
Ірина Аксеновська та мама Світлана перевіряють показники глюкометра

Відомості.інфо

№13 (705) 

3 – 9 квітня 2014 року

http://www.vidomosti.info/

Ціни на газ 
для бюджетних 
підприємств 
зростуть у півтора 
разу 

В Україні будуть проходити навчання 
військові з НАТО та країн Євросоюзу

Затримали подружжя, яке вербувало українських жінок 
у секс-рабство 

Це рішення пов’язане з підви-
щенням ціни на природний 

газ, який поставляється з РФ. 
Національна комісія, що 

здійснює регулювання у сфері 
енергетики, під час засідання 
прийняла рішення про збіль-
шення з 1 квітня граничних цін 
на газ для промспоживачів на 
29,1%, а для бюджетних органі-
зацій — на 64,2%, повідомляють 
УНН. 

Як було вирішено під час за-
сідання, гранична ціна на при-
родний газ для промислових 
споживачів із 1 квітня стано-
витиме 4,02 тис. грн за тисячу 
кубометрів. Причому для під-
приємств, що фінансуються з 
державного та місцевих бюдже-
тів, — стільки ж. 

Раніше стало відомо, що 
МВФ рекомендує Україні підви-
щувати ціни на газ поступово. 

Нагадаємо, минулого тижня 
Кабінет Міністрів України ухва-
лив постанову про поетапне під-
вищення тарифів до 2018 року, 
відповідно до якої вже з 1 травня 
передбачається збільшення цін 
на газ для населення. 

Урізали виплати на дітей 
В антикризовому законі уряду допомога при народженні 
дітей встановлена на рівні 41 тисячі 280 гривень неза-
лежно від їх кількості у сім’ї. Таким чином, перші 10 тисяч 
320 гривень виплачуватимуть одразу після народження, 
а решту суми — протягом трьох років рівними частина-
ми. Нагадаємо, зараз допомога при народженні стано-
вить 35 тисяч гривень для першої дитини, 71 тисячу — 
для другої й 141-у — для третього та кожного наступного 
немовляти. 

60% будівельних робіт України 
виконується в п’яти регіонах 
Протягом січня-лютого поточного року в п’яти регіо-
нах виконали 60% загального обсягу будівельних робіт 
України. Про це повідомили в Міністерстві регіональ-
ного розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства. Зокрема, найбільше будується в Києві, 
а також у Донецькій, Одеській, Дніпропетровській і 
Харківській областях. У Мінрегіоні також відзначили, 
що з початку року підприємствами України виконано 
будівельних робіт на суму 5,8 млрд грн. 

10
понад стільки мільярдів доларів 
у березні втратили провідні 
російські бізнесмени. Згідно з 
даними Bloomberg, на сьогодні 
19 провідних підприємців із РФ 
контролюють активи на суму 
216 млрд дол. 

Мінімальну 
зарплату 
і прожитковий 
мінімум уряд 
не чіпатиме 

4

Соціум

Верховна Рада схвалила про-
ект закону «Про схвалення 

рішення Президента України про 
допуск підрозділів збройних сил 

інших держав на територію Укра-
їни у 2014 р. для участі у багато-
національних навчаннях». За від-
повідне рішення проголосували 
235 нардепів із 291, зареєстрова-
ного у сесійній залі. 

Як повідомили доповідачі пе-
ред голосуванням, багатонаціо-
нальні навчання триватимуть із 
травня до листопада, загалом їх 
буде 8. У них братиме участь близь-
ко 5 тис. військовослужбовців. 

Навчання проходитимуть на 
півдні України — на Миколаївщи-
ні, в акваторії Чорного моря, а та-
кож на заході України та на п’яти 
аеродромах. 

Прем’єр-міністр Арсеній 
Яценюк анонсує, що про-

тягом цього року прожитковий 
мінімум і мінімальна платня не 
зміняться, а пенсії будуть індек-
совані на рівень інфляції. Про це 
він сказав, виступаючи перед де-
путатами у Верховній Раді. «Ми 
усвідомлюємо, що цей розмір 
настільки малий, що зменшення 
їх у поточній ситуації, як би ми 
цього не хотіли, неприпустиме», 
— заявив Прем’єр. 

«Протягом 2014 року міні-
мальні прожиткові стандарти не 
будуть змінюватися — ми не бу-
демо ні опускати, ні піднімати їх. 
Упродовж року буде той самий 
рівень мінімальної заробітної 
платні та прожиткового мініму-
му, який встановлений на 1 січ-
ня», — анонсував Яценюк. 

Щодо індексації, то він ска-
зав, що ресурсу на неї немає. 

Глава уряду також анонсував 
скорочення видатків на органи 
влади та приватизацію багатьох 
об’єктів державної власності. 

Незаконною діяльністю заробля-
ло подружжя — 48-річний по-

ляк та 43-річна українка. Тепер зло-
вмисникам загрожує до 12-ти років 
позбавлення волі.

— У ході проведення добре спла-
нованої операції працівники відді-
лу боротьби з торгівлею людьми та 
злочинами проти моральності об-
ласного управління міліції під час 
перетину кордону на митному посту 
«Ягодин» затримали двох осіб, котрі 
вербували українок для подальшої 
сексуальної експлуатації у Республі-
ці Польща, — розповів тимчасовий 
виконувач обов’язків начальника 
УМВС України у Волинській області 

Михайло Руденко. 
Загалом правоохоронці задоку-

ментували п’ять фактів вербування 
та переміщення жінок. На цей мо-
мент особи затримані. Проводиться 
досудове розслідування, у ході якого 
вже встановлено та опитано шість 
потерпілих. 

Окрім того, накладено арешт 
на автомобіль марки «Тойота Ленд 
Крузер», що використовувався для 
переміщення секс-рабинь за кордон.

Нині працівники міліції переві-
ряють причетність затриманих до 
аналогічної злочинної діяльності на 
території інших областей. 

Батьки дітей, хворих на діабет, незадоволені 
наданням медичної допомоги 
Минулого року в Луцьку батьки 
дітей, хворих на цукровий діабет, 
об’єдналися в громадську організа-
цію «Інсулін», щоб разом боротися 
за покращення рівня лікування й 
діагностики недуги. Бо аж 80% ліків, 
необхідних маленьким діабетикам, 
витрачається на боротьбу з усклад-
неннями, які виникають через те, 
що батькам доводиться економити 
кошти, адже лікування дороге, або 
через неякісне надання медичних 
послуг у лікарнях. 

— Є три життєво важливі ком-
поненти для діток із цим діагнозом, 
— розповідає голова ГО  «Інсулін» 
Ірина Аксеновська, — смужки, на 
які капають кров, ланцети у вигля-
ді барабана, в який входить шість 
голок, щоби вколоти пальчик, й 
інсулін. У дітей пальці сині та мо-
золисті, тому що тільки у пальчик 
колеться по чотири–шість разів 
удень і ще вночі. Діабет небезпечний 
своїми ускладненнями. Якщо вчасно 
не врегулювати рівень цукру, ви-
никає стан передкоми, в результаті 
страждає весь організм. Найбільше 
— печінка, серцево-судинна систе-
ма, особливо кінцівки, бо капіляри 
забиваються цукром, порушується 
обмін речовин, знижується імуні-
тет. Виникають проблеми з очима — 
розвивається рання катаракта. Чо-
тирьом дітям із Луцька вже зробили 
операції, але вони сліпнуть. Четверо 
мають ниркову недостатність тре-
тього ступеня й інше. Наші діти в 
запущеному стані у плані хвороби, 
у кожного по три-чотири ускладнен-
ня. 

Причиною цього батьки нази-
вають відсутність належного рівня 
медичної допомоги. Як розповіла 
лучанка Світлана, мама шестиріч-
ного Іллі, котрий три роки хворіє 
на діабет, сьогодні всі, хто має мож-
ливість, їдуть у Київ на діагностику 
та лікування, бо у Луцьку тільки два 
дитячих ендокринологи — в облас-
ній дитячій лікарні та в дитячій по-
ліклініці, й то колишній педіатр, ще 
одна — у декретній відпустці. 

— У нас роблять примітивні 
аналізи, — каже мама. — Щоб обсте-
жити гормональний рівень, роботу 
щитовидки, потрібно їхати в Націо-
нальну дитячу спеціалізовану лікар-
ню «Охматдит» або в Інститут ендо-
кринології імені Комісаренка, але в 
останньому трохи дорого. В «Охмат-
диті» зараз надають допомогу без-
коштовно. Єдине — потрібні гроші 
на дорогу й мамі на проживання та 
харчування. Але ми можемо там під-
лікуватися, тому стараємося хоч раз 
у рік туди поїхати. 

— В «Охматдиті» сильний колек-
тив, досконало вивчають проблеми 
дитини, підключають психолога, й 
звідти матері приїжджають більш 
грамотними, ніж тут ендокриноло-
ги, — долучається Ірина Аксенов-
ська. — Це правда. На жаль, ми цьо-
го нікому не докажемо. 

— Наша лікарка, коли до неї за-
телефонувати, — продовжує пані 
Світлана, — каже: «Я зайнята, звер-
тайтеся до дільничного або при-
їжджайте лягайте в лікарню». Ми 
розуміємо, по області вона має 
150 хворих дітей, у Луцьку — 33, але 
ж у столичній лікарні пацієнтів не 
менше, однак там лікар не спішить 
додому. В нас усе «списують» на 
маму, мовляв, сама винна, що дитині 
стало гірше, значить, недолікувала, 
недодивилася. Напевно, якщо один 
лікар на область і вона зайнята, їй 
немає часу, то повинні бути хоча 
б компетентні медсестри. Наведу 
приклад із власного досвіду. При-
гадую, як здавали аналіз крові. Я ж 
поняття не мала, що не можна їсти 
під час того, як замірюють цукор. Іл-
люша їв пряник, а лаборант робила 
аналіз, зрозуміло, що цукор тоді був 
13 ммоль/г. Ми два тижні пробули в 
нашій лікарні й поїхали в Київ. Там 
ставлення зовсім інакше. По-перше, 
мене заспокоїли, бо до того я весь 
час плакала, навчили, як правильно 
контролювати рівень цукру, як жити 
з цією хворобою. В моєї знайомої, 
матері  хлопчика, якого у Луцьку лі-
кували три роки, після того, як звер-
нулася в «Охматдит», волосся дибки 
стало, бо почула, що весь цей час син 
приймав не те, що потрібно: йому 
приписали тільки один інсулін, а 
мало б бути два — довгої та корот-
кої (перед їдою) дії, тому в дитини 
вже виникли ускладнення. Каже, що 
за три роки не знала стільки інфор-
мації, скільки почула за тиждень у 
столиці. Після цього вона взагалі до 
нашої лікарки не звертається. Лягає 
у лікарню лишень для галочки, щоб 
отримати глюкометр. 

— Цим мамам, як і діткам, необ-
хідна допомога психолога, — про-

довжує Ірина Аксеновська. — Діти 
через те, що їх потрібно постійно 
колоти, починають чинити спротив, 
кажуть: «Мама, відстань, я не хво-
рий». Тому спеціаліст має пояснити 
так, щоб малеча погодилася та зро-
зуміла, що їй також потрібно боро-
тися з хворобою. 

Правильне лікування діабету є 
дорогим. Щоб не економити, бо це 
призводить до ускладнень, ГО  «Ін-
сулін» звернулася по допомогу до 
міської ради. Адже, крім інсулі-
ну, який отримують безкоштовно, 
потрібні голки до шприц-ручок, 
тест-смужки, ланцети, витратні 
матеріали для інсулінових помп —  
медичних пристроїв для введення 
інсуліну. В Луцьку ними користу-
ється п’ятеро діток (такий прилад 
вартує 26 тисяч гривень, їх закупив 

благодійний фонд «Серце до серця». 
— Авт). 

У громадській організації під-
рахували: щомісячна потреба на 
одну дитину становить 2330  грн 
лишень на інсулінову терапію. 
Адже ціни у нас недешеві. Скажімо, 
упаковка ланцетів вартує 350  грн, 
тест-смужок — 245 грн, тоді як, на-
приклад, у Польщі ці засоби вдвічі 
дешевші. Крім того, дітки мають 
ускладнення, лікування яких також 
дороге. А ще їм необхідне раціональ-
не харчування. 

— У 2013 році діяла Державна ці-
льова програма  «Цукровий діабет», 
відповідно до якої отримували тест-
смужки, яких вистачало лишень на 
три місяці, й мали ще бути сто штук 
ланцетів і голок, але цього ніхто ні-
коли не бачив, — запевняє Ірина 
Володимирівна. — Тобто державна 
програма не виконувалася. 

Як вона діятиме цього року, не-
відомо. 

Заступник Луцького міського 
голови Святослав Кравчук повідо-
мив, що для інсулінової терапії цих 
33  дітей із міського бюджету буде 
виділено 243 тисячі гривень, із яких 
108  тисяч — для заміни комплек-
товання до інсулінових помп. На 
решту планують закупити ланцети, 
голки, тест-смужки. Однак щоб це 
зробити, перераховані засоби по-
трібно включити у перелік ліків, які 
можна купити за бюджетні кошти. З 
відповідною пропозицією міськрада 
звернулася до Міністерства охорони 
здоров’я. 

Щодо якості надання послуг 
в обласній лікарні, то заступник 
начальника управління охоро-
ни здоров’я облдержадміністрації 
Валерій Руцький повідомив, що з 
кожним випадком потрібно роз-
биратись окремо, бо наразі це лише 
нічим не підтверджені балачки мам. 
Він готовий зібрати круглий стіл і 
обговорити всі болючі питання. 

Людмила ШИШКО 


