
Спробу незаконного перемі-
щення хутра шиншили «зеле-

ним коридором» зупинили пра-
цівники управління боротьби з 
контрабандою та митними право-
порушеннями Ягодинської митни-
ці Міндоходів.

Як повідомили у відомстві, 
громадянин Польщі спробував 
ввезти в Україну через митий пост 
«Ягодин» 102 вичинені шкури 
шиншили загальною вартістю по-
над 46 тисяч гривень.

Хутряний товар знаходився 
у двох картонних коробках в ба-
гажному відсіку автомобіля, що 

перетинав польсько-український 
кордон. Громадянин Польщі пору-
шив статтю 471 Митного кодексу 
України, зокрема порядок прохо-
дження митного контролю в зоні 
спрощеного митного контролю, 
переміщаючи понад неоподатко-
вану норму товару.

Відтак, за даним фактом неза-
конного переміщення товару пра-
цівниками Ягодинської митниці 
Міністерства доходів складено 
протокол про порушення митних 
правил. 

Незаконний вантаж тимчасово 
вилучено.
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Актуально

Без рецепта ліки від тиску в аптеці не продадуть 
Останніми тижнями в аптеках 
області спостерігається масове 
обурення людей: фармацевти не 
відпускають препарати від гіпер-
тонічної хвороби без рецепта. Що 
відбувається — з’ясовували «Відо-
мості».

Минулого тижня кореспондент 
«Відомостей» стала свідком, як в од-
ній із аптек Луцька жінці не продали 
ліки від артеріальної гіпертензії. Ап-
текар мотивувала це тим, що у неї не 
було рецепта від лікаря.

— Я вже  три роки приймаю ці 
препарати, ніхто рецепта не вима-
гав, — намагалась переконати жінка.

— Рецепт дає право на суттєву 
знижку. Ми не маємо права відпус-
кати без нього ліки, — була непохит-
ною аптекар.

— Та я готова заплатити всю 
суму, не хочу декілька годин проси-
джувати під кабінетом лікаря за тим 
рецептом, — зробила ще одну спро-
бу переконати лучанка.

Марно. Позиція була однознач-
на: ліки українських виробників 
лише за рецептом. Імпортні, а вони 
набагато дорожчі, аптекарі відпуска-
ли того дня без нього. 

Буквально через день мала роз-
мову із сімейним лікарем, яка від 
офіційних коментарів відмовилася, 
а у приватній розмові сказала про-
сто:

— Це переходить межі здорового 
глузду. Ми напередодні епідсезону, а 
у нас під кабінетом стоятимуть чер-
ги гіпертоніків. Ну хай би рецепти 
виписували на ті препарати, за які 
платять компенсацію. А то рецепт 
вимагають і на ті ліки, що не підпа-
дають під дію пілотного проекту.

Проблема  серйозна. Адже за 
офіційною статистикою сьогодні 170 
тисяч волинян перебувають на дис-
пансерному обліку з гіпертонічною 
хворобою.  І якщо така кількість що-

місяця ходитиме за рецептом до лі-
каря, це дійсно створить неймовірні 
черги у поліклініках. Купувати ліки 
за повну їх вартість чи скористатися 
знижкою, що надає держава, — це,  
як то кажуть, суверенне право кож-
ної людини.

Що ж діється? «Відомості» вирі-
шили запитати про це у директора 
державного виробничого торгового 
підприємства «Волиньфармпостач» 
Михайла Півнюка. 

— З 11 вересня цього року стар-
тувала друга черга пілотного про-
екту щодо відшкодування коштів на 
ліки хворим на артеріальну гіпер-

тензію, — зазначив Михайло Івано-
вич. — Змінився перелік ліків і сума 
відшкодування. Знижка визначаєть-
ся залежно від групи препарату. 90% 
вартості відшкодовують за препара-
ти з так званої першої групи. 50% по-
вертають за ліки з другої групи, яка 

включає також імпортні медикамен-
ти. Перелік назв є в аптеках. Зараз 
на Волині три мережі аптек мають 
укладені договори з Міністерством 
охорони здоров’я на процедуру 
відшкодування. Це компанії «Во-
линьфармпостач», «Волиньфарм» і 
«Сальве». Без рецепта ми не маємо 
права відпускати ліки. Звичайно, 
мова не йде про випадки, коли лю-
дині потрібна екстрена допомога. 
Тоді ми йдемо назустріч хворому. 
Взагалі ж наших людей треба при-
вчити до того, що будь-який препа-
рат має виписувати лише лікар. 

Щодо того, що дорожчі імпортні 
ліки можна купити без рецепта, та й 
відшкодування на них немає, то пан 
Півнюк зауважив, що рецепт потрі-
бен на всі препарати. А щодо того, 
що немає відшкодування, то у цьому 

винні компанії-виробники. 
— Із 164 препаратів, які призна-

чаються для лікування артеріальної 
гіпертензії, відшкодування ми отри-
муємо за 77. Однією із обов’язкових 
умов для цього було декларування 
ціни. Деякі відомі іноземні брендові 
фірми-виробники цього не зробили. 
Причина проста: на українському 
ринку вони продають свої препара-
ти у рази дорожче, ніж на європей-
ському. Допоки вони не приведуть 
у відповідність ціни, вартість таких 
ліків за рахунок державного бюдже-
ту компенсуватися не буде. 

Ми намагалися отримати статис-
тичні дані про те, скільки волинян 
приймають вітчизняні препарати, а 
скільки — імпортного виробництва, 
наприклад, словацької «KRKA» чи 
«Ратіофарм» (Німеччина). Вони не 

потрапили у «пілотний» проект. Од-
нак такої статистики, як виявилося, 
немає. Проте багато лучан, які ма-
ють серйозні проблеми із тиском, 
кажуть, що лікарі рекомендують їм 
приймати саме імпортні препарати. 
Якщо люди їх вживають багато ро-
ків і вони ефективні, питається, на-
віщо щомісяця ходити по рецепт?

— Рецептурний відпуск ліків не 
створить ніяких проблем хворим, — 
переконує головний терапевт облас-
ті Микола Берник. — Кожен сімей-
ний лікар знає про проблеми своїх 
пацієнтів. І якщо людина стабільно 
приймає той чи інший препарат, 
взяти рецепт вона може поза чер-
гою. Другий момент. До хворих по-
хилого віку чи тих, хто не має мож-
ливості пересуватися, лікар може 
прийти додому з уже готовим блан-
ком рецепта. Нехтувати можливос-
тями, які сьогодні надає держава, не 
варто. Адже знижка суттєва. Отри-
мавши рецепт від лікаря, ви сплати-
те незначну суму, а решту держава 
відшкодує напряму аптеці. Скажімо, 
упаковка поширеного препарату 
«Еналаприл» коштує 5 гривень, а 
хворий сплатить за нього тільки 50 
копійок. Інший ходовий препарат 
«Берліприл» вартує 32,89 гривні, але 
для пацієнта він буде коштувати 15,4 
гривні. Щодо того, який препарат 
кращий — імпортний чи вітчизня-
ний, то лікування має підбирати лі-
кар, і це індивідуально для кожного 
пацієнта. 

Зауважимо, що на сьогодні на 
компенсацію вартості ліків від ар-
теріальної гіпертензії Волинь уже 
отримала 2,5 мільйона гривень. За-
галом на таке відшкодування на 
2013 рік області передбачено майже 
4 мільйони. Проте до цього часу хво-
рі не поспішали скористатися зниж-
кою. На 26 вересня було відшкодова-
но лише 300 тисяч гривень. 

Наталка СЛЮСАР

У Молдові звільняють водіїв 
«швидкої» й заміняють на лікарів
У Республіці Молдова лікарів зобов’яжуть зайняти місця 
водіїв карет «швидкої допомоги». Наказ про це підписав 
міністр охорони здоров’я країни Андрій Усатий, повідо-
мляє агенство MoldNews. У рамках оптимізації сфери 
суспільної охорони здоров’я, водії медичних спецмашин 
найматися на роботу не будуть, а їх місця займуть самі 
медики. «Наскільки я знаю, у лікарів є водійські права. Для 
молодих, які приходять, це дуже добре», — зауважив віце- 
директор Центру сімейних лікарів з Нових Анен Дмитро 
Бодруг.

На модернізацію української 
армії необхідно $2,5 мільярда 
Про це заявив позаштатний експерт з безпекових питань 
Центру Разумкова Леонід Поляков під час круглого столу 
«Загрози військової безпеки й проблеми реформування 
Збройних сил України». Його учасники зазначили, що 
наразі реформа української армії неможлива, а головне 
завдання сьогодні — сповільнити її розпад і паралельно 
розробити нову модель Збройних сил. Експерти, зокре-
ма, пропонували як альтернативу створення народного 
ополчення за швейцарським зразком разом із контрак-
тною армією.

9,06
на стільки мільйонів гривень 
Державне агентство земельних 
ресурсів України уклало низку 
угод з державними спеціалізова-
ними підприємствами на роботи, 
пов’язані з демаркацією кордонів 
України з Росією та Молдовою.
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Отримавши рецепт від 
лікаря, ви сплатите незна-
чну суму, а решту держава 
відшкодує напряму аптеці. 
Скажімо, упаковка поши-
реного препарату «Енала-
прил» коштує 5 гривень, а 
хворий сплатить за нього 
тільки 50 копійок. Інший 
ходовий препарат «Берлі-
прил» вартує 32,89 гривні, 
але для пацієнта він буде 
коштувати 15,4 гривні 

Вакцину проти сказу розкидатиме 
авіатранспорт 

Як повідомив начальник голов-
ного управління ветеринарної 

медицини у Волинській області 
Богдан Лозинський, згідно Угоди 
між Міністерством аграрної полі-
тики та продовольства України та 

Міністерством сільського госпо-
дарства і розвитку села Республіки 
Польща «Щодо виконання програ-
ми боротьби зі сказом на території 
України в 2013 році», орієнтовно 
з 17 жовтня в області буде про-
водитись пероральна вакцинація 
м’ясоїдних тварин. Для цього ви-
користовуватимуть авіатранспорт. 
Роботи триватимуть 7-10 днів. 
Польоти будуть проводитись по 
визначених паралельних лініях, 
з відстанню між ними орієнтов-
но 1 км, на території Володи-
мир-Волинського, Горохівського, 
Іваничівського, Ковельського, 
Локачинського,  Любомльського, 
Ратнівського, Старовижівського, 
Турійського, Шацького районів.

Вакцина (приманка) абсолют-
но не шкідлива для людей та тва-
рин, екології та використовується 
на території Європейського Союзу 
більше 10 років.

На Волині вилучено партію хутра 
шиншили 


