
Минулої суботи у село Кисилин 
Локачинського району з благо-
дійною місією приїздили лікарі-
практики (з обласної та Луцької 
міської лікарень), що є членами 
Волинського товариства лікарів 
польського походження. Вони 
безкоштовно оглянули всіх, хто 
звернувся по медичну допомо-
гу, надали консультації. Прийом 
пацієнтів у приміщенні школи 
проводили хірург, невропатолог, 
педіатр, отоларинголог і кардіолог. 
Найбільша черга вишикувалася до 
кардіолога, де пацієнтам міряли 
тиск, робили кардіограму. Про те, 
чому для візиту обрали саме Ки-
силин, «Відомості» поспілкувалися 
з заступником голови товариства 
лікарів польського походження 
Олександром Щуруком. 

— Перше завдання нашого то-
вариства — об’єднати лікарів, які 
мають польське коріння або й не 
мають, для підвищення їхнього фа-
хового рівня, — розповідає про ор-
ганізацію Олександр Зіновійович. 
— Друге — проведення благодійних 
оглядів населення. Так, ми вже побу-
вали у Замлинні, Здолбунові (Рівнен-
ська область), Олиці, а тепер — у Ки-
силині. По-перше, село віддалене від 
районного й обласного центрів, лю-
дям важко добиратися до лікарень, а 
по-друге, цей виїзд ми присвячуємо 
пам’яті польського лікаря Леопольда 
Дембського, який тут жив, працював 
і трагічно загинув у 1943 році. 

Після прийому пацієнтів лікарі 
відвідали могилу свого колеги, яка 
розміщена на старому польському 
кладовищі у Кисилині. Старожили 
села, що колись мало статус містеч-
ка, ще пам’ятають Дембського та 
його дружину, яка була медсестрою. 
Їхній син Володимир у 2006 році 
опублікував книжку про Кисилин 
під назвою «Було собі містечко». А у 
2009-му зняв документальний фільм 
із однойменною назвою, який роз-
повідає про Кисилин і про трагедію 
11 липня 1943 року. Музику до цьо-
го фільму написав син Володимира 

— Кшесимир Дембський — відомий 
польський композитор. 

— Ми організовуємо та беремо 
участь у конференціях і семінарах 
із участю польських і українських 
спеціалістів, де обмінюємося до-
свідом, — веде далі Олександр Щу-
рук. — Порушували, зокрема, тему 
паліативної медицини, що вирішує 
проблеми створення належних умов 
смерті людини. Немічних, хворих на 
СНІД, онко, туберкульоз, тих, хто не 
має рідних. За кордоном, і в Польщі 
зокрема, цьому приділяється велика 
увага. Вважається, що людині по-
трібно створити умови не тільки для 
якісного народження, життя, а й для 
смерті. Була конференція щодо ту-
беркульозу, бо, як знаєте, існує його 
епідемія в Україні. Була конференція 
щодо методів лікування глухоти, 
опікових травм. Із участю лікарів, 
священиків, правників обговорюва-
ли етичні питання абортів та евтана-

зії. Організовуємо освітні виїзди до 
Польщі — це змінює ментальність 
лікарів, вони вже не мислять радян-
ськими категоріями, а починають 
розуміти, як має бути правильно, 
цивілізовано. Якщо сидіти на одно-
му місці, варитись у власному соку, 
то розвитку нема. Лікареві потрібно 
десь їздити, щось читати, щось вчи-
ти. У Києві також потужна база для 
навчання, проте завжди варто з чи-
мось порівнювати. Я як ЛОР-лікар 
їздив на конгрес товариства отола-
рингологів у 2010 році у Варшаву, 
де зібралися спеціалісти-поляки, 
які свого часу пороз’їжджалися по 
цілому світу, а це Нью-Йорк, Бер-
лін, Сідней і так далі. Таким чином 
в одному місці можна було дізнатися 
про світовий досвід отоларингології, 
а це знання значні. 

— Ви часто буваєте у Польщі. 
Скажіть, наша медицина дуже від-
стає від європейської? — цікавимося 

у лікаря. 
— У нас реформи тільки почи-

наються, а у Польщі вже відбулися 
15 років тому, — пояснює Олександр 
Зіновійович. — Там трохи інші фі-
нансові відносини між лікарем і 
хворим, оскільки існує страхова ме-
дицина. У цьому є значні переваги 
і маленькі недоліки. Переваги — ні 
пацієнт, ні лікар не обмежують себе 
у наданні допомоги. Тобто пацієнт, 
який мешкає у Польщі, щомісяця 
сплачує певний відсоток на стра-
ховку: хтось платить сам, за когось 
— держава. Тож його не стримує 
фінансове питання, коли він іде у 
лікарню. Йому не болить голова, де 
візьме кошти на медикаменти. Так 
само і лікаря не стримує фінансове 
питання, оскільки він має у своєму 
розпорядженні будь-які препарати, 
сучасне діагностичне обладнання 
і про економію не думає. Є й недо-
ліки: якщо хворий іде до вузького 
спеціаліста, то спочатку повинен 
потрапити до сімейного лікаря. А до 
вузького, наприклад кардіолога, іс-
нує черга, треба чекати кілька міся-
ців, але це якщо пацієнт лікується за 
рахунок страховки. Поляки та німці 
вважають це невеликим недоліком. 

На запитання, чи хотів би він 
працювати у Польщі, адже там і 
зарплати вищі, і система охорони 
здоров’я налагоджена, відповів, що 
не все так просто. 

— Польща — одна з європей-
ських країн, де найважче стати ліка-
рем, — пояснює. — Там, по-перше, 
треба підтвердити диплом, спеціа-
лізацію, пройти їхню спеціалізацію. 
Це легше зробити навіть у Німеччи-
ні. Хоча, звичайно, польський лікар 
забезпечений і ставлення до нього 
зовсім інше — і з боку держави, і з 
боку суспільства. Крім того, ще одна 
різниця — в Україні, щоб стати ліка-
рем, достатньо провчитися шість ро-
ків, плюс інтернатура півтора чи два 
роки, а у Польщі інтернатура триває 
сім років. Тому там лікар починає са-
мостійно вирішувати питання й ста-
вити печатку вже у поважному віці. 

Людмила ШИШКО 

Депутати Верховної Ради в 
першому читанні ухвалили 

законопроект про заборону фі-
нансових пірамід. Фінансовою 
пірамідою, як пише «Українська 
правда», пропонують вважати 
будь-які операції з фінансовими 
активами, що здійснюються фі-
зичними або юридичними особа-
ми задля набуття або можливості 
набуття вигоди для себе чи інших 
осіб за рахунок перерозподілу 
активів інших осіб, зокрема без 
провадження фактичної госпо-
дарської діяльності. За порушен-
ня цього закону організатори 
фінансових пірамід нестимуть 
кримінальну відповідальність. 
Максимальне покарання, яке за-
грожує за умисне створення піра-
мід групою осіб в особливо вели-
ких розмірах, — до восьми років 
за ґратами з конфіскацією майна. 
Нагадаємо, раніше за рішенням 
Верховного Суду України фінан-
сові піраміди отримали шанс ле-
гально «обдирати» українців. 
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Село
Мінімальна 
зарплата зросте 
у грудні 

Розрахунок готівкою 
ще більше обмежать

З першого грудня мінімальна 
зарплата в Україні збільшить-

ся на 71 гривню і становитиме 
1 тисячу 218 гривень. Про це по-
відомила міністр соціальної по-
літики Наталія Королевська. 

«Мінімальна зарплата з 
1 грудня зросте з 1 147 грн до 
1 218 грн, а мінімальна пенсія 
— з 894 грн до 949 грн, тобто на 
55 грн зростає мінімальна пен-
сія, а на 71 грн — мінімальна 
зарплата», — сказала Королев-
ська. 

Міністр визнає, що це неве-
лике зростання. Мінсоцполітики 
за цей рік не знижувало жодних 
соціальних виплат. 

Щомісяця в Україні скорочується 
виробництво хліба 
Загалом протягом січня–жовтня 2013 року виробництво 
хліба та виробів із нього знизилося на 7,8% порівняно з 
січнем–жовтнем 2012 року — до 1 млн 255 тис. т. Обсяг 
виробництва хліба та хлібобулочних виробів в Україні в 
жовтні 2013 року зменшився порівняно з аналогічним 
періодом минулого року на 9% — до 127 тис. т. Про це 
свідчать дані Державної служби статистики України. 

«Ельдорадо» оштрафували 
на 100 мільйонів гривень 
Державна інспекція України з захисту прав спожива-
чів оштрафувала торговельну мережу «Ельдорадо» на 
понад 100 мільйонів гривень за невиконання припису 
про заборону продажу товарів певних марок. Штрафи 
накладені, бо чайники Kenwood і Philips, холодильники 
Indesit та Samsung, тепловентилятори De’Longhi могли 
спалахнути в будь-який момент. Незважаючи на стягнен-
ня, ці товари досі продаються у магазинах. 

43%
на стільки за 10 місяців 2013 року 
скоротилося в Україні виробни-
цтво автомобілів — до 38,2 тисячі 
штук. Про це повідомили в прес-
службі асоціації «УкрАвтоПром». 
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Пенсії на пошті: своєчасно, зручно, 
надійно! 

Більшість жителів України — 
58% — підтримує вступ нашої 

держави до Європейського Союзу. 
Порівняно з минулим роком кіль-
кість прихильників євроінтеграції 
зросла на 6%. 

Про це свідчать результати 
соцопитування DW-Trend, про-
веденого в листопаді київським 
відділенням Інституту вивчення 
громадської думки IFAK. 

При цьому кількість супро-
тивників приєднання до ЄС збіль-
шилася несуттєво — до 31%. 

Згідно з даними опитування, 
більшість прихильників членства 
в ЄС висловлюються за макси-
мально швидкий вступ до Євро-
союзу, 37% респондентів хотіли 
би, щоб це відбулося в найближчі 
п’ять років. «Ще рік тому такого 
стрімкого приєднання прагнуло 
лише 26%. Навіть на Сході та Пів-
дні України, традиційно орієнто-
ваних на Росію, 50% — за вступ до 
ЄС. На Заході та в Центрі таких — 
60%», — інформує видання. 

На думку 49% опитаних, го-
ловною метою Євросоюзу є еко-
номічне зростання. Цю мету під-
тримують 62% українців. У той 
же час 32% наших співвітчизників 
вважають, що однією з цілей ЄС 
є зміцнення демократії і свободи 
слова. 

Щодо іміджу України в Євро-
пі, то 32% опитаних вважають, що 
нашу країну розглядають переду-
сім як постачальника сировини та 
дешевої робочої сили. Тільки 14% 
громадян переконані, що Україну 
сприймають як надійного страте-

гічного партнера. 
Крім того, оцінюючи відноси-

ни України з ЄС, 42% називають 
їх дружніми та партнерськими. 
При цьому відносини з Росією в 
очах українців погіршилися. 55% 
респондентів оцінюють їх як на-
тягнуті або навіть ворожі, 28% 
вважають їх дружніми, тоді як ще 
рік тому показники були проти-
лежними: 55% називали відноси-
ни з Росією дружніми, 22% — во-
рожими. 

Країни Євросоюзу, як і раніше, 
цікавлять жителів України з ту-
ристичного погляду. Це зазначили 
70%. При цьому 49% стверджу-
ють, що стали б частіше їздити в 
ЄС, якби не було візового режиму.

Зазначимо, репрезентативне 
опитування проводилося на за-
мовлення Deutsche Welle в україн-
ських містах із населенням понад 
50 тис. осіб. Усього було опитано 
1000 українців віком від 18 до 
65 років. 

Все більше українців хоче у Євросоюз 

В Україні 
заборонять 
фінансові піраміди 

В Україні можуть зменшити суми 
можливих розрахунків готівкою. 

Про це повідомив глава Національ-
ного банку України Ігор Соркін. 

«Стимулюючи безготівкові роз-
рахунки, вивчаємо шляхи їхнього 
подальшого розвитку. Якщо поба-
чимо, що чинна норма в 150 тисяч 
(гривень) працює нормально, буде-
мо говорити про подальше знижен-
ня суми. Це досвід багатьох країн. 
Наприклад, в Італії, Іспанії, Франції, 
Німеччині дозволена сума готівко-
вих розрахунків коливається від од-
нієї до п’яти тисяч євро», — заявив 
він. 

Глава НБУ підкреслив, що ринок 
нормально сприйняв чинні обме-
ження в 150 тисяч гривень. 

«Досі жодних тривожних сигна-
лів не надходило. Пояснити це до-
сить просто: наші дії спрямовані на 
підвищення прозорості ринкових 
відносин, що знаходить природну 
підтримку як із боку бізнесу, так і 
населення», — сказав Соркін. 

Нагадаємо, що з 1 вересня укра-
їнцям заборонили купувати кварти-
ри та дорогі авто за готівку. 

Українське державне підпри-
ємство поштового зв’язку 

«Укрпошта» впродовж багатьох 
років виконує важливу соціаль-
ну функцію, покладену на нього 
державою, — здійснення виплат і 
доставки пенсії та державної мате-
ріальної допомоги різним катего-
ріям населення України. 

Ці послуги надаються в усіх по-
штових відділеннях, навіть у най-
віддаленіших населених пунктах. 
Щомісяця в об’єктах поштового 
зв’язку виплачується до 30 видів 
соціальних допомог. 

Користуючись послугами «Ук-
рпошти», пенсіонери й отримувачі 
державної матеріальної допомоги 
мають низку переваг. 

Насамперед це зручне роз-
ташування поштових відділень 
майже в кожному населеному 
пункті. Попри те, що деякі з них 
нерентабельні й часто збиткові, 
УДППЗ «Укрпошта» основне своє 
завдання вбачає в збереженні тих 
відділень, що є. Доходи від майже 
50 видів послуг дають змогу під-
приємству утримувати розгалу-
жену мережу поштових відділень 
і підвищувати оплату праці лис-
тонош — надзвичайно важливої, 
зокрема у соціальному сенсі, про-
фесії. 

Завдяки листоношам громадя-
ни можуть скористатися багатьма 
додатковими послугами: придбати 
необхідні товари, передплатити 
улюблені видання, сплатити ко-
мунальні послуги тощо. Це конче 

необхідно передусім літнім і не-
мічним людям, інвалідам, матерям 
із маленькими дітьми. 

Найбільшим надбанням дер-
жави в особі національного опе-
ратора поштового зв’язку є безко-
штовна доставка належних людям 
коштів додому. Кожен споживач 
на власний розсуд може обрати 
форму обслуговування — у відді-
ленні поштового зв’язку чи вдо-
ма, як кому зручніше. Поштарі 
обов’язково доставляють пенсію 
та грошову допомогу додому не-
залежно від місця проживання 
пенсіонера й одержувача допомо-
ги, незважаючи на погодні й інші 
умови. 

«Укрпошта», усвідомлюючи 
свою важливу соціальну місію в 
суспільстві, готова й надалі до-
кладати якнайбільше зусиль, щоб 
гарантувати нашим громадянам 
максимальну зручність у корис-
туванні послугами поштового 
зв’язку. 

Волинська дирекція УДППЗ 
«Укрпошта» 

У пам’ять про польського лікаря жителям 
Кисилина влаштували безкоштовний медогляд 


