
«Відомості» в одному зі своїх но-
мерів уже розповідали про те, що 
в Рівному через недбалість лікарів 
померла 5-річна дитина. Нагадаємо 
нашим читачам, як це сталося. 

Під вечір у Миколки почала під-
німатись температура, а також почав 
боліти живіт. «Швидка», яка приїха-
ла на виклик, відвезла дитину в об-
ласну дитячу лікарню з підозрою на 
апендицит. Там хлопчика оглянули і 
поклали у відділення хірургії та за-
боронили їсти та пити.

Батько каже, дитя горіло, тем-
пература не спадала. На допомогу 
приїхала бабуся. Мати залишилась 
вдома з 3-місячною донькою. Хлоп-
чик терпів і увесь час просив пити, 
кажуть рідні. За годину дитина по-
синіла. І вже через чотири години 
померла. Батьки кажуть, в довідці 
про смерть написано, що хлопчик 
помер від гострої респіраторної ві-
русної інфекції. 

Завідувач відділення, який огля-
дав хлопчика, від коментарів відмо-
вився. Головний лікар тоді пообіцяв 
провести службове розслідування. 
Батьки, у свою чергу, вирішили звер-
нутися до прокуратури. За їхніми 
словами, медики не лише не рятува-
ли їхнього маленького сина, а й по-
водились нахабно. Батько з матір’ю 
хочуть, аби винних відсторонили від 
посад. Кажуть, їхнього сина вже не 
повернути, а от інших дітей ще мож-
на вберегти від таких лікарів.

У понеділок, 25 січня, майже 
дві сотні рівнян прийшли під стіни 
управління охорони здоров’я на ак-
цію «карантин безкарності», аби ви-
магати від керівництва управління 
проведення професійної експертизи 
та відсторонення винних у смерті 
5-річного Миколки лікарів від за-
йманих посад.

Нагадаємо, у смерті дитини зви-
нувачують лікаря Думановського. 
Сам же медик на акцію не з’явився.

Як повідомила рівненська пра-
возахисниця Ліана Діновська, лікар 
Думановський стверджує, що від са-
мого початку лікування та до смерті 
спостерігав дитину. За його словами, 
стан дитини не погіршувався.

— Про те, що в дитини була 
температура, — розповідає Ліана 
Діновська, — у приватній розмові 
зі мною Думановський сказав, що 
йому про це не було відомо. Це ще 
раз говорить про те, що він абсолют-
но не спостерігав за станом хлопчи-
ка. Перший діагноз, який поставили 
Миколці лікарі після смерті — ГРВІ. 
Після результатів експертизи назва-
ли іншу причину смерті — хвороба 
Крона. 

Рівненська правозахисниця Лі-
ана Діновська переконана: хвороба 
Крона взагалі не притаманна дітям. 
Самі ж лікарі на запитання, чи може 
дитина за сім годин померти від та-
кої хвороби, відповіді не дають.

— Розуміючи свою слабкість 
перед медичними круговими по-
руками, вирішила просто назвати 
прізвища «героїв нашого міста» — 
Добровольський, Басюк, Богосло-
вець, Боровець, Гельфалві, Гуценко, 
Жильчук, Ковальчук, Максим’як, 
Мельничук, Космина... ще 10 «екс-
пертів», — говорить правозахисни-
ця. — Вітаю вас, ви пройшли тест на 
нелюдяність! Нехай ваші сни будуть 
міцними, а Боженька являється вам 
кожного дня і нагадує обличчя ма-
ленького хлопчика Миколки, який 
був активною дитиною!

Як повідомив начальник управ-
ління охорони здоров’я Юрій Осіп-
чук, у середу, 27 січня, у Києві в про-
фільному міністерстві відбудеться 
засідання комісії, де буде озвучена 
клініко-експертна оцінка якості об-
сягу надання медичної допомоги 
Антонюку Миколі в умовах Рівнен-
ської обласної дитячої лікарні.

Рівняни запропонували Юрію 
Осіпчуку, аби від Рівного на засідан-
ня міністерської комісії поїхало два 
представники, на що той погодився.

У свою чергу чиновник по-
обіцяв, що звернеться до керівника 
комісії міністерства з листом про 
невідповідність у довідці, наданій 
комісією очолюваного ним управ-
ління, слідству.

Детально про те, чим керувалися 
експерти:

– З пояснювальної записки Ду-
мановського виходить, що він по-
стійно проводив пальпацію живота 
дитини в проміжок часу з 3.00 до 

6.00.
– В обід, коли в дитини заболів 

живіт і дитина виблювала — батьки 
дали малому випити активоване ву-
гілля. Такі дії батьків були розцінені 
комісією, як свідоме лікування аце-
тономічного синдрому. 

– Потрібно було здати сечу, але 
інший лікар зробив клізму і сеча 
вийшла разом з калом, тому можли-
вості забрати в дитини сечу у лікаря 
Думановського не було.

– Рентген показав помірну пнев-
матизацію кишківника, але експерти 
не зафіксували проблем по хірургії.

– У дитини була температура в 
15.00 — 38.5, в 16.00 — 38.8... , але зі 
слів Думановського про температу-
ру йому нічого не було відомо. 

– Оцтом протирати дитину нака-
зує сам МОЗ України від 31.08.2004 
року номер 437.

– Не було загального погіршення 
стану дитини, а підвищення темпе-
ратури до 38.8 після «термоядерно-
го» бойового уколу «анальгін, плюс 
димедрол, плюс ношпа». Це не погір-
шення стану?

– З висновку — Миколка був у 
8.00 ранку в активному контакті з 
оточенням (благав напитися води, 
крутився від болю, горів від темпе-
ратури, втрачав свідомість — актив-
ний контакт з оточенням).

У комісії не пройшло ГРВІ, ви-
рішили «втулити» хворобу Крона як 
основну, що викликала смерть дити-
ни. Хворобу Крона, яка б стала при-
чиною смерті, неможливо не поба-
чити патологоанатомам та тим, хто 
був поруч на розтині дитини. За ме-
дичною літературою, смерть дитини 
від хвороби Крона є вкрай рідкою і 
попередні прояви були б очевидни-
ми та тривалими. 

Юлія ПАВЛЕНКО 
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У Волинському обласному госпіталі для 
інвалідів війни відкрили реабілітаційне 
відділення для учасників АТО

Затримали сільського голову на хабарі на 
суму 85 тисяч гривень

Чоловік, який переховувався від суду, 
потрапив до рук поліцейськихГоворячи про потребу в інвестиціях, влада на місцях робить все, 

щоб інвестиції на Волинь не прийшли

У Волинському обласному госпі-
талі для інвалідів війни після 

ремонту відкрили неврологічне 
відділення відновного лікування 
на тридцять ліжко-місць. 

Заступник головного лікаря 
цього медичного закладу Оксана 
Шкаровецька розповіла, що у від-
діленні лікуватимуть пацієнтів з 
ушкодженнями та після захворю-
вань центральної та периферичної 
нервової системи та опорно-рухо-
вого апарату. Іншими словами, тут 
проходитимуть курси реабілітації 
учасники Антитерористичної опе-
рації. 

Ідея створення такого відді-
лення виникла задля об’єднання 
бійців АТО в одному місці, адже 
раніше вони лежали в різних пала-
тах. Також це відділення слугува-
тиме так званим координаційним 
центром з командою людей-про-
фесіоналів, які можуть вирішити 
проблеми «атошників». «Тут ми 

долатимемо не тільки проблеми 
фізичного здоров’я хлопців, але 
й допоможемо їм відновити пси-
хічний та психологічний стан. Бу-
демо також допомагати в оформ-
ленні документів та вирішувати 
юридичні питання. У відділенні 
працюватиме невелика команда 
спеціалістів, яка зможе повністю 
надавати хлопцям таку допомогу», 
— сказала Оксана Шкаровецька. 

Облаштувати неврологічне 
відділення відновного лікуван-
ня медикам допомогли волинські 
благодійники та українці, які нині 
проживають у Данії.

Так, Благодійний фонд «Во-
линь-2014», з ініціативи свого 
фундатора Андрія Турака, заку-
пив для потреб медичної установи 
пральну машину та два м’яких ди-
вани, а Українсько-Данська волон-
терська спілка «Збережи Україну» 
передала столи та комоди. 

За сприяння у виділенні двох 
земельних ділянок для будівни-

цтва та обслуговування житлових 
будинків посадовець вимагав від 
громадянина чітко ним встанов-
лену «винагороду». За передачу у 
власність землі сільський очіль-
ник зажадав отримати 85 тисяч 
гривень.

На одній із автомобільних 
стоянок міста Луцька під час 
одержання неправомірної вигоди 
зловмисника затримали правоохо-
ронці. У 52-річного посадовця ви-
лучили отримані ним кошти.

Слідчим управлінням ГУНП 

України у Волинській області від-
крито кримінальне провадження 
за статтею 368 (Прийняття про-
позиції, обіцянки або одержання 
неправомірної вигоди службовою 
особою) Кримінального кодексу 
України.

Очільнику села загрожує по-
карання у вигляді позбавлення 
волі на строк від 5 до 10 років з по-
збавленням права обіймати певні 
посади чи займатися певною ді-
яльністю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна та зі спеціаль-
ною конфіскацією.

23 січня на одній із вулиць Ко-
веля оперуповноважені по-

ліції затримали 20-річного місце-
вого мешканця, який перебував у 
розшуку. Молодий чоловік пере-
ховувався від суду. У серпні мину-
лого року за крадіжки його було 
засуджено до позбавлення волі на 
строк 4 роки 3 місяці.

Чоловіка доставили до відділу 
поліції. Під час особистого огля-
ду в рюкзаку поліцейські вияви-
ли пластиковий предмет чорного 
кольору прямокутної форми з чо-
тирма отворами, зовні схожий на 
холодну зброю — кастет.

Цю річ правоохоронці вилучи-
ли та направили в науково-дослід-

ний експертно-криміналістичний 
центр для проведення експертизи.

«Згідно з вироком Ковельсько-
го міськрайонного суду молодого 
чоловіка затримали й він перебу-
ває в ізоляторі тимчасового три-
мання», — повідомив начальник 
Ковельського відділу поліції Іван 
Тусь.

Відомості внесено до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань за 
ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводжен-
ня зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами). 
Триває слідство. Санкція статті 
передбачає позбавлення волі на 
строк до трьох років.

Про це стало відомо під час засі-
дання постійної комісії облра-

ди з питань міжнародного співро-
бітництва, зовнішньоекономічних 
зв’язків та інвестицій. Перед депу-
татами виступив директор фермер-
ського господарства «Вест Фенікс» 
Рао Самбасіба. Він розповів, що його 
господарство є комплексним. На 
території  Любомльського району 
фермер займається рослинництвом, 
садівництвом, птахівництвом, роз-
веденням риби та креветок. Особли-
вістю його господарства є наявність 
лабораторії, де він, зокрема, інспек-
тує вирощування саджанців лохини.  

Він розповів депутатам, що впро-
довж 2016 року планує інвестувати в 
область 40 мільйонів гривень та хоче 
створити 140 робочих місць. Втім, 
розвиток його фермерського госпо-
дарства гальмується відсутністю не-
обхідних для ведення справи земель. 
За словами Рао Самбасіби, він по-
важає українські закони та готовий 
чесно сплачувати податки, однак 
йому щоразу доводиться стикатися 
зі  свавіллям місцевих чиновників, 
надто тих, які мають причетність до 
виділення землі. Нарікає інвестор і 
на непрозорість процедури прове-
дення земельних аукціонів. 

Як зауважив голова комісії Ро-
ман Микитюк, інвестор використо-
вує в господарстві виключно землі 
запасу, але й на них чиновники про-
понують значно скоротити термін 
оренди, хоча лише для наведення 
ладу на болотистих ділянках по-
трібно 5–7 років. У результаті об-
говорення члени профільної комісії 
вирішили звернутися з офіційним 
листом до начальника ГУ Держгео-
кадастру у Волинській області Васи-
ля Василенка, у якому буде вислов-
лене прохання посприяти інвестору 
у виділенні необхідних для ведення 
господарки земель.

Рівняни вимагають покарати 
винних у смерті 5-річного 
Миколки 

Поліцейський виманив 3 тис. грн 
у підприємця
В Одесі на хабарі затримали співробітника Приморського 
райвідділу поліції, який отримав хабар від підприємця. Про 
це повідомив начальник правоохоронців області Гіоргі 
Лорткіпанідзе. «Боротьба з хабарництвом триває і набирає 
своїх обертів. Сьогодні в своєму службовому кабінеті був 
затриманий капітан поліції Приморського райвідділу, який 
отримав від підприємця неправомірну вигоду за непри-
тягнення до адміністративної відповідальності, а також за 
те, щоб не робилися спроби перешкоджання подальшій 
підприємницькій діяльності», — пояснив Лорткіпанідзе.

Харків захотів «особливий 
статус»
Розгойдування ситуації дійшло до Києва. Сепаратист-
ський рух «Слобожанщина» провів у Києві форум на 
підтримку статусу особливого регіону міста Харкова. 
Минулого разу добровольці полку «Азов» стримали та 
не допустили проведення форуму, цього разу хтось в 
столиці дав карт-бланш на проведення такого заходу. 
Головний мотив — отриманням близько трьох мільяр-
дів гривень за рахунок перерозподілу податкових 
зборів між центром і регіоном і відновлення економіч-
них зв’язків із Росією.

10 
на стільки мільйонів гривень 
Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб минулого тижня 
продав активи неплатоспро-
можних банків. 

Події

25 січня в Рівному пройшла акція «карантин безкарності». Громадськість 
вимагає чесної експертизи смерті дитини та відсторонення медиків від 
виконання професійного обов’язку


