
У різних країнах світу в процесі 
реформування системи охорони 
здоров’я першочергова увага при-
ділялася питанню профілактики 
та лікування серцево-судинних 
захворювань. «Проблема серцевих 
захворювань повинна бути зараз 
у центрі уваги в нашій країні», — 
зазначив Президент України Віктор 
Янукович під час відкриття медич-
ного центру «Міський центр серця» 
Херсонської міської клінічної 
лікарні ім. О. Лучанського. 

На Волині питання профілакти-
ки й лікування серцево-судинних 
недуг перебуває в центрі уваги ме-
дичної спільноти не один рік. А за 
останніх три роки ним перейнялася 
і значна частина жителів області. 
Мало хто не чув про комплексну ре-
гіональну програму запобігання та 
лікування серцево-судинних захво-
рювань «Волинькард», яка успішно 
діє на теренах краю. Як зазначив ке-
рівник обласного центру кардіовас-
кулярної патології та тромболізису, 
доктор медичних наук, професор 
Андрій Ягенський, який одночасно є 
науковим керівником координацій-
ного центру програми «Волинькард» 
при обласній державній адміністра-
ції, співавтором проекту фактично 
став голова ОДА Борис Клімчук. 
«Ознайомившись із нашими напра-
цюваннями, він вніс суттєві пропо-
зиції, а головне — мобілізував керів-
ників на місцях, медиків, громадські 
організації», — розповів Андрій Во-
лодимирович. 

Волинь стала першим регіоном 
у державі, де комплексно підійшли 
до вирішення проблеми серцево-
судинних захворювань. У 2011 році 
на реалізацію програми з обласного 
бюджету виділено 1 мільйон 896 ти-
сяч гривень, у 2012-му — 1 мільйон 
473,5 тисячі гривень, цьогоріч за-
плановано використати 3 мільйони 
400 тисяч гривень. 

Але це ще не все. Дізнавшись 
про ініціативу волинян, Президент 
України дав доручення спрямува-
ти кошти державного бюджету на 
придбання високотехнологічного 
обладнання для двох наших кардіо-
центрів: кардіохірургії — на базі Во-
линської обласної клінічної лікарні, 
а також тромболізису і кардіовас-
кулярної патології — на базі Луць-
кої міської клінічної лікарні. Так, у 
2011–2012 роках Волинь отримала 
два ангіографи (Волинська обласна 
клінічна лікарня та Луцька міська 
клінічна лікарня), магнітно-резо-
нансний томограф (Волинська об-

ласна клінічна лікарня), 16-сканний 
комп’ютерний томограф (Луцька 
міська клінічна лікарня). Цьогоріч 
із обласного бюджету спрямують 
2,5 мільйона гривень на придбання 
апарата штучного кровообігу для 
Волинської обласної клінічної лікар-
ні. А загалом за останніх три роки 
завдяки прямим дорученням глави 
держави волинські лікарні отри-
мали надсучасного діагностичного 
обладнання майже на 53 мільйони 
гривень. 

У рамках програми за кошти 
обласного бюджету було придбано 
моніторні станції для палат інтен-
сивної терапії кардіологічного та 
неврологічного відділень Луцької 
міської клінічної лікарні, що зна-
чно поліпшило надання допомоги 
хворим із інфарктом міокарда й ін-
сультом. 

Щороку на Волині реєструється 
понад 800 випадків гострого інфарк-
ту міокарда та більше ніж 2000 ви-
падків гострих коронарних нападів. 

За умови своєчасного звернення у 
спеціалізовані центри таких хворих 
можна врятувати, дати їм шанс для 
повноцінного подальшого життя. 
При інфаркті є два методи — коро-
нарографія зі стентуванням і тром-
болізис. Придбання нових ангіогра-
фів стане поштовхом для широкого 
запровадження коронарографії — 
дослідження судин із уведенням 
контрасту. Цей апарат дозволяє 
одночасно виявити захворювання 
серця і за наявності необхідних ма-
теріалів, передусім стентів, одразу 
проводити маніпуляції в ураженій 
артерії. І дуже важливо, що з облас-
ного бюджету в рамках програми 
«Волинькард» виділяються кошти на 
витратні матеріали для проведення 
коронарографій, на стент-системи 
для хворих на гострий інфаркт міо-
карда. Лише за перших два роки дії 
програми в кардіоцентрах області 
проведено 430 коронарографій і 30 
стентувань. 

У Волинському обласному цен-
трі кардіоваскулярної патології та 
тромболізису, що у Луцькій міській 
клінічній лікарні, завдяки розчи-
ненню тромбів у судинах ставлять 
на ноги 50–60 хворих із інфарктами. 
Тромболізис проводиться безплат-
но, недешеві ліки, що розчиняють 
тромб, уміють вводити фахівці ре-
анімаційних відділень майже в усіх 
районах. Уміють це робити і фахівці 
бригад екстреної медичної допомо-
ги. 

— Головне, щоб пацієнт звер-
нувся якомога раніше, — зазначає 
керівник кардіоцентру Андрій Яген-
ський. — При інфаркті так зване ча-

сове вікно, протягом якого доцільно 
вводити препарат, становить 6–12 
годин. Половина з тих пацієнтів, 
які могли б отримати тромболізис, 
але не отримали, просто запізни-
лись — затягнули зі зверненням по 
меддопомогу. При інсульті часове 
вікно — всього три години. Завдяки 
«Волинькарду» тромболітики для 
хворих на інсульт є, і вони безплатні. 

На переконання Андрія Яген-
ського, якою б високоякісною не 
була медична допомога, якщо люди 
не зрозуміють необхідності дбати 
про своє здоров’я, вчасно проходити 
обстеження, знизити рівень смерт-
ності від серцево-судинних недуг 
суттєво не вдасться. Саме тому го-
ловною особливістю програми «Во-
линькард» є поєднання лікування 
серцево-судинних захворювань із 
профілактичними заходами. Тому 
торік у районах і містах почали ді-
яти пересувні лабораторії, де жителі 
отримали змогу безплатно обстежи-
тися: довідатися параметри тиску, 
рівень холестерину, цукру в крові. 
Фахівці аналізують результати лабо-
раторних досліджень, оцінюють ри-
зик виникнення серцево-судинних 
захворювань, дають рекомендації. 

— Перші результати виявили-
ся невтішними, — розповів Андрій 
Ягенський. — По-перше, у селах 
чоловіки категорично відмовляють-
ся обстежуватися, по-друге, ми від-
значили дуже високу поширеність 
гіпертонії, підвищення рівня холес-
терину, ожиріння. Але найгірше, що 
з цими факторами ризику селяни 
нічого не роблять. Як з’ясувалося, 
лише 12% гіпертоніків регулярно 
приймають ліки для зниження тиску 
і тільки 1% із них має нормальний 
тиск. 

До речі, причиною цього не є 
брак коштів. Препарати проти арте-
ріальної гіпертензії зараз недорогі, 
діє державна програма зі зменшення 
вартості ліків. Так, цього року для 
хворих на гіпертонію мешканців 
Волині передбачено майже чотири 
мільйони гривень на пільгові рецеп-
ти. За ними необхідно звертатися до 
лікарів (дільничних, сімейних, кар-
діологів) за місцем проживання. 

Зараз на першому місці — ін-
формування населення: від хати до 
хати. Це недешево, але це ніщо по-
рівняно з витратами на лікування. 
Зрозуміло, програму «Волинькард», 
розраховану на 2011–2013 роки, не-
обхідно продовжувати. Волинський 
досвід заслуговує й на те, щоб його 
поширити на інші регіони держави. 

Вадим ГОНЧАР

В області функціонує 240 потен-
ційно небезпечних об’єктів. Усі 

вони підлягають паспортизації, 
проте розробило документацію 
лише 232 підприємства. Про це 
повідомив заступник начальни-
ка управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій 
в області Микола Кревський. 

За його словами, майже в усіх 
відсутня система раннього ви-
явлення надзвичайних ситуацій 
та оповіщення людей, тому в разі 
аварії підвищиться ризик із непе-
редбаченими наслідками, знизить-
ся оперативність превентивних 
заходів, що не дозволить запобігти 
переходу на вищі рівні небезпеки і 
може призвести за певних умов до 
катастрофічних наслідків. 

За невиконання законних ви-
мог посадових осіб і керівників 
підприємств притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності. 

Перший заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 

Башкаленко зауважив, що якщо 
керівники підприємств не забезпе-
чать належні умови для своїх пра-
цівників і тих людей, які перебува-
ють у зоні потенційної небезпеки, 
то на них чекають судові позови і 
можливе закриття виробництва. 

Громадянин України, який 
віз цигарки марок Camri та 

Brendal із Білорусі до Молдови, 
на митному посту «Доманово» 
для митного контролю надав до-
кументи, що містили неправдиві 
відомості щодо отримувача ван-
тажу. 

Цей факт недостовірності 
даних щодо пункту призначен-
ня товару виявили працівники 
Управління боротьби з контр-
абандою та митними правопору-
шеннями Ягодинської митниці 
Міндоходів. 

Спробу незаконного пере-
міщення тютюнових виробів у 
кількості 1273 коробки вартістю 
700 тисяч гривень зупинено. За 
цим фактом складено протокол 
про порушення митних правил. 
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ДАІ не може гарантувати безпеку на дорозі 
через брак кадрів 

На Волині 240 потенційно небезпечних 
підприємств 

70% місцевих відділень ДАІ 
має нестачу співробітни-

ків, здебільшого в особистому штаті 
працює три-чотири людини. Про це 
заявив начальник Центру безпеки 
дорожнього руху й автоматизованих 
систем при МВС Сергій Будник, пе-
редає «Українська правда». 

«Як ви розумієте, забезпечити 
безпеку з таким особовим складом, 
такими технічними можливостями 
і таким законодавством на сьогод-
ні неможливо. У зв’язку з цим ми 
й спостерігаємо певне збільшення 
кількості ДТП, насамперед у сіль-
ській місцевості», — зазначив Буд-
ник. 

Також він вважає, що для підви-
щення безпеки на дорогах необхідно 
найближчим часом переходити на 
повну автоматичну фіксацію пору-
шень. Водночас начальник Центру 
безпеки дорожнього руху повідо-
мив, що, відповідно до статистики, 
спостерігається зменшення кількос-
ті ДТП із летальним результатом, 

але внаслідок того, що такі ДТП ма-
ють суспільний резонанс, створю-
ється протилежне враження. 

Будник підкреслив, що через 
погану якість дорожнього покрит-
тя відбувається не так вже і багато 
ДТП. З його слів, із початку поточ-
ного року зафіксовано 64 таких ДТП 
із загальною кількістю жертв 25 лю-
дей. 

«На жаль, тільки ми зробимо 
дорогу, відразу починаються ДТП 
через перевищення швидкості», — 
зауважив він. 

Також Будник повідомив, що за 
січень–липень зафіксовано знижен-
ня кількості ДТП з участю співро-
бітників правоохоронних органів. 
«За сім місяців цього року зафік-
совано 177 таких випадків, у яких 
загинуло 16 осіб. Загальна тенден-
ція йде до зниження таких ДТП. Їх 
зафіксовано на 15,7% менше, ніж 
за аналогічний період попередньо-
го року», — підкреслив начальник 
Центру безпеки. 

На «Ягодині» 
затримано 
велику партію 
контрабандних 
цигарок 

60% побутової техніки може 
завдати шкоди споживачеві 
Близько 60% побутової електротехніки, яка реалізується 
на території України, не має відповідного маркування. Про 
це повідомили у Державній інспекції з питань захисту прав 
споживачів. Відсутність декларації відповідності або на-
ціонального знака відповідності може свідчити про те, що 
продукція, найімовірніше, ввезена на територію України 
нелегально за сірими схемами або прямою контрабандою 
і може завдати шкоди споживачеві. Левова частка «сірої» 
техніки реалізується через інтернет-магазини. 

На севастопольському пляжі 
отруїлося майже 400 туристів 
На пляжі у Севастополі отруїлося 386 туристів, серед 
яких 80 дітей. Про це повідомив голова Севастополь-
ської міської держадміністрації Володимир Яцуба. 
«На жаль, велика частина цих людей надійшла з пля-
жу «Омега», де глибина маленька, а кількість відпочи-
вальників велика. Водночас, за даними міської СЕС, 
морська вода на пляжі «Омега» в нормі. Зазначимо, у 
зв’язку з великим потоком постраждалих, інфекційна 
лікарня в Севастополі вже не може вмістити інших 
пацієнтів», — розповів Яцуба. 

6%
на стільки поточного року 
зросте показник споживання 
вироблених в Україні м’яса і 
м’ясопродуктів (досягне 2,4 
млн т) завдяки нарощенню ви-
робництва яловичини, куряти-
ни та свинини. 

Акція «Дні здорового серця» у Луцьку
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Безкоштовні довгострокові 
візи до Польщі українці змо-

жуть отримувати вже з 15 верес-
ня цього року. Про це повідомив 
міністр закордонних справ Укра-
їни Костянтин Грищенко на сво-
їй сторінці у Twitter. 

Річ у тім, що цього дня набу-
ває чинності угода між Україною 
та Польщею про скасування пла-
ти за оформлення віз. «Тому візи 
будуть безкоштовними. У 2011 
році видали приблизно 200 ти-
сяч. По 20 євро за візу — еконо-
мія для українців становила при-
близно чотири мільйони євро на 
рік», — пише глава МЗС. 

При цьому він уточнив, що 
йдеться тільки про національні 
візи, які передбачають довго-
строкове перебування в країні, 
тобто більше трьох місяців, але 
не більше одного року. 

Нині вартість такої візи 
становить 20 євро. Нагадаємо, 
8 серпня Україна і Польща під-
писали угоду, згідно з якою укра-
їнці зможуть їздити до Польщі 
безкоштовно терміном від трьох 
місяців до року. 

З вересня 
українці зможуть 
отримувати 
безплатні візи 
до Польщі 

Фермери Волині 
отримали 
35,8 мільйона 
прибутку 

На Волині зареєстровано 927 
фермерських господарств. 

Із них працює лише 577. Про це 
повідомили у Головному управ-
лінні статистики в області. 

Торік у цій категорії госпо-
дарств діяло 1623, що майже на 
14% менше, ніж роком раніше. 
Проте частка виробленої ферме-
рами сільськогосподарської про-
дукції, йдеться у повідомленні, 
постійно збільшується: у 2005 
році — на 1,6%, у 2012-му — на 
4,2%. 

Переважно вони спеціалізу-
ються на рослинництві — 81% 
від усієї продукції. Найбільше 
вирощують зернові та технічні 
культури. Торік фермери отри-
мали 35,8 мільйона гривень при-
бутку при рентабельності більше 
ніж 23%. 

За останні три роки завдя-
ки прямим дорученням 
глави держави волинські 
лікарні отримали над-
сучасного діагностичного 
обладнання майже 
на 53 мільйони гривень

На Волині серйозно підійшли 
до лікування серцевих захворювань 


