
Два тижні тому в селі Кисилин Ло-
качинського району ветеринарна 
служба проводила дослідження на 
виявлення туберкульозу в великої 
рогатої худоби. Така діагностика є 
плановою і здійснюється кожного 
року для профілактики та недопу-
щення розповсюдження хвороби. 
Одначе цього разу її носіями ви-
явилось аж одинадцять голів ВРХ. 
Як на такий невеликий населений 
пункт, де налічується близько сотні 
корівчин, ця цифра насторожує.

Крім того, що збитків зазнали 
господарі, бо худобу доведеться зда-
вати на забій, захворювання тварин 
у селі прогресує, адже минулого року 
було лише чотири хворі корови. Яка 
ситуація з туберкульозом загалом в 
області та чим це загрожує здоров’ю 
людей, дізнавалися «Відомості». 

— Ситуація є стабільною і 
контрольованою, область уже бага-
то років благополучна щодо тубер-
кульозу, — запевнив нас начальник 
відділу організаційного забезпе-
чення управління ветеринарної ме-
дицини у Волинській області Юрій 
Мусійчук. — Наші спеціалісти про-
водять планові діагностичні дослі-
дження на туберкульоз задля вияв-
лення його на ранніх стадіях. Існує 
два методи діагностики туберкульо-
зу — прижиттєвий, він основний, і 
посмертний. 

Перший, як розповів спеціаліст, 
називають туберкуліновою пробою. 

— Тварині вводять під шкіру 
алерген туберкулін і через 72 години 
спостерігають за реакцією, — роз-
повідає Юрій Андрійович. — Якщо 
відбувається потовщення шкірної 
складки більше як на три міліметри, 
значить, корова реагує на введений 
туберкулін. Тоді ми підозрюємо, що 
вона хвора. Це вважається ранньою 
стадією хвороби. У великотоварних 
господарствах практикують ще по-
смертну діагностику — після забою 
відбирають лімфатичні вузли для 

дослідження в обласній лаборато-
рії. При виявленні хоча б однієї ре-
агуючої тварини стадо через 30-40 
днів досліджують повторно, і якщо 
все буде чисто, то його вважатимуть 
благополучним щодо туберкульозу. 

В управлінні ветеринарної ме-
дицини поки що не володіють ін-
формацією, яка кількість ВРХ із 
господарств селян-одноосібників і в 
яких населених пунктах має ранню 
стадію туберкульозу, бо, як пояс-
нили, дослідження проведені ще не 
повністю і звіт буде в кінці місяця. А 
щодо великотоварних господарств, 
то тільки у чотирьох із них було ви-
явлено 23 хворі тварини. 

Ми поцікавилися статистикою 
за минулий рік. Як повідомив Юрій 

Мусійчук, в одноосібників Волині 
виявили 14 хворих голів худоби, ві-
сім із яких — у тому ж Локачинсько-
му районі. 

— Чому в Кисилині з чотирьох 
хворих корів минулого року цього-
річ ця цифра зросла до 11? — ціка-
вимось у Юрія Андрійовича. — Це 
недогляд ветеринарної служби чи 
інші фактори? 

— Можливо, у Кисилині є лю-
дина, яка випасає худобу і хвора на 
туберкульоз, — пояснює спеціаліст 
управління. — Адже збудник пере-
дається від людини тварині. І навпа-
ки   тварина може заразити людину. 
Тому мешканцям цього населеного 
пункту обов’язково потрібно про-
йти профілактичні обстеження на 

туберкульоз. У радянські часи медо-
гляди були обов’язковими для всіх 
працівників колгоспу, а тепер, на 
жаль, люди рідко це роблять. 

— Хворих тварин ви рекоменду-
єте здавати на забій. А чи можливо 
їх просто ізолювати від стада і ліку-
вати? — запитуємо. 

— На жаль, сьогодні ефективних 
методів лікування й вакцин, щоб 
ми могли захистити як тварину, так 
і людину, немає, — відповідає. — 
Якщо селянин не хоче здавати ко-
рову, рекомендуємо ізолювати її від 
стада, щоб не заражала інших тва-
рин, а молоко від неї кип’ятити пе-
ред споживанням або використову-
вати для годівлі свиней, бо зазвичай 
свині заражаються не людським чи 

бичачим типом збудника туберку-
льозу, а пташиним. Мікобактерія ту-
беркульозу передається з молоком, 
сечею, фекаліями, мокротинням. 
Наприклад, корова може фиркнути, 
коли її доять, і мікобактерія потра-
пить на слизову людини, тому треба 
добре мити руки, лице. 

Ми поцікавилися, чому ветери-
нарна служба проводила досліджен-
ня, коли корів випасали вже майже 
два місяці та, відповідно, був біль-
ший період контакту хворих і здо-
рових тварин, а отже, вищою була 
й імовірність зараження. Можливо, 
виявляти на ранніх стадіях хворо-
бу потрібно, коли ще корови не ви-
йшли з хліва?

— Так, ви маєте рацію, — сказав 
Юрій Андрійович. — У нас прак-
тикують подвірні обходи взимку, в 
стійловий період. Але в зоні обслу-
говування будь-якої дільничної лі-
карні — від восьми до 13 населених 
пунктів, а на дільниці працює мак-
симум три людини, тому охопити 
всіх важко. Кисилин у нас тепер буде 
на контролі. 

Людмила ШИШКО
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Події

У Нововолинську ледь 
не потонула дитина 
20 червня під час відпочинку на озері, що у 
Нововолинську, жінка витягла з води дитину. Орися 
Сай засмагала на березі та бачила, як бавилися діти, 
намагаючись перепливти водойму від містка до 
пляжу та назад навперейми. Раптом метрів за 60 від 
берега почувся крик: «Тону! Рятуйте!». Пані Орися 
піднялася та побачила над водним плесом лише руки 
людини, що топилася. Вона кинулася на порятунок і 
витягла дитину з води. 

Щоб розплатитися за кредит, 
чоловік пограбував сільраду 
У Соловичівській сільській раді (Турійський район) 
уночі 27-річний молодик викрав два комп’ютери. 
Правоохоронці швидко знайшли крадія. Виявилося, 
що чоловік приїхав погостювати до батьків у село. 
Він повідомив, що наважився скоїти крадіжку через 
безвихідне матеріальне становище. Роботи він не 
має, а гроші були потрібні, щоби сплатити кредит. 
Іншого виходу, як скоїти крадіжку з приміщення 
місцевої сільради, не знайшов. 

 ДОВІДКА

Збудник туберкульозу ВРХ — 
бактерії роду Мycobacterium 
бичачого (M. bovis), людського 
(M. tuberculosis) і пташиного (M. 
аvium) видів. Стійкий у зовнішньому 
середовищі: у ґрунті зберігається 
більше 2 років; у воді — до 5 
місяців; у гної, солом’яній підстилці 
— роки; у мокроті — 8-10 місяців; 
у солоному м’ясі — до 1,5 місяця; у 
свіжому маслі, що зберігається на 
холоді, — до 10 місяців; у сирах — 
до 260 днів. Тепло і дезінфікувальні 
розчини діють на мікроб згубно. 
У молоці при нагріванні до 85°С 
він гине протягом 30 хвилин, при 
кип’ятінні — через 3-5. Холод на 
його життєздатність не впливає.
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Телегід

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 19:30, 
23:35 ТСН: «Телевізійна 
Служба Новин»

06:45, 07:15, 08:05, 09:10 «Сніда-
нок з 1+1»

07:10 «Особистий рахунок»
10:00 «Шість кадрів»
10:15 Х/ф «Травневий дощ»
12:15 «Не бреши мені - 4»
13:20 «Російські сімейні драми»
14:25, 20:15 Т/с «Величне століт-

тя. Роксолана - 3»
16:45 «ТСН. Особливе»
17:10 Т/с «Сила. Повернення 

додому»
22:30 «Гроші»
00:00 Х/ф «Борджіа» 
00:50 Х/ф «Царство небесне» 
03:05 Х/ф «Леді яструб»
05:00 «Сто тисяч за правду»

05:25 Т/с «Щасливий квиток»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 18:00 Новини
07:10, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 

з ІНТЕРом»
09:10, 12:40 Т/с «Реквієм для 

свідка»
13:45 «Судові справи»
14:40 «Сімейний суд»
15:35 «Жди меня»
18:10 Т/с «Земський лікар. Про-

довження» 
20:00, 03:35 «Подробиці»
20:30 Т/с «Петрович»
22:30 Т/с «Жуков» 
01:40 Х/ф «Коріолан» 
04:05 Т/с «Сімейний детектив»

06:00 «Чужі помилки. Геройська 
трагедія»

06:45, 15:55 «Все буде добре!»
08:45, 18:20 «Неймовірна правда 

про зірок»
10:10 «Зіркове життя. Врятовані 

дітьми»
11:10 «Зіркове життя. З чудовиська 

в красуню»
12:05 Х/ф «Троянда вітрів про-

щальних» 
13:55 «Правила життя. Консерво-

вана брехня»
14:55 «Правила життя. «Е»: ознака 

смерті»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
20:05 «Слідство ведуть екстра-

сенси»
21:00 «Містичні історії-4 з Павлом 

Костіциним»
22:25 «Детектор брехні - 2»
23:25 «Битва екстрасенсів»

05:15 Служба розшуку дітей
05:25 Світанок
06:30, 07:40 Ділові факти
06:40 Т/с «Таксі»
07:05 Т/с «Леся+Рома»
07:45, 08:45, 12:45, 18:45 Факти
09:15 Надзвичайні новини. Під-

сумки
10:10 Х/ф «Поліцейська академія»
12:15, 21:55 Т/с «Прокурорська 

перевірка»
13:10, 20:05 Т/с «Брат за брата-2»
15:00 Х/ф «Подорож до центру 

Землі»
16:50 Х/ф «Подорож-2: Таємни-

чий острів»
19:20 Надзвичайні новини
23:05 Х/ф «Ромео повинен по-

мерти» 
01:25 Х/ф «Типу крутий охоро-

нець» 
02:50 Х/ф «Тобі відомо моє 

ім’я» 

06:10 Т/с «Військова розвідка. 
Західний фронт» 

07:00, 09:00, 17:00, 19:00, 03:40 
Події

07:10 Т/с «Глухар» 
09:20, 13:45, 17:20 Т/с «Слід» 
10:00 Т/с «Моя велика родина» 
15:25, 03:00 Щиросерде зізнання
16:00, 04:35 Критична точка
18:00 Т/с «Подружжя» 
19:20, 04:00 «Говорить Україна»
20:00 Т/с «Думай як жінка» 
22:50 Х/ф «Як вийти заміж за три 

дні» 
00:45 Х/ф «Краще не буває» 
05:20 Срібний апельсин

07:00 «Мультфільми»
09:20 «Три сестри»
10:20 Х/ф «Олівер Твіст»
13:00, 18:00 «Звана вечеря»
14:00 «Пороблено в Україні»
15:15 Т/с «Маргоша»
16:15 «Вечірній квартал»
19:00 «Орел і Решка»
20:00 Т/с «Моя прекрасна няня»
21:00 «Розсміши коміка»
22:00 Х/ф «Пробач, я хочу одру-

житися з тобою» 
00:00 Т/с «Відчайдушні домогос-

подарки» 
01:00 «Нічне життя»

06:00 Мультфільми
08:00 «Шалене відео по-

українськи»
09:00 Т/с «Хиромант»
17:00 Т/с «Кодекс Честі-2»
19:00 Т/с «Ментовські війни-3» 


21:00 «Новини 2+2»
21:25, 01:35 Х/ф «Глибинна 

зірка-6» 
23:25 Т/с «Секретні матеріа-

ли-2» 
03:05 Х/ф «Зірка шерифа»
03:55 Х/ф «Тримайся, козаче!»

05:00, 08:00, 11:00, 14:00, 04:00 
Новини

05:05, 08:15 «Доброго ранку»
09:05 «Контрольна закупівля»
09:30 «Жити здорово!»
10:25, 17:40 «Зрозуміти. Про-

бачити»
11:15 «Модний вирок»
12:10 «Доброго здоров’ячка!»
13:00 Інші новини
13:20 «Час обідати!»
14:15, 01:50 «Я подаю на роз-

лучення»
15:05 «Істина десь поруч»
15:20 Т/с «Жіночий лікар»
16:10 Т/с «Проспект Бразилії»
17:00 Вечірні новини
18:10, 00:55 «Давай одружимося!»
19:00, 00:00 «Нехай говорять»
20:00 «Час»
20:30, 03:10, 04:05 Т/с «Лист 

очікування»
22:20, 02:35 «Вечірній Ургант»
22:55 Нічні новини
23:10 Т/с «Два кольори при-

страсті»

05:20, 06:10 Teen Time
05:25 Т/c «Вперед - до успіху»
06:15, 06:40 Т/c «Світлофор»
06:35, 07:10, 07:40, 08:45 Підйом
07:30, 08:30, 19:00, 23:55 

Репортер
09:00 Х/ф «Про що говорять 

чоловіки»
11:00, 16:45 Т/c «Татусеві доньки»
13:20, 14:30 Kids Time
13:25 М/c «Качині історії»
14:45 Т/c «Друзі»
15:45 Т/c «Кадетство»
19:20 Т/c «Вороніни»
21:00 Ревізор 
22:55 Т/c «Закрита школа» 
00:30 Т/c «Купідон»
01:20 Т/c «Дружна сімейка»
02:50, 03:40 Зона ночі
02:55 Українці Віра
03:45 Чемпіон чемпіонів
04:00 Марко Кропивницький
04:40, 05:25 Зона ночі Культура
04:45 Ах не говоріть мені про 

любов...

06:00 Руйнівники міфів
07:30, 12:30 Авіакатастрофи 

зблизька
08:20, 13:20 Великі тирани
09:10, 14:10 Загадки планети
10:00 Таємні знаки
10:50, 19:30 В пошуках пригод
11:40, 22:50 Полярний ведмідь
15:00, 23:40 Загадки Всесвіту
15:50, 19:00 Загрози сучасного 

світу
16:20, 20:20 Фантастичні історії
17:20, 21:10 Гучна справа
18:10 Д/ф «Смерть у сідлі. Іподром»
22:00 Д/ф «Таємниці табору Бада-

бер. Афганський капкан»
00:30 Покер
01:20 Д/ф «Надприродне. Роз-

плата»
03:00 Смартшоу
03:30 Т/с «Шпигуни»
05:10 Містична Україна

05:10 Х/ф «А якщо це кохання?» 


06:45 Х/ф «Полювання на єдино-
рога» 

08:00, 03:30 «Агенти впливу»
08:40, 05:15 «Правда життя»
09:10 Х/ф «Джокер» 
11:40 Т/с «Острів непотрібних 

людей»
15:00 Т/с «Лікар»
18:30 «Реальні злочинці»
19:00, 01:35, 04:15 «Свідок»
19:30 Т/с «Хазяйка тайги»
21:30 Т/с «Тіло як доказ» 
22:30 Т/с «CSI: Нью-Йорк - 7»
23:30 Т/с «Менталіст»
00:30 Т/с «Декстер» 
02:05 «Легенди карного розшуку»
03:05 «Речовий доказ»
04:45 «Уроки тітоньки Сови»

05:45 Радянські мультфільми
08:15 Таємниці радянського кіно
08:55 Х/ф «Білі вовки»
10:35 Т/с «Сталін. LIVE»
12:25, 20:00 Т/с «Олександров-

ський сад»
14:35 Х/ф «Смертельна помилка»
16:30 Х/ф «Даурія»
22:05 Х/ф «Заради декількох 

рядків...»
23:30 Х/ф «Секретний ешелон»
01:20 Х/ф «Дожити до світанку»
02:35 Х/ф «Охоронець для дочки 

(Сара)»
04:20 Х/ф «Високосний рік»

06:00 Єралаш
06:30 Телепузики
07:00 Малята-твійнята
07:30 М/с «Даша-дослідниця» 
07:55 Мультик з Лунтіком
08:25 М/с «Шоу Гарфілда» 
09:00 Т/с «Ранетки» 
10:00 Т/с «Всі жінки - відьми» 
11:50 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
13:50 Т/с «Беверлі Гілз 90210. 

Нове покоління» 
14:50, 19:15 Богиня шопінгу
17:10 У ТЕТа пара
18:00 4 весілля
19:50 Королева балу 
21:05 Віталька
21:20 ТЕТ-Інтернет
23:00 Дурнєв+1
23:35 Т/с «Секс і місто» 
00:35 Т/с «Ходячі мерці» 
01:25 Т/с «Ворота» 
02:15 Твою маму!
03:05 До світанку

05:20 Лікарі
06:00 Дачні історії
06:45 Телеторгівля
07:35, 13:15 Мультфільми 
10:10, 10:50 Школа доктора 

Комаровського
11:20 Справа смаку
12:20, 17:00 Жіноча форма
14:20 Т/с «Дорога Маша Бере-

зіна» 
16:00, 22:40 Модний вирок
18:00, 21:40 Т/с «Тетянин день» 
19:00 Квадратний метр
19:50 Кінобогині
20:45, 00:40 Глянець
23:40 Міста світу
01:20 Колір Ночі

06:00 Православний календар
06:05, 07:00, 08:00, 15:00, 18:20, 

01:20, 02:10 Новини
06:15 Худ. фільм «Формула гри». 

11 с.
07:15 Країна on line
07:20 Ера бізнесу
07:30 Док. фільм «Лев, який співає, 

у нас один». 1 ч.
08:15 Док. фільм «Лев, який співає, 

у нас один». 2 ч.
08:45 Корисні поради 
09:00 Підсумки тижня
09:20 Без цензури
09:45 Офіційна хроніка
09:55 Головний аргумент
10:10 Школа юного суперагента
10:25 Доки батьки сплять
10:50 Фестиваль дитячої творчості 

«Світ модних дітей»
11:25 Світ навколо нас
11:40 Д/ф «На порозі історії. 

Михайло Грушевський»
12:30 Світло
12:50 Аудієнція. Країни від А до Я
13:10 Діловий світ
13:20 Д/ф «Таємничий Сковорода»
14:00 Право на захист

14:25 Темний силует
14:40 Вікно в Америку
15:15 Діловий світ. Агросектор
15:25 Життя на рівних
15:40 Т/с «Діти білої богині»
18:45 Діловий світ
19:05 Агро-News
19:20 Сільрада
19:35 Останнє попередження
20:00 «Мелодія двох сердець». В. та 

С.Білоножки
20:55 Офіційна хроніка
21:00 Підсумки дня
21:20 Діловий світ
21:30 Майстри гумору. «Хвилюй-

тесь, будь ласка». Тарапунька 
та Штепсель

22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі
23:00, 01:00 Підсумки
23:20 Худ. фільм «Формула гри». 

11 с.
00:15 Від першої особи
01:45 Про головне
02:25 Діловий світ. Тиждень
02:55 Фольк-music
04:10 Ближче до народу
04:45 Хіт-парад
05:30 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, 1 липня

На Волині туберкульоз «косить» корів 
Ветеринари радять селянам пройти медогляди 


