Чиновники і надалі
приховуватимуть свої
статки

Телегід

Програма телебачення
на 15 каналів
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Людмила Путіна вдруге
вийшла заміж за
чоловіка на 20 років
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молодшого за неї
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Ти маєш знати більше!
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Змінити
Конституцію —
це за допомогою
виборів закріпити
в Україні «гнійник»
«ЛНР–ДНР»

На Волині не вистачає
коштів на кардіолікування,
пересадку нирки та придбання
хіміопрепаратів

Голова «Укргазвидобування»
отримує в місяць
зарплату 955 тисяч
гривень

Медики б’ють тривогу: їхні заклади відчувають гостре недофінансування

Прикриваючись боротьбою
з корупцією, українські чиновники накручують собі заробітки
до неймовірних розмірів, спустошуючи тим самим державний
бюджет та кишені простих українців.

Петро Порошенко сказав, що
якщо Рада не проголосує за зміни до Конституції, то ми залишимося один на один з Росією,
яка може розпочати повноцінну
війну з Україною. Захід зніме
санкції, і тоді нас чекає сумний
кінець.
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В Україні кожна
дитина віком від
2 місяців до 10
років має бути
вакцинована
проти поліомієліту
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Доктор
Комаровський:
Правда про грип,
ГРВІ та важливі
поради
Свою стурбованість з приводу
цього висловив головний лікар Волинської обласної клінічної лікарні Іван Сидор. Як він зазначив на
профільній комісії обласної ради, у
проекті бюджету області на 2016 рік
передбачено недостатньо коштів для
операцій з пересадки нирки. Загалом лікувальній установі для цього
потрібно 3,2 мільйона гривень, тоді

Дорогі мами й тата! Люди !!!
Запам’ятайте найголовніше: тактика ваших дій абсолютно не залежить від того, як називається
вірус. Це грип сезонний, свинячий, слонячий, пандемічний, це
взагалі не грип — це не важливо.
Важливо лише те, що це вірус,
що він передається повітрянокрапельним шляхом і що він
вражає органи дихання. Звідси й
конкретні дії.
Якщо ви (ваша дитина) зустрінетеся з вірусом, а у вас немає в крові захисних антитіл, ви
захворієте. Антитіла з’являться
в одному з двох випадків: або ви
перехворієте, або ви робитимете
щеплення.
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Затримали сільського голову
на хабарі на суму 85 тисяч
гривень
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Рівняни вимагають покарати
винних у смерті 5-річного
Миколки
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На Волині поліцейські
вилучили в рівнянина
бурштин, гроші та зброю
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Пального для снігозбиральної
техніки у Волинській області
вистачає лише на три доби
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як бюджетом передбачено трохи
більше одного мільйона. Замість
необхідних трьох мільйонів гривень на кардіохірургію у головному
кошторисі передбачили лише 316
тисяч. На фінансування програми
«Волинькард» замість 3,3 мільйона
гривень передбачено лише 845 тисяч. Також недостатньою пан Сидор
назвав суму в 200 тисяч гривень на

закупівлю калоприймачів.
На потребах онкодиспансеру
зупинився головний лікар медичної
установи Орест Андрусенко. За його
словами, найбільш гостро сьогодні
стоїть питання забезпечення хіміопрепаратами. У минулому році за
державними програмами не було
закуплено жодних ліків для потреб
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онкохворих.

Відтепер і солдат, і генерал в зоні АТО
отримуватимуть однакову грошову
винагороду
Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України генерал армії України Степан
Полторак. З метою впорядкування виплати винагороди військовослужбовцям за участь в антитерористичній операції Кабінет
Міністрів України надав можливість керівникам міністерств
і відомств встановлювати розмір
та здійснювати виплату винагороди за участь в АТО. Відповідну
постанову ухвалено під час засідання Уряду 20 січня.
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У Міністерстві охорони
здоров’я відбувся брифінг за
участі представників Всесвітньої
організації охорони здоров’я,
Європейської комісії та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), присвячений початку третього туру
додаткової вакцинації проти поліомієліту.
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Тривалий сон у
вихідні дні знижує
ризик розвитку
діабету

Чимало лікарів ставляться
до звички людей відсипатися
протягом вихідних днів досить
негативно, пояснюючи це тим,
що підвищується ризик розвитку ожиріння, серцево-судинних недуг, а також збивається
режим.
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