
Минулого тижня на Волині в 
рамках реалізації Всеукраїнського 
проекту «Зупинити епідемію серце-
во-судинних катастроф» побували 
головний позаштатний спеціаліст 
МОЗ України за спеціальністю «Хі-
рургія серця і магістральних судин 
у дорослих» Костянтин Руденко та 
фахівці Національного інституту 
серцево-судинної хірургії імені 
М. М. Амосова й Інституту педіатрії, 
акушерства і гінекології. 

Для волинських медиків вони 
провели цикл лекцій, присвячених 
питанням діагностики та лікування 
кардіологічних захворювань. Опіс-
ля поспілкувалися із журналістами. 
Крім професорів із Києва, на запи-
тання представників медіа відпові-
дали головний лікар Волинської об-
ласної клінічної лікарні Іван Сидор 
та начальник управління охорони 
здоров’я ОДА Ігор Ващенюк. 

— 66–68% українців помирають 
від хвороб серця, 50 тисяч інфарк-
тів стається щорічно в Україні, й 
смертність у цій групі становить 
20–30%, — розповів Костянтин Ру-
денко. — Ми відвідали 12 регіонів 
України і ознайомилися із ситуаці-
єю щодо надання кардіологічної і 
кардіохірургічної допомоги. Чита-
ли лекції, паралельно відбувалися 
прийоми дорослих та дітей нашими 
бригадами, спілкувалися з лікаря-
ми-кардіологами, лікарями сімейної 
медицини, акушерами-гінеколога-
ми, педіатрами. Завершена науково-
практична конференція, під час якої 
відбулася жвава дискусія зі спеціа-
лістами-кардіологами, паралельно 
мали зустріч із мером, заступником 
голови ОДА, обговорили, які на-
гальні питання стоять перед кардіо-
хірургією області та в якому напрям-

ку їх вирішувати. 
Професор зауважив, що на Во-

лині та ще у чотирьох областях, не-
зважаючи на проблему з централізо-
ваним постачанням медикаментів, 
закупівлею обладнання, хворим із 
гострим інфарктом міокарда належ-
ним чином надають допомогу. 

— Якщо в інших регіонах тільки 
починається робота з лікування го-
строго інфаркту міокарда, гострого 
коронарного синдрому та кардіохі-
рургії взагалі, то в області й у Луцьку 
вже зроблено дуже багато, — сказав 
професор. — Працює Центр кардіо-
хірургії на базі обласної лікарні, де 
виконуються операції вже на зупи-

неному серці. Летальність їх невели-
ка — це свідчить, що є перспективи 
для цього кардіологічного центру. 

Ігор Ващенюк зауважив, що в 
області, як і в Україні загалом, серце-
во-судинні недуги мають найвищий 
рівень захворюваності й смертності, 
в тому числі в працездатному віці. 

— Маємо щорічний ріст захво-
рюваності на інфаркт міокарда, — 
на сьогодні є можливість його діа-
гностувати, хоча ми ще не досягли 
потрібного рівня. У Волинський 
обласний центр екстреної медичної 
допомоги пересилають до 70 кардіо-
грам у день із районів для того, щоб 
встановити діагноз, запідозрити ін-

фаркт. І, на жаль, лише 30% хворих 
із інфарктом отримують сучасне 
лікування, не в останню чергу це 
пов’язано з тим, що люди не знають, 
коли потрібно звертатися. Ми сьо-
годні були у реанімації, де хворий 
із інфарктом на п’ятий день після 
появи болю звернувся до лікарів. 
Для нас найбільш цінна категорія 
пацієнтів у перші 3–6 годин, бо тоді 
можна найефективніше допомог-
ти — ввести ліки, які розчиняють 
тромб, або зробити втручання, коли 
вводиться стент-система і відкрива-
ється судина — таким чином хворо-
ба виліковується. 

Ігор Ващенюк зауважив, що на-
ступного року буде працювати про-
ект Світового банку і стентування в 
області стануть безкоштовними. 

Головний лікар обласної лікарні 
Іван Сидор додав, що часто пацієн-
ти минають амбулаторію чи районну 
лікарню і відразу звертаються в об-
ласну, що створює черги. Однак, за 
його словами, базове обладнання 
для діагностики серцево-судинних 
захворювань у районах є. 

— У нас є стереотип, що коли 
два рази на рік лягти прокапати-
ся, то це зарадить хворобі, але все 
з точністю до навпаки, адже біль-
шість хронічних серцево-судинних 
захворювань потребує медичної те-
рапії, корекції способу життя, дієти 
— цим може повноцінно займатися 
сімейний лікар, тому що кардіолог 
— це консультант у більш важких 
випадках, — наголосив Іван Сидор. 
— На жаль, у нас інститут сімейної 
медицини недооцінений як держа-
вою, так і населенням. Комплексно 
займатися здоров’ям — це функція 
сімейного лікаря. Діагностика сер-
цево-судинних хвороб здебільшого 
не є складною, тому це можуть зро-

бити сімейні лікарі. Є можливість 
дистанційної консультації. 

Начальник управління Ігор 
Ващенюк доповнив, що в лютому 
підписав наказ, який регламентує 
маршрути пацієнта з гострим коро-
нарним синдромом саме для того, 
щоб «швидка» не думала, куди його 
везти, й розуміла, в яких випадках 
хворий має бути негайно достав-
лений у кардіоцентр. Також ціло-
добово в диспетчерській швидкої 
допомоги сидить кардіолог, який за-
ймається тільки консультацією. 

— Є можливість прямо з маши-
ни відправити кардіограму до ньо-
го на комп’ютер, — пояснив Ігор 
Ващенюк. — Це особливо важливо, 
враховуючи, що більше 70% бри-
гад — фельдшерські. Фельдшер не 
завжди може повністю правильно 
розцінити ті чи інші зміни на карді-
ограмі, тому цілодобово цим займа-
ється кардіолог. Уже більше 6 тисяч 
консультацій було надано. 

Олена СТЕПАНЧЕНКО 
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За сім місяців українці сплатили 
3,7 млрд грн військового збору 
«Протягом січня–лютого поточного року до держбю-
джету надійшло понад 1,1 млрд грн військового збору. 
З них в лютому на обороноздатність платники податків 
сплатили 656,1 млн грн. Усього з початку адміністрування 
військового збору з серпня 2014 року бюджет отримав 
майже 3,7 млрд грн», — ідеться в повідомленні прес-
служби Державної фіскальної служби України. Стягуван-
ня військового збору продовжено до набрання чинності 
рішенням Ради про завершення реформи Збройних сил 
України. 

Міліціонери на Ковельщині 
«накрили» самогонників 
Під час профілактичного рейду в Ковельсько-
му районі дільничні інспектори міліції у трьох 
господарствах вилучили 240 літрів браги та 
21 літр готового самогону, який знищили на 
місці. В ході огляду працівники міліції виявили 
також апарати для його приготування. На трьох 
волинян складено адміністративні протоколи. 

Волинь — у п’ятірці найкращих 
із лікування інфаркту міокарда 

Телегід
1+1 ІНТЕР СТБ ICTV ТРК «УКРАЇНА» К1 2+2

НОВИЙ КАНАЛ НТНМЕГА К2 НЛО TV

ЕНТЕРФІЛЬМ

ТЕТ УТ-1

Понеділок, 23 березня
06:45, 07:10, 07:45, 08:10, 08:45, 

09:10 «Сніданок з 1+1»
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 16:45, 

19:30, 23:20, 04:00 ТСН: 
«Телевізійна служба новин»

07:35, 08:35 «Маша і ведмідь» 
09:40 «Чотири весілля - 2»
11:05 Т/с «Сила. Повернення 

додому» 
12:20 Д/с «Ворожка»
13:30 Д/с «Сліпа»
14:45 «Сімейні мелодрами - 5»
15:45, 04:25 «Битва салонів»
17:10 Т/с «Сила кохання Феріхи» 
20:30 «Чистоnews»
21:00 Т/с «Між нами, дівчатами» 
22:00 «Гроші»
23:40 Т/с «Борджіа 3» 
01:40 Т/с «Терпкий смак кохання» 


02:30 Х/ф «Я, Алекс Кросс» 

06:30 «Мультфільм»
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 

12:00, 14:00, 16:00, 17:50 
Новини

07:15, 07:35, 08:10, 08:35 «Ранок 
з Інтером»

09:20 Х/ф «Погана сусідка»
11:15 Д/с «Слідство вели... з Леоні-

дом Каневським»
12:25 Т/с «Земський лікар 3. 

Життя заново»
13:25, 14:20 «Сімейний суд»
15:30, 16:15 «Чекай на мене»
18:10 «Стосується кожного»
20:00 «Подробиці»
20:45, 04:00 Т/с «Орлова і Алек-

сандров» 
23:00 Т/с «Син батька народів» 


01:55 Т/с «Сусіди»

05:50 Події тижня з Олегом 
Панютою

06:50, 07:10, 08:10 Ранок з 
Україною

07:00, 08:00, 09:00, 15:00, 19:00, 
01:40 Події

09:15, 04:10 Реальна містика
10:00 Т/с «Поклич, і я прийду» 
14:00 Моє нове життя
15:30 Т/с «Слід» 
18:00, 04:40 Т/с «Безсмертник. 

Нова Надія» 
19:45, 02:30 «Говорить Україна»
21:00 Т/с «Все тільки почина-

ється» 
23:00 Події дня
23:30 Х/ф «Космополіс» 

06:00 «Люблю готувати»
06:30 «TOP SHOP»
07:40 «Чи знаєте ви, що...»
08:10 «Мультфільми» 
09:50 «Топ-модель у Парижі»
11:10 «ВусоЛапоХвіст»
11:50 «КВН»
14:00 Х/ф «Космічна п’ятірка» 
15:30 М/ф «Кіт у чоботях» 
17:10 «Звана вечеря»
19:10 «Орел і Решка»
20:00 «Орел і Решка. Незвідана 

Європа»
21:00 «КВН на БІС»
22:00 Х/ф «Робін Гуд» 
00:40 Х/ф «Легенда танцюючого 

ніндзя» 
02:00 «Нічне життя»

05:45 Мультфільм СРСР
10:00 «Геннадій Хазанов на ДРТ»
11:00 Х/ф «Капітан Немо»
14:45, 21:25 Т/с «Комісар Рекс»
16:25 Х/ф «Собаче серце»
18:45 Т/с «Вічний поклик»
23:05 Т/с «Суто англійські 

вбивства»
00:50 Своя роль
01:40 Кіноляпи
03:00 Саундтреки
04:20 Кінотрейлери

06:10 У пошуках істини
06:50, 15:55 «Все буде добре!»
08:50 «Таємниці зважених. Мій 

рідний ворог»
09:45 «Зіркове життя. Життя з 

чужим обличчям»
10:40 Х/ф «Москва сльозам не 

вірить» 
13:40, 19:50 «Слідство ведуть 

екстрасенси»
14:35 «Битва екстрасенсів»
18:00, 22:00 Вікна-Новини
18:45 «Моя правда. Надія Матвєє-

ва. Одна у полі - воїн!»
20:50 Т/с «Тест на вагітність» 
22:35 «Детектор брехні 7»
23:50 «Один за всіх»
01:00 Х/ф «Співучасть у вбив-

стві» 
02:45 Нічний ефір

05:20 Служба розшуку дітей
05:25 М/с «Том і Джері»
06:05, 19:15 Надзвичайні новини
06:55, 08:45, 12:45, 15:45, 18:45, 

21:05 Факти
09:15 Спорт
09:20 Надзвичайні новини. 

Підсумки
10:05 Х/ф «Годзила»
13:10, 16:15 Х/ф «Людина-па-

вук-3. Ворог у тіні»
16:25 Х/ф «Нова людина-павук»
20:20 Дістало!
21:25 Свобода слова
00:15 Х/ф «Корабель-привид» 
01:50 Х/ф «Жах на вулиці В’язів» 


03:20 Вражаючі сюжети про 

роботу поліції

06:00, 10:55, 17:10 Comedy Club
07:40, 04:20 Д/с «Разрушители 

мифов»
09:35, 01:55, 03:55 «Раздолбаи»
10:00 Т/с «Онлайн. Вне сети»
11:50, 18:10 Comedy Woman
12:50, 19:30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
15:10 Т/с «Закрытая школа»
16:10 Т/с «Онлайн»
19:05 Т/с «Маслюки»
21:20 Т/с «Физрук»
23:10 Х/ф «Изобретение лжи» 
01:00 Х/ф «Мастера ужасов 2. 

Черный кот» 
02:45 «Телепазлики»

06:10, 07:50 Kids Time
06:15 М/с «Пригоди Джекі Чана»
06:50 М/с «Кунг-фу Панда: Легенди 

крутості»
07:55 М/ф «Індики: Назад у 

майбутнє»
09:45, 11:55 Teen Time
09:45 Єралаш
12:00 Т/с «Моя прекрасна 

нянька»
16:55 Т/с «Вороніни»
18:00, 02:35 Репортер
18:20, 01:50 Абзац!
19:00 Ревізор
21:30 Страсті за Ревізором
23:30 Х/ф «Канікули строгого 

режиму» 
02:40 Служба розшуку дітей
02:50 ППШ-2
04:05 Зона ночі

06:00 Д/ф «Замки Закарпаття»
06:50 Підроблена історія
07:40, 15:10 Війна в ім’я бога
08:30, 14:20 Смертельний двобій
09:20, 04:40 Містична Україна
10:10, 19:20 У пошуках пригод
11:00, 22:40 Голуба планета: 

океани
11:50, 17:40 Смертельна зустріч
12:40, 21:50 Шукачі неприєм-

ностей
13:30, 18:30 Скарби зі звалища
16:00, 20:10 У пошуках істини
16:50, 21:00 Правила життя
23:30 Покер
00:20 Борджіа: історія клану
02:10 Скарб.UA
03:00 Війна всередині нас
03:50 Гордість України

05:50 Х/ф «Генерал» 
07:30 «Правда життя. Професія 

листоноша»
08:00 «Агенти впливу»
08:50 Т/с «Даїшники»
12:40 Т/с «Павутиння - 4»
19:00, 21:40, 02:10, 04:05 «Свідок»
19:30 Т/с «Вулиці розбитих 

ліхтарів - 10»
22:00 Т/с «CSI: Лас-Вегас - 13»
23:45 Т/с «Закон і порядок. Відділ 

особливих справ - 12» 
00:40 Т/с «Під куполом» 
02:40 Х/ф «У тенетах павутиння» 


04:25 «Випадковий свідок»

06:00 Малята-твійнята
06:20 М/с «Вперед, Діє´о, вперед!» 


06:50 М/с «Машині казки» 
07:15 М/с «Лалалупси» 
07:40 М/с «Ча´інгтон» 
08:00 Мульт MX 
10:05 М/с «Смурфіки» 
10:35 М/с «Качині історії» 
10:55 Обережно, діти!
11:20 М/ф «Барбі: Перлинна 

принцеса» 
12:30 Т/с «Та, що говорить з при-

видами» 
14:15 Т/с «Ксена - принцеса - 

воїн» 
15:05 Т/с «Конан» 
16:00, 21:00 Віталька
17:00 Країна У
18:00 Панянка-селянка
19:00, 20:00 Т/с «Кухня» 
19:30, 20:30 Т/с «Два батька і два 

сина» 
22:00 Т/с «Світлофор» 
00:00 Т/с «Ходячі мерці» 
00:50 Т/с «Радіо секс» 
01:40 ТЕТ-Інтернет
02:30 З ночі до ранку

06:10 Дивовижний дизайн
06:30 Телеторгівля
07:35, 15:25 Квадратний метр
08:40 Мультфільми 
10:00 Школа доктора Комаров-

ського
11:20, 18:05 Жіноча форма
12:15, 19:00 Гардероб навиліт
13:10 Т/с «Тетянин день» 
14:05, 19:55 Краса без жертв
15:05 Таємниці шеф-кухаря
16:10 Квартирне питання
20:50 Зайві 10 років
21:40 Д/с «Зіркові історії»
22:40 Д/с «Ігри долі»
00:20 Позаочі
01:20 Колір Ночі

06:00, 08:25, 00:30 Від першої 
особи

06:30, 07:00, 08:00, 13:00, 18:30, 
21:00, 02:30 Новини

06:40, 07:10, 08:10, 21:35, 23:15, 
00:15 Спорт

07:20 Ера будівництва
07:25, 23:30 На слуху
08:20 Новини звiдусiль
09:00 Вічне
09:25, 20:00 Про головне
10:30 Д/ф «Подорожуймо Литвою»
11:05 Т/с «Міс Марпл»
12:25 Утеодин з Майклом Щуром
13:20 Вікно в Америку
13:45 Казки Лірника Сашка
13:55 Мультфільм
14:25 Книга ua
14:50 Х/ф «Три ідіота»
18:05 Час-Ч
18:15, 02:20 Новини. Світ
19:00 Перша шпальта
19:30 Дорогі депутати
22:00 Д/ф «Перша Світова»
22:55 Трійка, Кено, Секунда удачі

23:00, 00:00, 01:00 Підсумки
01:20 ТелеАкадемія
02:50 Х/ф «Німеччина 09»

06:00 Мультфільми
06:25 «Нове Шалене відео по-

українські»
07:20 Х/ф «Біла ведмедиця»
09:30 Т/с «Захист Красіна-2»
17:30 «Люстратор 7.62»
18:30, 21:00 Новини «Спецкор»
19:00 Т/с «Розшук-2»
21:30 «ДжеДАІ»
22:00 «Секретні матеріали»
22:15 Х/ф «Секретні матеріали. 

Хочу вірити»
00:25 Х/ф «Джунглі»
02:05 Х/ф «Двійник»

Так вважають відомі фахівці інституту Амосова 

 ДОВІДКА

При інфаркті кров перестає над-
ходити до певної ділянки серцевого 
м’яза. Як правило, цей стан прояв-
ляється гостро — в людини виникає 
стискальний біль за грудиною. 
Бувають випадки, коли біль лока-
лізується не за грудиною, а зліва 
в ділянці верхівки серця, з правої 
сторони грудної клітки. Але у біль-
шості пацієнтів біль локалізований 
посередині за грудиною, при цьому 
може бути слабкість, пітливість. На 
жаль, люди стараються цей біль 
перетерпіти, намагаються лікувати 
немедикаментозними засобами, 
наприклад коньяком, що тільки по-
гіршує стан. 

Діагностика роботи серця при фізичних навантаженнях


