на сайтах Мініс-
терства, ЮНІСЕФ, ВООЗ. Батьки 
можуть ознайомитися з нею, ін-
струкцією до вакцин і тільки після 
їхньої письмової згоди дитину при-
щеплять. 

— Але є одиничні випадки від-
мов, — каже Людмила Михайлівна. 
— Згідно зі статистичними даними, 
в Україні 76% батьків першочергово 
довіряють своєму лікареві: сімейно-
му, педіатру, своїй медичній сестрі. 
Тому коли лікарі рекомендують, їх 
слухають, довіра не втратилася.  

— Чи залишається норма, коли в 
дитячі садки не беруть неприщепле-
них дітей? — цікавимося в головно-
го спеціаліста із педіатрії.

— Є постанова, яка зобов’язує 
лікаря дати чіткий висновок про 
стан здоров’я дитини і чи може 
вона відвідувати садок, враховуючи 
вакцинальний анамнез, — пояснює 
Людмила Рожко. — Якщо в дитини 
немає щеплень, то, відповідно до на-
шого чинного законодавства, дити-
на не повинна відвідувати садочок. 

Така ситуація на Волині з пла-
новою вакцинацією. Однак існує ще 
одна не менш важлива — екстрена. 
І тут все набагато критичніше. Як 
розповіла в коментарі «Відомостям» 
головний лікар Луцької міської клі-
нічної лікарні Лариса Духневич, 
сьогодні на фармацевтичному ринку 
взагалі відсутні сироватки проти-
гангренозні, протиправцеві, проти-
зміїні, антирабічні вакцини (проти 
сказу), антирабічний імуноглобулін. 

— Їх немає де купити, не про-
даються в аптеках, відповідно — 
травмованим не можемо провести 
імунопрофілактику, — каже Лариса 
Духневич. — За 9 місяців 2015 року 
вакцинація була показана приблиз-
но трьом тисячам наших пацієнтів. 
А зараз немає нічого, використали 
все, що було. Якщо людину покусає 
скажений собака чи лисиця, чим ря-
тувати? Ситуація аналогічна по всій 
Україні. Усі медики б’ють на сполох, 
усі лікувально-профілактичні за-
клади. Препарати були завжди для 
екстренної вакцинації, імунопрофі-
лактики. Усе вичерпано. 

За її інформацією, за рік у їхній 
травмпункт потрапляє 12–15 тисяч 
травмованих і кожен четвертий по-
требує вакцинації. 

Виявляється, ще в березні Вер-
ховна Рада ухвалила закон, який 
зобов’язував уряд протягом місяця 
підготувати всі необхідні докумен-
ти для того, щоб передати державну 
закупівлю ліків міжнародним орга-
нізаціям. Однак до сьогодні цього 
не сталося. Ми, як завжди, стали 
заручниками — і невідомо в скіль-
ки людських життів обійдеться таке 
зволікання державних мужів.

Людмила ШИШКО
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стільки тисяч одиниць військової 
техніки було відремонтовано з 
початку проведення АТО. Про 
це повідомила прес-секретар 
Міністерства оборони, полковник 
Вікторія Кушнір.

Затримані копачі доставлені до 
Маневицького райвідділу мілі-

ції. Правоохоронці встановлюють 
особи порушників.

Нагадаємо, 24 жовтня близько 
10-ї години поблизу села Лісове 
зібралися майже п’ятисот осіб із 
лопатами. Чоловіки йшли в на-
прямку лісового масиву з наміром 
здійснювати незаконний видобу-
ток бурштину-сирцю. Уже за го-
дину кількість старателів значно 
збільшилася — до 5 тисяч осіб.

Щоб попередити протиправ-
ні дії старателів та не допустити 
силового протистояння, на місце 
події прибули правоохоронці та 
представники місцевих органів 
державної влади. Спочатку право-
охоронці намагалися врегулювати 
конфлікт, налагодивши зі стара-
телями діалог. Однак копачі роз-
почали незаконний видобуток со-
нячного каміння.

Станом на 18.00 правоохорон-
ці припинили незаконну діяль-
ність бурштинокопачів.

— Відомості про подію внесе-

ні до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за частиною 2 статті 
240 Кримінального кодексу Укра-
їни. До Маневицького райвідділу 
доставлені всі затримані особи для 
проведення слідчих дій, — проко-
ментував начальник УМВС Укра-
їни у Волинській області Петро 
Шпига. — Охорону місця незакон-
ного видобутку корисних копалин 
забезпечують 500 правоохоронців, 
військовослужбовці Національної 
гвардії України, добровольчих ба-
тальйонів та місцевого населення. 
Окрім того, на допомогу виїхали 
спецпідрозділи з інших областей.

По всьому периметру вистав-
лені блокпости, які цілодобово 
охороняють території незаконно-
го видобутку бурштину.

— Ми контролюємо ситуацію 
в регіоні. Міліція Волині не допус-
тить будь-яких порушень чинного 
законодавства та спроб дестабілі-
зації ситуації в області, — наголо-
сив Петро Шпига.

З 17 жовтня 2015 року вступили 
в силу спільні накази Мініс-

терства юстиції та Міністерства 
фінансів про електронний он-
лайн обмін інформацією між ві-
домствами. Відповідні документи 
з Мінекономіки, яке відповідає за 
органи статистики, та Мінсоцпо-
літики, яке відповідає за Пенсій-
ний фонд, були підписані ще два 
тижні тому.

Відтепер зареєструвати бізнес 
у Мін’юсті, ДФС, Пенсійному фон-
ді та органах статистики можна 
буде впродовж робочого дня.

«Якщо Ви зареєструвалися в 
реєстрі Мін’юсту, протягом 2 го-
дини ця інформація в електронно-
му вигляді потрапляє до інших ор-
ганів. А ці органи протягом двох 
годин надають оновлену інфор-
мацію зі свого реєстру. Іншими 
словами, якщо Ви на початку дня 

зареєструвалися як підприємець, 
до кінця дня вже будете стояти на 
обліку в усіх інших органах без не-
обхідності ходити по цих органах 
і стояти в чергах», — розповідає 
міністр юстиції Павло Петренко.

Крім того міністр зазначив, 
що «при зверненні до центрів на-
дання адмінпослуг за дозвільним 
документом у Вас не мають права 
вимагати, наприклад, довідку про 
те, що Ви підприємець. Доступ до 
реєстру є у відповідного співро-
бітника центру, і він сам може пе-
ревірити цю інформацію».

Завершенням процесу децен-
тралізації та передачі функцій 
з реєстрації на місця має стати 
прийняття парламентом пакету 
з 4 законів щодо повної передачі 
функції реєстрації бізнесу та неру-
хомості місцевим органам влади й 
нотаріусам.

На правець, сказ та інші недуги 
хворіти не можна, бо вакцин 
проти них немає 

Кошти — надходять, проекти — реалізовують

Ціни на продукти харчування 
у швидкісних поїздах знизили 
ще на 10%
З 20 жовтня ціни на продукти харчування у швидкіс-
них поїздах знизили ще на 10%. Про це повідомили 
в прес-службі «Укрзалізниці». «За побажаннями 
пасажирів, оператор надання послуг харчування у 
швидкісних поїздах прийняв рішення знизити вар-
тість продуктів харчування на 10% з 20 жовтня», — 
сказано в повідомленні. Попередній етап зниження 
відбувся 16 жовтня цього року, теж на 10%.

За незаконний видобуток бурштину-
сирцю волинські правоохоронці 
затримали майже 70 осіб 

Відтепер зареєструвати бізнес можна 
буде впродовж робочого дня

На 10-ту «Нововолинську» шахту 
надійшли кошти
30 млн 700 тис. грн надійшло на рахунки ДП «Передпускова 
дирекція 10-ї шахти «Нововолинської».
Кошти — з чітким цільовим призначенням. Їх спрямують на 
оплату за виконані роботи з будівництва копальні. Від 19 
жовтня, коли й пішло фінансування, гірники використали 18 
млн 500 тис. грн. Хороших новин очікують і на ДП «Волиньвугіл-
ля». Нині заборгованість на підприємстві сягає 18 млн 100 тис. 
грн. Проте, як повідомив генеральний директор державного 
підприємства Федір Богдан, уже з початком наступного тижня 
очікуються відповідні надходження.

«На Волині активно відбуваєть-
ся реалізація інвестиційних 

проектів, що фінансуються за кошти 
державного фонду регіонального 
розвитку», — зазначив голова об-
лдержадміністрації Володимир Гун-
чик, розпочинаючи чергову робочу 
нараду з обговорення перспектив 
регіонального розвитку на 2016 рік.

— Ми всі впевнилися, що фінан-
сування надходить, проекти реалі-
зовують, — наголосив керівник най-
вищої виконавчої гілки влади краю. 
— І навіть якщо минулоріч були пев-
ні сумніви, то сьогодні маємо кон-
кретний результат — 113 мільйонів 
гривень для реалізації інвестицій-
них проектів у 2015 році.

Стосовно об’єктів 2016 року — 
то фінансування буде здійснюватися 
за двома напрямками: капітальне 
будівництво та розбудова дорожньої 
інфраструктури. Зокрема, на капбу-
дівництво передбачено 160 млн грн 
із Державного бюджету та ще 10 % 
від цієї суми — з місцевих бюджетів 
за підсумками їх перевиконання. За-
галом — близько 180 млн грн.

На переконання Володимира 
Гунчика, фінансування доріг у 2016 
році необхідно значно збільшити. 
Отже, 100 млн грн — це ті кошти, які 
заплановано залучити для реалізації 
інфраструктурних проектів, із них 50 
млн грн — з обласного бюджету, ще 
50 — на умовах співфінансування.

Голова облдержадміністрації на-
голосив: ці кошти необхідно перед-
бачити при формуванні місцевих 
бюджетів на наступний рік або ж 
коли розпочнеться реалізація про-
ектів.

— Позаяк питання співфінансу-
вання залишається обов’язковим. 
Разом із тим будемо максимум ро-
бити для того, аби залучити й кошти 
Держбюджету, зокрема, для упоряд-
кування доріг загальнодержавного 
значення, — розповів Володимир 
Гунчик.

Наразі пріоритетним є форму-
вання реєстру об’єктів, які будуть 
фінансуватися коштом фонду регіо-
нального розвитку в 2016 році. 

Лікарі б’ють на сполох: препарати для екстреної вакцинації вичерпалися


