
     

   

        

Професори і до-
центи Одеського ме-
дичного університету у 
рамках проекту «Єди-
ний медичний про-
стір» 31 травня про-
вели безкоштовний 
прийом пацієнтів у Лю-
башівській районній 
центральній лікарні.

Медики приїхали 
на запрошення голови 
райдержадміністрації 
Тетяни Скапровської 
та головного лікаря 
ЦРЛ Юрія Марченка.

До приїзду облас-
них спеціалістів всі 
організаційні питання 
вирішувались спільно 
ЦРЛ і ЦПМСД, завід-
уючою поліклінічним 
відділенням Іриною 
Височиною та  заступ-
ником головного ліка-
ря Центру первинної 
медико-санітарної до-
помоги Людмилою Бі-
лоус. Зарані визначи-
лись, у яких кабінетах 
спеціалісти вестимуть 
прийом. Передбачали, 
що бажаючих  отрима-
ти консультації буде 
багато, адже у медич-
них  закладах  не ви-
стачає профільних лі-
карів.  Завдяки  якісно 
проведеній підготовці   
не було непередбачу-
ваних моментів при 
проведенні прийомів.

До складу групи 
увійшли 19 спеціаліс-
тів різних направлень. 
Це дало можливість 
фахівцям прийняти 
рекордну кількість гро-
мадян – 141. 

Чотири клінорди-
натори, серед 
яких були і дві 
наші землячки 
– Вікторія Біло-
чук та  Ірина 
Нагов іцина,  
визначали у 
в ідвідувачів 
а н т р о п о м е -
тричні дані 
(артеріальний 
тиск, вміст 
цукру в крові, 
кількість хо-
лестерину) й 
відразу  по-
відомляли ре-
зультати. Таке 
обстеження 
пройшли 98 
чоловік. 

Прийом  па-
цієнтів вели: 
завідувач ка-
федри акушерства та гінеко-
логії медуніверситету Ігор Зі-
новійович Гладчук, професор 
цієї ж кафедри Валентина 
Павлівна Міщенко, обласний 
акушер-гінеколог Тетяна Пе-
трівна Чуєва, професор ка-
федри хірургії навчального 
закладу Василь Васильович 
Міщенко, завідувачка кафедри 
загальної  практики сімейної 
медицини Валентина Іванівна 
Величко, завідуюча кафедрою 
Галина Олексіївна Данильчук, 
доцент Світлана Федорівна 
Коваленко, доцент Володимир 
Іванович Синенко.

Педіатри прийняли у цей 
день 34 пацієнти, гастроенте-

ролог – 15, хірург – 27, карді-
олог – 16, гінеколог – 49.  Ви-
явлено проблеми зі здоров’ям 
у чотирьох дітей, вони будуть 
обстежені в обласних закла-
дах у ендокринолога, невропа-
толога та інфекціоніста.  Двом 
пацієнткам після огляду у гіне-
колога рекомендовано хірур-
гічне втручання. Останньому 
відвідувачу, хворому на брон-
хіальну астму, вручили пода-
рунок – дозатор-розпилювач з 
лікарським засобом.

Одеський медуніверситет 
(ректор Запорожан) за під-
тримки Департаменту охорони 
здоров’я  виступив з ініціати-
вою проводити такі благодій-

ні виїзди спеціалістів по всій 
області. Крім того,  вирішено 
проводити навчання місцевих 
лікарів, завідуючих ФАП та 
ФП. Тож і в Любашівській ЦРЛ  
з 10.00 до 15.00  професори і 
доценти Одеського медунівер-
ситету читали лекції  лікарям 
ЦРЛ, ЦПМСД, завідуючим ФАП 
та ФП, представникам  медич-
них закладів нашого й  сусідніх 
районів: Ширяївського та Ко-
димського. Викладачі прово-
дили навчання по черзі, адже 
паралельно вівся прийом хво-
рих. Лекції супроводжувалися 
слайдами, були присутні та-
кож представники фармацев-
тичних фірм, які познайомили 
медиків з новинками фармако-
логії.  Теми лекцій продиктова-
ні  сьогоденням: «Невідкладні 

стани в акушер-
стві та гінеколо-
гії», «Акушер-
ські кровотечі», 
«Теракоабдо-
мінальна трав-
ма», «Інфекції 
сечостатевих 
систем у ді-
тей», «Сучасні 
методи ліку-
вання виразко-
вої хвороби», 
«Сучасні ме-
тоди лікування 
кашлю», «Ан-
тибіототерапія 
і вегетосудинна 
дистонія».

—  Приїзд 
в и с о к о к в а -
л і ф і к о ва н и х 
спеціаліст ів , 
викладачів ме-
дуніверситету 

у район  — 
приємний 
подарунок 
для наших 
ж и т ел і в , 
— ділить-
ся вра-
женнями 
заступник 
гол овно -
го лікаря 
Ц е н т р у 
первинної 
м е д и к о -
санітарної 
допомоги 
Людмила 

Білоус. – Таку кількість про-
фесорів і доцентів привезти  
одночасно  не так просто,  
але це зроблено. Тут слід 
подякувати і медуніверсите-
ту, і Департаменту охорони 
здоров’я, голові райдержад-
міністрації Тетяні Скапров-
ській, нашій землячці, профе-
сору Валентині Міщенко. 

Усі втомилися, адже це ве-
личезне навантаження, але 
здійснили такий великий  при-
йом, надали кваліфіковані 
консультації, рекомендації. У 
даному випадку медицина, як 
кажуть, повернулась облич-
чям до громадян.  Є надія, що 
такі виїзди обласних фахівців  
у район будуть регулярними.

Анастасія ОЛІЙНИК. 
Фото Ю. ФЕДОРЧУКА.
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Голова  райдержадміністрації
Т. А. СКАПРОВСЬКА.

Голова районної ради
 С. М. ПАРОВИК.

Голова  райдержадміні-
страції

Т. А. СКАПРОВСЬКА.
Голова районної 

ради
 С. М. ПАРОВИК.

ПРЯМА ЛІНІЯ
 7 червня з 15.00 до 16.00 на прямому телефонному 
зв’язку — Надія Сергіївна ЖИТНЮК, начальник фінан-
сового управління райдержадміністрації. Тел.: 2-14-32.

Питання несанкціонованої 
торгівлі в нашому районі за-
лишається актуальним вже 
не один рік.

Незаконна торгівля на ву-
лиці для одних людей стає 
способом виживання, а для 
інших черговим питанням — 
куди і кому скаржитися? 

З настанням весняно-літ-
нього періоду неодмінно зрос-
тає кількість місць стихійної 
торгівлі продуктами харчуван-
ня на тротуарах вулиць ра-
йону. Цьому сприяє не лише 
соціально-економічне стано-
вище в країні, а й той факт, що 
несвідомі мешканці  райцен-
тру та ряду населених пунктів 

надають перевагу продуктам 
харчування, які реалізують із 
землі невідомі тітки та бабусі, 
не замислюючись про якість 
цих продуктів, ким та в яких 
умовах вони виготовлені, де 
зберігались і в яких «клунках» 
транспортувались. Не див-
ляться покупці і на бруд, що 
осідає на продукти з вулиці від 
машин та з-під ніг перехожих.  

Виникає й інше питання, 
невже у нас немає спеціаль-
но відведених місць та яке 
покарання за незаконну тор-
гівлю на вулиці сигаретами, 
пивом, продуктами або гос-
подарськими товарами? Від-
повідь така: в нашому районі 

регулярно проводитимуться 
рейди з ліквідації стихійної 
торгівлі, на порушників скла-
датимуться  адмінпротоколи 
з конфіскацією товару. Тому 
попереджаємо, торгівлю здій-
снюйте у відведених для цьо-
го місцях – на ринках.

Гостро стоїть і питання з 
легалізацією самозайнятих 
осіб. Працюючи «на себе», не 
оформляють відносин з дер-
жавою,  не реєструються  як 
суб’єкти  підприємницької ді-
яльності, не платять податків. 
Отже, почнімо з себе. Пер-
шим кроком у вирішенні дано-
го питання та легалізації робо-
чої сили є реєстрація  суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
Шановні роботодавці, тру-

дові відносини з найманими 
працівниками також оформ-
ляйте згідно з чинним за-
конодавством,  легалізуйте 
працю найманих працівників, 
виплачуйте гідну заробітну 
плату та не порушуйте стро-
ків її виплати.  Дотримуйтесь 
законодавства про працю, не 
чекайте перевірок контролю-
ючих органів, щоб  уникнути  
застосування низки штраф-
них санкцій. 

Багато незареєстрованих 
надавачів і різних видів послуг  
—  перукарі, манікюрниці, так-
систи, будівельники.  Сьогодні 

                                     Шановні журналісти! 
Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята! 
Пристрасне слово журналіста не просто піднімає дух – 

воно зцілює у людях віру, вселяє надію та є неоціненною 
підтримкою на шляху якісних перемін у житті. Кожний 
з вас на своєму робочому місці творить історію сьогоден-
ня, без прикрас, правдиво і об’єктивно відображаючи 
сучасність. Через багато років наші нащадки аналізу-
ватимуть непростий час, у якому доводиться жити на-
шому поколінню, не лише із підручників, а й з газетних і 
телевізійних архівів. Саме ви, представники друкованих 
та електронних ЗМІ, щодня оперативно й об’єктивно 
інформуєте співвітчизників про головне у соціально-
економічному, політичному та культурному житті на-
шої держави й рідного краю, про важливі, знакові події 
у всьому світі. Ви стоїте на сторожі демократії, фахово та 
самовіддано служите своїй справі, своєму народу, додаєте 
віри і впевненості в завтрашньому дні.

У цей святковий день бажаємо вам, шановні журна-
лісти, невичерпної енергії задля втілення у життя всіх 
задумів, планів і мрій. Нехай сенсації, які вам доведеть-
ся висвітлювати, будуть добрими, новини – позитивни-
ми, газетні статті та телевізійні репортажі – яскравими, 
а гонорари – високими. Нехай ваша робота ніколи не 
перетворюється на рутинне ремесло і завжди супрово-
джується творчими злетами, пошуками та знахідками! 
Міцного вам здоров’я, благополуччя, родинного затиш-
ку, незаангажованих поглядів, фактів, сміливих проектів 
і нових висот на ниві журналістики.

Підприємства місцевої промисловості виробляють ши-
рокий асортимент товарів господарського споживання та 
побутового призначення.

Від імені районної державної адміністрації та  районної 
ради вітаємо всіх працівників Любашівського району  з про-
фесійним святом. Цей день є доброю нагодою подякувати 
усім працівникам галузі за суспільно необхідну працю, за 
фахову майстерність та високий професіоналізм. Ви демон-
струєте приклади ефективного виробництва, використання 
новітніх технологій, активного пошуку нових ринків збуту.

 Нехай ваша праця буде гідно оціненою добрими слова-
ми і, звичайно ж, достойною оплатою. Поважаючи і ціную-
чи нелегку справу всіх трудових колективів, щиро бажаємо 
вам надійних партнерів і вигідних контрактів на постачання 
якісної продукції. Мирного неба, міцного здоров’я, вагомих 
професійних здобутків, благополуччя вашим родинам, 
щастя та добробуту.

Три об’єднані територіальні громади – Біляївська, Ма-
разліївська та Червоноармійська – отримали позитивний 
висновок щодо проектів розвитку інфраструктури від Одесь-
кої облдержадміністрації  та подали свої проектні заявки до 
Мінрегіонбуду. Про це повідомила директор Офісу реформ 
Юлія Молодожен.

За її інформацією, у державному бюджеті на 2016 рік для 
восьми об’єднаних громад Одещини передбачено майже 63 
млн. грн.

«Кошти вже надходять на рахунки громад, але отримати 
їх вони зможуть, тільки пройшовши певну процедуру. Зо-
крема, ці гроші даються під конкретні проекти, писати які 
– ціла наука. Зазвичай, коли з бюджету виділяються гроші, 
достатньо підготувати проектно-кошторисну документацію 
та подати пропозиції щодо її фінансування. Тепер ситуація 
змінилася. Держава вимагає подавати проектну заявку, в 
якій вказувати мету проекту, цільову групу, на яку розповсю-
джуватимуться результати проекту, відповідні розрахунки 
сталості проекту і таке інше. Тому громади зараз вчаться 
писати проекти за формами, які їм надано Міністерством ре-
гіонального розвитку. Після написання проектна заявка по-
дається до обласної державної адміністрації для отримання 
висновку.  Після отримання висновку проект подається до 
Мінрегіону, який все перевіряє і дає погодження на фінан-
сування Державному казначейству», – пояснила директор.

За інформацією директора Офісу реформ, на теперіш-
ній час громади області розробляють 61 проект. Кошти пе-
реважно витрачатимуться на ремонт доріг, вуличне освіт-
лення, придбання техніки для комунальних підприємств, 
ремонт об’єктів соціальної інфраструктури.

Три об’єднані громади на
Одещині подали проектні

заявки до Мінрегіону

 Благодійна акція

Одеські  медики вели прийом хворих 
у Любашівській ЦРЛ

5 червня — День працівників 
місцевої промисловості 

6 червня — День журналіста

 Тема дня Стихійному та нелегальному
підприємництву  — НІ!

будь-який водій чіпляє «ша-
шечки» та возить  пасажирів, 
ні перевірки технічного стану 
машини, ні медичного свідо-
цтва – нічого цього нема. 

Отже, інформуємо, що  піс-
ля реформування Державної 
служби України з безпеки на 
транспорті з 1 квітня 2016 року 
розпочаті перевірки автопе-
ревізників з метою боротьби з 
нелегальними таксистами та 
маршрутниками.

Попереджаємо! З 6 червня 
2016 року в районі постійно 
проводитимуться рейди проти 
стихійних ринків, нелегальних 
торгівців та автоперевізни-
ків. До правопорушників буде 
вжито більш жорстких засобів 
впливу згідно з чинним законо-
давством.

Любашівська районна 
державна адміністрація. 

Любашівська районна 
рада.

Одеські  медики вели прийом хворих 
у Любашівській ЦРЛ


