
Перинатальний центр на Волині по-
чали зводити ще у 2001-му. Тож уже 
чимало років тільки й мови, що він 
от-от запрацює. Представники вла-
ди повторювали, що ще рік, ще тро-
хи — і відкриється такий важливий 
для області соціальний об’єкт. Так, у 
2011-му Президент обіцяв відкрит-
тя найближчим часом, заступник 
голови ОДА говорив про те, що за-
клад здадуть уже в 2012 році, трохи 
згодом уведення медустанови в 
дію перенесли на кінець минулого 
року. А нещодавно з’явилися чутки, 
начебто в березні-2014 — фініш. Як 
усе виглядає насправді, дізнавали-
ся «Відомості». 

В АКУШЕРСЬКОМУ БЛОЦІ 
ВЖЕ РОЗПОЧАЛИ ВНУТРІШНІ 
РОБОТИ 

Керівник перинатального цен-
тру Ніна Загребельна розповіла, що 
сказати точно дату майбутнього від-
криття поки нереально, оскільки є 
чимало факторів, які на це вплива-
ють, а особливо фінансування. Втім, 
запевнила, що у березні заклад точ-
но не запрацює, найімовірніше, це 
станеться на початку осені. 

— Нині вже запущена котельня. 
В акушерському блоці проводяться 
внутрішні роботи, все готується під 
чистове пофарбування, встановлю-
ються двері. На 95% готові операцій-
ні та реанімаційні палати, полого-
вий зал, — каже Ніна Іванівна. 

Але при цьому перехідна га-
лерея, що має з’єднувати акушер-
ський блок із неонатальним, іще 
на стадії зведення, так само триває 
будівництво і поліклінічного відді-
лення. 

Всього на перинатальний центр 
мають витратити понад 100 мільйо-
нів гривень, 28 із яких передбачено 
на медичне обладнання. 

— Тендери проведені, частину 
апаратури ми вже отримали. Це ди-
хальні апарати, інкубатори для ви-
ходжування дітей, реанімаційні сто-
ли, спеціальні ліжечка, — зазначає 
Загребельна. — Також у центрі буде 
новітнє діагностичне обладнання, 

зокрема для діагностики серцевих 
захворювань у жінок, визначення 
фізіологічних можливостей легень. 
Передбачені й електроножі та ендос-
копічні стійки з інструментами для 
малоінвазивних операцій. 

ФАХІВЦІВ ПЕРЕВЕДУТЬ ІЗ 
ІНШИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ 

Зараз у перинатальному центрі, 
що функціонує на базі Волинського 
обласного дитячого територіально-
го медичного об’єднання, працює 
близько 200 фахівців у п’яти відді-
леннях. А на час відкриття новозбу-
дованого центру їх буде близько 600. 

— У межах області проведемо 
переформатування, і сюди прийдуть 
фахівці з інших медзакладів, тобто 
створення центру не вимагатиме 
додаткових робочих місць, — каже 
Ніна Загребельна. — Тут працювати-
муть спеціалісти, що мають достат-
ній досвід і першу та вище кваліфіка-
ційну категорію. 

Зі слів очільниці перинатального 
центру, великий його плюс у тому, 
що він перебуває в складі ВОДТМО, 
а отже, низка лікарів різного профі-
лю буде завжди напоготові надати 
допомогу дітям. Крім цього, є всі 
умови для прийому спеціалістів із 
інших медичних закладів. Скажімо, 
для операцій на серці мають усю не-
обхідну апаратуру, а кардіохірургів 
запрошуватимуть із Києва. 

ПОТУЖНІСТЬ ЦЕНТРУ — 
5 ТИСЯЧ ПАЦІЄНТІВ НА РІК 

За рік перинатальний центр об-
слуговуватиме до п’яти тисяч паці-
єнтів. Так, передбачається, що при-
йматимуть близько 800–950 пологів і 
проліковуватимуть до 400 новонаро-
джених. А консультативно-поліклі-
нічне відділення розраховане аж на 
50 тисяч відвідувань у рік. 

У майбутньому перинатальному 
центрі працюватиме консультатив-
но-поліклінічне відділення та стаці-
онарне. Так, у першому буде жіноча 
консультація на 200 прийомів у змі-
ну, Центр планування сім’ї, школа 
відповідального батьківства, кабі-
нети спостереження за дітками, що 
народились із певними недугами. 
У стаціонарному відділенні перед-
бачається три блоки: акушерський, 
гінекологічний і неонатологічний. 

— В акушерському блоці буде 
приймальне відділення, відділення 
патології вагітності на 35 ліжок, по-
логове відділення на дев’ять інди-
відуальних пологових кімнат і два 
інфекційних бокси, післяпологове 
відділення на 32 ліжка та відділення 
інтенсивної терапії для мам. Як аку-
шерський, так і гінекологічний блок 
матимуть свої операційні. Неонато-
логічний же включатиме відділення 
інтенсивної терапії на дев’ять ліжок 
для новонароджених і відділення 
постнатального догляду та пролон-

гованої реабілітації на 15 ліжок. 

ЩО БУДЕ З ПОЛОГОВИМИ 
ВІДДІЛЕННЯМИ В РАЙОНАХ? 

Ніна Загребельна переконує, що 
відкриття перинатального центру 
значно полегшить роботи пологових 
відділень у районних лікарнях. За 
її словами, в основному особливої 
допомоги потребують породіллі та 
новонароджені саме з районів, а на 
місці їм не завжди можуть надати 
необхідну допомогу. Як повідоми-
ли в обласному управлінні охорони 
здоров’я, за останні роки 30–35% по-
логів у області відносять до категорії 
важких. А рівень малюкової смерт-
ності у 2013 році становив 6,1 ви-
падку на 100 тисяч народжених жи-
вими. При цьому, за словами Ніни 
Іванівни, 70% померлих діток — це 
ті, що народились у районах. 

Зважаючи на це, виникає за-
питання: чи, бува, не призведе від-
криття перинатального центру до 
скорочення пологових відділень у 
районних лікарнях? 

— Перинатальний центр при-
значений лише для важких пологів, 
тому ні про яке скорочення родиль-
них відділень мови бути не може, 
навіть якщо вони територіально 
близько до перинатального центру, 
— запевняє заступник начальни-
ка обласного управління охорони 
здоров’я Валерій Руцький і додає: 

— У пологових відділеннях Лока-
чинської та Іваничівської ЦРЛ на-
раховується менше як 200 пологів 
на рік, тож такі відділення, відповід-
но до наказу Міністерства охорони 
здоров’я, вважаються небезпечними 
і такими, де є нестача висококваліфі-
кованих фахівців. Тому на черзі сто-
їть питання їх реорганізації. Можли-
во, при об’єднанні в медичні округи 
жительки Іваничівського району на-
роджуватимуть у Нововолинську, а 
Локачинського — у Володимирі-Во-
линському та Горохові. 

На Сході України з відкриттям 
перинатальних центрів були випад-
ки, що породіллі просто не встигали 
доїхати до центру, а на місці наро-
джувати не було де, через що втра-
чали дитину. 

— Ми повинні все передбачити 
наперед і жінок із важкою екстра-
генітальною патологією напередод-
ні госпіталізувати в перинатальний 
центр. Можливо, на Сході у деяких 
областях закрили пологові відділен-
ня і дійсно нема лікувального закла-
ду за 70 км до перинатального цен-
тру. В нас же такого немає, — каже 
головний спеціаліст із акушерства 
та гінекології в області Роман Савка. 

Валерій Руцький додає, що при 
перинатальному центрі працюватиме 
виїзна акушерська бригада, яка в разі 
чого зможе виїхати за породіллею. 

— Дуже важливо, щоб працюва-
ла перша ланка, щоб саме в районах 
змогли виділити жінку в групу ризи-
ку та скерувати її до лікувального за-
кладу вищого рівня, — вважає Ніна 
Загребельна. 

Проте наскільки з цим справ-
лятимуться у районних пологових 
відділеннях? Адже, крім фахівців, 
необхідне ще й діагностичне об-
ладнання, яким, судячи з усього, не 
дуже розкошують у райцентрах. Як 
повідав Роман Савка, останніми ро-
ками апаратуру в пологові відділен-
ня отримували лише завдяки укра-
їнсько-швейцарській програмі, але її 
термін добігає кінця. Чи виділятиме 
держава кошти, враховуючи те, що 
мільйони пішли на перинатальний 
центр, невідомо. 

Ольга УРИНА 
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В «Ягодині» зупинили контрабанду м’яса на понад 300 тис. грн 

За контрабанду кокаїну 
волинянина засуджено 
до 10 років позбавлення волі 
Наркотичні засоби були виявлені службовими 
особами Ягодинської митниці. Любомльський 
районний суд визнав волинянина, який намагався 
провезти з Польщі в Україну 2,5 кг канабіса та по-
над 2 кг кокаїну, винним і призначив йому пока-
рання у вигляді 10 років позбавлення волі. Згідно 
з вироком суду конфісковано наркотичні засоби та 
майно на суму понад 400 тис. грн. 

Львівські депутати виділили 
2 млн грн на лікування 
потерпілих активістів 
78 депутатів Львівської обласної ради проголосували 
цільову програму діагностики, лікування та реабілітації 
осіб, які постраждали «внаслідок (під час) Революції Гід-
ності», на 2014–2015 роки. Як ідеться у програмі, на цей 
та на наступний рік виділено по одному мільйону гри-
вень. Ці кошти надійдуть на забезпечення львівських 
лікарень усіма необхідними медикаментами й іншими 
медичними засобами для лікування потерпілих. 

1,2
стільки мільярдів гривень 
депозитів за останніх п’ять днів 
січня в міру наростання паніки на 
валютному ринку вивели клієнти-
фізособи «Приватбанку» й «Ощад-
банку». Про це повідомляє ZN.UA.

5

Голова ОДА Олександр Башкален-
ко як депутат облради та керівник 

провладної більшості вкотре наго-
лошує на важливості прийняття об-
ласного бюджету, бо без головного 
фінансового документа не запрацю-
ють численні проекти і програми, на 
які передбачено співфінансування 
з обласної казни. «Ми готові йти на 
компроміс із опозицією та домовля-
тися про зміну будь-якого пункту в 
документі, але наш обов’язок — зі-
братись у сесійній залі та затвердити 
бюджет», — зазначив він. 

Довідково: За інформацією 
департаменту фінансів ОДА, за-
гальний обсяг видатків обласного 
бюджету (без урахування цільових 
трансфертів із держбюджету) стано-
витиме 1099,9 млн грн, у т. ч. видатки 
загального фонду — 984,4 млн грн. 

Витрати на заробітну плату по 

установах і закладах, що утриму-
ються за рахунок коштів обласного 
бюджету, визначені загальним обся-
гом 541,3 млн грн і проти 2013 року 
зростають на 12,9%. На розрахунки 
за енергоносії та комунальні по-
слуги, що споживаються закладами 
бюджетної сфери, загалом спрямо-
вується 55,1 млн грн. Обсяг асигну-
вань: на освіту — 392,0 млн грн; на 

охорону здоров’я — 390,7 млн грн; 
соціальний захист — 41,4 млн грн. 
Ці витрати становлять 83,4% у за-
гальному обсязі обласного бюдже-
ту-2014 і зростають проти минуло-
річного показника майже на 9%. 

Із загального фонду обласно-
го бюджету на здійснення капі-
тальних видатків спрямовується 
38,8 млн грн, що на 4,4 млн грн біль-
ше, ніж торік. 

На реалізацію регіональних про-
грам із обласного бюджету виділя-
ється 49,7 млн грн: 

• майже 2 млн грн — на забезпе-
чення житлом дітей-сиріт; 

• 14 млн грн — на підтримку 
АПК; 

• 4,8 млн грн — на культуру, мис-
тецтво і туризм на 2011–2015 рр.; 

• 4,1 млн грн — на фізичну куль-
туру і спорт на 2012–2016 рр. 

Регіон

М’ясопродукти і сало загаль-
ною вагою 20,1 тонни з пору-

шенням митних правил мала намір 
транспортувати громадянка Респу-
бліки Польща через митний пост 
«Ягодин». 

Для проведення митного контр-
олю товару водій транспортного 
засобу, громадянин України, на-
дав посадовим особам Ягодинської 
митниці Міндоходів супровідні до-
кументи, згідно з якими вага това-
ру становила 20,5 тонни, а загальна 
вартість — майже 200 тисяч гривень.

Однак під час проведення мит-

ного огляду, а саме перерахунку та 
зважування, встановили, що асор-
тимент відрізняється від вказаного в 
супровідних документах, а загальна 
вартість «м’ясної продукції» сягає 
майже 300 тисяч гривень. 

Із пояснень водія встановлено, 
що до завантаження товару його не 
допустили, а перевірка асортименту 
і найменування в його обов’язки не 
входить. 

Як повідомляють фахівці Яго-
динської митниці, посадова особа 
підприємства визнала: це порушен-
ня митних правил здійснене з вини 

компанії. 
Таким чином, відповідно до ч. 2 

ст. 459 Митного кодексу України, 
посадовець підприємства вчинила 
дії, спрямовані на переміщення то-
вару через митний кордон України з 
приховуванням від митного контро-
лю, шляхом подання органу доходів 
і зборів як підстави для переміщен-
ня документів, що містять неправ-
диві відомості щодо найменування 
товарів, їх ваги та кількості. 

Незаконний вантаж митниками 
вилучено. 

Олександр Башкаленко: «Ми готові йти на компроміс із опозицією» 

Перинатальний центр у Луцьку запрацює восени 


