
З ініціативи Ігоря Палиці у 2011 
році запроваджено іменні стипен-
дії для відзначення найкращих 
студентів у двох університетах, 
Східноєвропейському і технічному. 
Восени до стипендіальної програ-
ми включили Луцький педагогічний 
коледж. Напередодні новорічних 
свят 50 студентів цього навчально-
го закладу отримали стипендії від 
народного депутата України Ігоря 
Палиці. Критерії призначення до-
сить прості і зрозумілі: її одержують 
талановиті, обдаровані, активні та 
творчі особистості. Для юнаків і ді-
вчат це серйозний стимул до праці, 
матеріальна підтримка та перший 
крок до успіху. Кілька майбутніх 
педагогів поділилися своїми вра-
женнями. 

— Особисто для мене іменна сти-
пендія від Ігоря Палиці стала приєм-
ною несподіванкою. Хоча ще раніше 
неодноразово читала у волинських 

газетах про благодійну діяльність 
фонду «Новий Луцьк», — каже сту-
дентка коледжу Настя Кунанець. — 
Це не лише винагорода за активну 
творчу роботу, відмінне навчання, 
але також додаткова матеріальна 
підтримка. Планую придбати спе-
ціалізовану методичну літературу, 
музичні посібники, які потрібні для 
успішного навчання та майбутньої 
роботи викладачем музики у дитя-
чому садочку. В перспективі планую 
продовжити освіту в консерваторії.

— Напередодні виборів у нашо-

му коледжі відбулася зустріч із кан-
дидатом у народні депутати України 
Ігорем Палицею, — продовжує сту-
дент Іван Котік. — Тоді Ігор Петро-
вич пообіцяв виділити для нашого 
закладу іменні стипендії. Студенти 
вже пересвідчилися, що він люди-
на слова. Відразу після завершен-
ня виборчої кампанії ми отримали 

банківські картки. Хочу висловити 
найщиріші слова подяки за те, що 
народний депутат значну увагу при-
діляє питанням освіти в місті, допо-
магає навчальним закладам. 

— Велике студентське спасибі 
Ігорю Палиці, — каже Олена Часов-
нікова. — Він робить багато корис-
них справ для Луцька та його меш-
канців, підтримує молодь і людей 
старшого віку. Всім відомо, що саме 
з його ініціативи відбувається ба-
гато благодійних акцій. Народний 
депутат України має можливості та 
величезне бажання розвивати своє 
рідне місто, зробити його прива-
бливим туристичним центром. Сти-
пендії для відмінників і активістів 
— це нагорода за здійснену роботу, 
водночас досить значний стимул до 
успішного навчання. 

Кость ГАРБАРЧУК

З 1 січня набув чинності Закон «Про 
екстрену медичну допомогу». Що 
змінилось у зв’язку з цим у ме-
дичному обслуговуванні волинян, 
дізнавалися «Відомості».

Сенс реформування екстреної 
медичної допомоги, за словами за-
ступника начальника управління 
охорони здоров’я ОДА Івана Грицю-
ка, полягає у наданні своєчасної до-
помоги хворому в найвіддаленіших 
куточках нашої області. Для цього 
мають створити Центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф. До його складу має уві-
йти єдина оперативно-диспетчер-
ська служба, яка координуватиме 
діяльність усіх підрозділів, станцій 
швидкої медичної допомоги та від-
ділень, які існують при центральних 
районних лікарнях. Серед основних 
принципів функціонування системи 
екстреної медичної допомоги мають 
бути постійна готовність до опера-
тивного та цілодобового реагуван-
ня на виклики, а також регіональна 
екстериторіальність служби швид-
кої медичної допомоги. В результаті 
нововведень «швидка» до пацієнта 
у місті має доїхати за 10 хвилин, у 
сільській місцевості — до 20 хвилин.

Наразі така система екстреної 
допомоги існує лише на папері.

— Період, поки йде становлення 
нової структури, не повинен позна-
читися на якості роботи «швидких», 
— запевнив Іван Грицюк. — Тому 
сьогодні служба працює так, як і 
раніше. Але це тимчасово, поки не 
буде утворено обласний центр екс-
треної медичної допомоги та меди-
цини катастроф. Його створять на 
базі приміщення, що на вулиці Сло-
вацького, 28 в обласному центрі. Уже 
є відповідне рішення про передачу 
його з міської в обласну комунальну 
власність. Депутати обласної ради 
на черговій сесії ще мають прийняти 
рішення про створення самого цен-
тру. Саме у ньому має розміститися 
єдина регіональна оперативно-дис-
петчерська служба з використанням 

сучасних GPS-технологій. Думаю, що 
центр запрацює через місяць. Дуже 
важливо, що у нас уже є навчені про-
фесійні диспетчери. Немає на Волині 
проблем і з кадрами на самих «швид-
ких»: бригади на 100% укомплекто-
вані фельдшерами і на 90% — ліка-
рями. Такі бригади чергуватимуть у 
кожному районі на базі місцевої ра-
йонної лікарні. На виклик виїжджа-
тиме та, що розміщена ближче до па-
цієнта. Територіального поділу, як це 
було досі, не буде. Людині у будь-якій 
точці області достатньо буде набрати 
номер «103». 

«Відомості» поцікавились, яку 
саме допомогу зможуть надавати лі-
карі «швидкої». Адже не секрет, що 
останніми роками вони у своїх валі-
зах, окрім ампул «Дибазолу», «Папа-
верину», «Анальгіну» тощо, нічого 
не мають. І тому часто-густо карета 
швидкої меддопомоги у нас працює 
у формі спеціалізованого таксі, яке 
просто довозить важкохворого па-
цієнта до лікарні. Але при цьому 
втрачається такий дорогоцінний 
час, який може коштувати людині 
життя. 

— Сьогодні ми маємо значно 
краще фінансування, ніж ще два 
роки тому, — запевнив чиновник. — 
Приміром, на один виклик «швид-
кої» на медикаменти передбачено 
від 27 до 35 гривень. Ще у 2010 році 
ця сума становила дві гривні. Торік у 
Луцьку навіть був випадок, коли лі-
кар «швидкої» після екстреної кон-
сультації з кардіологом увів хворому 
у нього вдома тромболітик. Як свід-
чить статистика, якщо тромболітик 
увести впродовж двох годин від по-
чатку гострого інфаркту міокарда, 
є дуже висока ймовірність зберегти 
життя хворому. Цей препарат ко-
штує декілька тисяч гривень. Про-
блема у нас сьогодні в автомобілях. 
Із 124 машин «швидкої» половина 
потребує заміни. В ідеалі ж для на-
дання екстреної допомоги в області 
мають працювати 40 машин марки 
«Форд», які повністю укомплектова-
ні необхідною апаратурою. У нас же 

на сьогодні є лише п’ять таких авто-
мобілів, які торік купили за гроші 
держбюджету. 

Як бачимо, реформована «швид-
ка» в області їздитиме наразі на 
старих автомобілях. Чи зможуть 
«не першої свіжості» УАЗи по роз-
битих дорогах дістатися протягом 
20 хвилин від районного центру до 
віддаленого села навіть без форс-
мажорних погодних умов? На це за-
питання відповіді немає. 

Пересічних волинян хвилює й 
інше: після 1 січня швидко «швид-
ка» приїжджатиме не до всіх хворих. 
Іван Грицюк підтвердив, що відтепер 
виклики ділитимуть на екстрені та 
неекстрені. У першому разі допомога 
приїде швидко. У другому ж її можна 
чекати годину. 

— В цьому немає нічого страш-
ного. У Луцьку така система діє уже 
декілька років, — сказав він. 

Нарікання на те, що «швидка» до 
пацієнта з температурою понад 39 
градусів може їхати декілька годин, 

не раз доводилося чути від самих лу-
чан. Вони від цього не у захваті. На-
томість у міському управлінні охо-
рони здоров’я запевнили, що скарг 
на те, що хтось невчасно отримав 
медичну допомогу, в них нема.

— У нас у рік «швидка» виїжджа-
ла на 50 тисяч викликів. На невід-
кладну допомогу було передано 15 
тисяч викликів, — розповів началь-
ник міського управління охорони 
здоров’я Федір Кошель. — Як розпо-
діляти виклики, вирішує диспетчер 
(саме луцькі диспетчери «швидкої» 
працюватимуть у новоствореному 
Центрі екстреної медичної допо-
моги. — Авт.). Сьогодні ми маємо 
постанову Кабміну, яка чітко регла-
ментує нормативи прибуття за ви-
кликом бригад швидкої допомоги. 
У ній до категорії екстрених віднесе-
но наступні виклики: якщо пацієнт 
знепритомнів, у нього судоми, рап-
тові розлади дихання, раптовий біль 
у ділянці серця, блювання кров’ю, 
гострий біль у черевній порожнині, 

зовнішня кровотеча, ознаки гострих 
інфекційних захворювань, а також 
гострі психічні розлади, що загрожу-
ють життю та здоров’ю пацієнта або 
оточуючих. За екстреними виклика-
ми медики також виїжджатимуть, 
коли пацієнт зазнав травми (пора-
нення, перелом, вивих, опік, важкий 
забій, травми голови), ураження 
електричним струмом, блискавкою, 
теплового удару, переохолодження, 
а також у разі асфіксії, ушкоджень 
при надзвичайних ситуаціях (ДТП, 
аварії на виробництві, стихійні лиха 
тощо), отруєння, укусу твариною, 
порушення нормального перебігу 
вагітності. Крім того, до категорії 
екстрених віднесено звернення мед-
працівників щодо транспортування 
пацієнтів, які потребують терміно-
вої госпіталізації.

До неекстрених відтепер нале-
жать звернення пацієнтів із рапто-
вим підвищенням температури тіла, 
кашлем, нежитем, болем у горлі, 
головним болем, запамороченням, 
слабкістю, болем у попереку, сугло-
бах, підвищенням артеріального 
тиску, больовим синдромом в онко-
логічних хворих, алкогольним, нар-
котичним, токсичним синдромами.

Неекстреними стануть і виклики 
у разі загострення в пацієнта хро-
нічних захворювань, коли він пере-
буває під наглядом сімейного або 
дільничного лікаря, при гіпертоніч-
ній хворобі, виразці шлунку і два-
надцятипалої кишки, хронічному 
запаленні печінки, жовчного міхура, 
кишечнику, хворобі нирок, суглобів 
тощо.

Неекстрені виклики перена-
правлятимуться диспетчером 
оперативно-диспетчерської служ-
би у відповідний заклад охорони 
здоров’я первинної медико-санітар-
ної допомоги, а в разі відсутності 
такої до пацієнта направлятиметься 
бригада екстреної (швидкої) медич-
ної допомоги, яка не виконує екстре-
ні виклики упродовж однієї години з 
моменту отримання звернення.

Наталка СЛЮСАР
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Події

Студент вкрав у супермаркеті пляшку 
горілки, щоб «поправити» здоров’я

Реформована «швидка» виїжджатиме на виклик по-новому 

20-річний лучанин, студент од-
ного з вищих навчальних за-

кладів міста, вирішив продовжити 
святкування оковитою, яку викрав 
у супермаркеті. Екіпаж наряду 
Державної служби охорони при 
УМВС України у Волинській об-
ласті прибув на виклик «тривожної 
кнопки» до одного з супермаркетів 
обласного центру. Отримавши по-
відомлення від персоналу магази-
ну про те, що молодий чоловік утік 

із торгового закладу, прихопивши 
з собою пляшку горілки, охоронці 
через 20 хвилин затримали його за 
300 метрів від магазину.

Парубок присів на дитячому 
майданчику, щоб «поправити» 
здоров’я. Втікати спритник не на-
магався, адже випитий алкоголь 
вдарив у голову. Хлопця разом із 
речовим доказом (пляшкою горіл-
ки вартістю 185 гривень) достави-
ли до міськвідділу міліції.

Підтримка талановитої молоді триває

Заробітчани переслали в 
Україну 941 мільйон доларів
У ІІІ кварталі 2012 року заробітчани переслали в Україну 
$941 млн. Про це передає телеканал «24» із посиланням 
на дані НБУ. За даними регулятора, тільки в III кварталі 
ті, хто працює за кордоном, переслали через міжна-
родні системи переказів $941 млн., що на 9% більше, 
ніж за аналогічний період 2011 р., та значно менше, ніж 
за ІІ квартал 2012 р., коли в Україну перевели майже 
$1,5 млрд. Як повідомлялось, обсяг грошових переказів 
з-за кордону в 2011 р. сягнув $7,019 млрд., що становило 
4,2% ВВП за вказаний період.

«Нафтогаз України» заплатив 
«Газпрому» за грудневий газ
НАК «Нафтогаз України» перерахувала ВАТ «Газп-
ром» близько $618 млн. за придбаний у грудні 2012 
року природний газ, повідомили у прес-службі «На-
фтогазу». Також наголосили, що компанія своєчасно 
та в повному обсязі виконує свої зобов’язання 
перед ВАТ «Газпром» щодо оплати імпортованого 
палива. Нагадаємо, за поставлений у листопаді газ 
«Нафтогаз» заплатив «Газпрому» близько $850 млн. 
Ціна палива у четвертому кварталі 2012 року стано-
вить близько $430/тис. куб. м.

32
стільки мільйонів гривень 
виділено для Міністерства 
внутрішніх справ на тендерні 
процедури для закупівлі елек-
тронних засобів контролю за 
підозрюваними. 

Олена Часовнікова

Настя Кунанець

Іван Котік
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Оперативники вінницької мілі-
ції затримали у Луцьку жінку, 

яка серед білого дня на вулиці міс-
та Вінниці під приводом ворожін-
ня зняла зі студентки золоті при-
краси, шубу та чоботи. До міського 
відділу міліції звернулася 21-річна 
студентка одного з університетів 
Вінниці з повідомленням про те, 
що біля її будинку невідомий чо-
ловік, погрожуючи предметом, що 
скидався на пістолет, заволодів її 
золотими прикрасами, шубою та 
чоботами. 

Як розповів начальник кар-
ного розшуку УМВС України у 
Вінницькій області Олександр 
Глянько, поки правоохоронці на-
магалися встановити особу чо-
ловіка, який скривдив дівчину, 
потерпіла пригадала, що до цього 
інциденту біля місцевого магазину 
до неї підходили дві жінки та за-
питували, де можна взяти напро-
кат або придбати дитячі новорічні 

костюми. Після цього одна з жінок 
пішла у невідомому напрямку, а 
інша запропонувала поворожити. 
Це все, що могла пригадати сту-
дентка після зустрічі з незнайом-
ками. 

Правоохоронці почали по-
шуки жінки. За свідченнями оче-
видців, жінка з шубою у руках 
сідала в іномарку, за кермом якої 
перебував чоловік. Автомобіль 
запам’ятався тим, що з боку водія 
було відсутнє дзеркало заднього 
виду. Саме за цією ознакою мілі-
ціонери почали шукати авто і зна-
йшли його у Луцьку.

Потерпіла свою кривдницю 
впізнала, хоча загалом погано 
пам’ятає, що саме з нею відбувало-
ся, і тепер сумнівається, чи взагалі 
був чоловік, який погрожував їй 
зброєю. Найімовірніше, зловмис-
ниця володіє даром гіпнозу та на-
віювання. За цим фактом розпоча-
то справу про шахрайство.

У Луцьку затримали гіпнотизерку, 
яка зняла зі студентки шубу та золото

Стипендії від народного депутата України Ігоря Палиці одержують 
майбутні педагоги 


