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Новий етап боротьби
із коронавірусом.
Що відбувається
у медицині
Восени Україна увійшла у новий етап боротьби
з коронавірусом. Зважаючи на збільшення кількості хворих
і високе завантаження лікарень, медицина потребує
ще більше людей та ресурсів, аби протистояти пандемії.
Наскільки готова Україна до нового витку хвороби
та якої підтримки від держави чекати лікарям
і медзакладам, дізнавались експерти Центру громадського
моніторингу та контролю.
ÄÎÏËÀÒÈ
ÌÅÄÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ
ßê ³ ðàí³øå, íà ïåðåäîâ³é
áîðîòüáè ç êîðîíàâ³ðóñîì
ñòîÿòü ë³êàð³. Ùîá ï³äòðèìàòè ¿õíþ âàæêó ïðàöþ, ç
âåðåñíÿ óñ³õ ìåäïðàö³âíèê³â
÷åêàº ï³äâèùåííÿ çàðïëàò:
ë³êàð³â, ìåäñåñòð, ìîëîäøèé ìåäïåðñîíàë. Îñê³ëüêè îäðàçó ï³äâèùèòè âñ³ì
îêëàäè ñêëàäíî, ï³äíÿòè
çàðïëàòè ìåäèêàì âèð³øèëè ÷åðåç ìåõàí³çì äîïëàò.
Çàëåæíî â³ä êâàë³ô³êàö³¿
âîíè ñòàíîâèòèìóòü â³ä 1,2
äî 3,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà
ì³ñÿöü.
Çàãàëîì íà ï³äâèùåííÿ
çàðïëàò ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì âèä³ëèëè ìàéæå 6
ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü. ßê ïîÿñíþþòü â óðÿä³, ð³âåíü äîïëàò
ðîçðàõîâóâàëè â³äïîâ³äíî äî
òàðèôíî¿ ñ³òêè, âñòàíîâëåíî¿
çà íàéâèùèì ðîçðÿäîì. Òîæ
ë³êàð³ â ñåðåäíüîìó îòðèìóâàòèìóòü äîïëàòó ðîçì³ðîì
70% â³ä ïîñàäîâîãî îêëàäó, â àáñîëþòíèõ öèôðàõ
— öå 3560 ãðí íà ì³ñÿöü.
Ñåðåäíüîìó ìåäïåðñîíàëó
ï³äâèùàòü çàðïëàòíþ íà
50%, à ìîëîäøîìó — íà 25
â³äñîòê³â.
Äîäàòêîâ³ äîïëàòè äî
îêëàäó ìåäïðàö³âíèêè áóäóòü
îòðèìóâàòè ç âåðåñíÿ ïî ãðóäåíü öüîãî ðîêó. Ï³äâèùåííÿ
çàðïëàò ó íàñòóïíîìó ðîö³
áóäå çàêëàäåíî â áþäæåò³.
ÎÑÍÀÙÅÍÍß Ë²ÊÀÐÅÍÜ
Íà ïî÷àòîê âåðåñíÿ ó
âîñüìè îáëàñòÿõ Óêðà¿íè
òà ì³ñò³ Êè¿â çàâàíòàæåí³ñòü ë³æîê äëÿ õâîðèõ íà

êîðîíàâ³ðóñ ïåðåâèùóº
50 â³äñîòê³â. Âðàõîâóþ÷è
öþ íåâò³øíó ñòàòèñòèêó,
Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ï³äñèëþº îñíàùåííÿ
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â. Òàê, çà
äàíèìè ÌÎÇ, äëÿ äîïîìîãè õâîðèì íà êîðîíàâ³ðóñ ó
ë³êàðíÿõ ï³äãîòîâëåíî 4467
ìîí³òîð³â ïàö³ºíòà, 468
ïåðåñóâíèõ ðåíòãåí-àïàðàò³â, 156 ãàçîàíàë³çàòîð³â
êðîâ³.
«Ìè áà÷èìî òðèâîæíó äèíàì³êó — ïîã³ðøåííÿ åï³äåì³÷íî¿ ñèòóàö³¿
ç COVID-19. Ùîá êîæåí
ïàö³ºíò îòðèìàâ íàëåæíó
äîïîìîãó, ÌÎÇ íàðîùóº
ïîòóæí³ñòü ìåäè÷íî¿ ñèñòåìè. Íà ïî÷àòîê âåðåñíÿ, ó
315 çàêëàäàõ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äå ë³êóþòü õâîðèõ íà
COVID-19, íàÿâí³ 26 òèñÿ÷

ë³æîê, à â ðåçåðâ³ ùå 213
ë³êàðåíü, äå ïîíàä 9 òèñÿ÷
ë³æîê», — çâ³òóº î÷³ëüíèê
ÌÎÇ Ìàêñèì Ñòåïàíîâ.
Íàðàç³ ìåäè÷íà ñèñòåìà
ìàº áëèçüêî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷
àïàðàò³â ØÂË, ç ÿêèõ çàä³ÿíî
227.
Ó ÌÎÇ³ âèçíàþòü, ùî
ìåäè÷íà ñèñòåìà ïîñò³éíî ñòèêàºòüñÿ ç íåñòà÷åþ
ïåðñîíàëó ³ îáëàäíàííÿ.
Îäíàê íàéêðèòè÷í³ø³ ïîòðåáè íàìàãàþòüñÿ îïåðàòèâíî çàêðèâàòè. Òàê,
íà â³äì³íó â³ä âåñíè, íàðàç³ ë³êâ³äîâàíî äåô³öèò
³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó
ìåäèê³â. Íà ïî÷àòîê îñåí³
ó ë³êàðíÿõ º ïîíàä 1,4 ìëí
êîñòþì³â òà õàëàò³â, ìàéæå
5 ìëí ìàñîê, 1,3 ìëí ðåñï³ðàòîð³â, à òàêîæ 5,4 ìëí
ðóêàâè÷îê.

ДО ТЕМИ

ÄÎÄÀÒÊÎÂÅ
Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß
Ïîïðè ÷óòêè ó ÇÌ² íàâêîëî âèòðàò ç Ôîíäó áîðîòüáè
ç COVID-19, ì³í³ñòåðñòâî
ô³íàíñ³â çâ³òóº, ùî íà âåðåñåíü ç íüîãî âèêîðèñòàíî
ò³ëüêè òðåòèíó êîøò³â. ²ç ïåðåäáà÷åíèõ 66 ìëðä ãðí âèòðàòèëè ò³ëüêè 19,1 ì³ëüÿðäà
ãðèâåíü.
Òîæ ðåñóðñè íà ïðîäîâæåííÿ áîðîòüáè ç ïàíäåì³ºþ º. Êð³ì òîãî, Óêðà¿ íà
ìîæå ðîçðàõîâóâàòè íà
äîïîìîãó ì³æíàðîäíèõ
ïàðòíåð³â. Çîêðåìà, íà
çì³öíåííÿ ìåäè÷íî¿ ñèñòåìè äåðæàâà îòðèìàëà 135
ìëí äîëàð³â â³ä Ñâ³òîâîãî
áàíêó. Ö³ êîøòè ïëàíóþòü
âèêîðèñòàòè íà ïåðåîáëàäíàííÿ òà íà â÷àííÿ ïåðñîíàëó â³ää³ëåíü åêñòðåíî¿
äîïîìîãè, çàêóï³âë³ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ, ìàòåð³àë³â òà òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè
äëÿ ë³êàðåíü ³ ëàáîðàòîðíèõ öåíòð³â.
Óêðà¿íñüêà ìåäèöèíà âæå
âèñòîÿëà ï³â ðîêó àêòèâíî¿ áîðîòüáè ç ïàíäåì³ºþ.
Ùî áóäå âîñåíè íàðàç³
ïðîãíîçóâàòè ñêëàäíî, àëå
ìåäèöèíà ãîòóºòüñÿ äî âñ³õ
âàð³àíò³â ðîçâèòêó ïîä³é. Êîæåí ³ç íàñ ìîæå äîïîìîãòè
ïåðåìîãòè õâîðîáó, ÿêùî
äîòðèìóâàòèìåòüñÿ ïðîñòèõ
ïðàâèë — íîñèòèìå ìàñêó,
ìèòèìå ðóêè ³ äîâ³ðÿòèìå
ò³ëüêè ïåðåâ³ðåíèì äæåðåëàì ³íôîðìàö³¿.
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Як район
готується до зими
Îïàëþâàëüíèé ñåçîí óæå áëèçüêî,
òîìó ïðî ñòàí ï³äãîòîâêè ãîñïîäàðñüêîãî êîìïëåêñó òà îá’ºêò³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè äî ñòàëîãî
ôóíêö³îíóâàííÿ â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 2020/2021 ðîê³â Êðàñíîãðàäñüêîãî òà ñóñ³äí³õ ðàéîí³â,
à òàêîæ Íàòàëèíñüêî¿ ÎÒÃ, ³øëîñÿ
íà ÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ âè¿çíîãî
îáëàñíîãî øòàáó. Ïðîâ³â éîãî
çàñòóïíèê ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ðóñëàí Òèõîí÷åíêî
ìèíóëîãî â³âòîðêà ó âåëèê³é çàë³
Áóäèíêó ðàäè. Ó ðîáîò³ ç³áðàííÿ
âçÿâ ó÷àñòü î÷³ëüíèê ðàéîíó
Îëåêñàíäð Êàéäàø.
Çîêðåìà, ïðî ãîòîâí³ñòü äî çèìè
Êðàñíîãðàäñüêîãî ðàéîíó äîïîâ³â
çàñòóïíèê ãîëîâè Îëåêñàíäð Ìàøêî. Íàñàìïåðåä â³í çîñåðåäèâ óâàãó
ïðèñóòí³õ íà ïðîáëåì³, ùî âèíèêëà íà
ï³äïðèºìñòâ³ òåïëîâèõ ìåðåæ (ÏÒÌ).
Çà éîãî ñëîâàìè, ñüîãîäí³ òåïëîâèêè
ìàþòü 2,4 ìëí ãðí çàáîðãîâàíîñò³ ïåðåä ÀÒ «Õàðê³ãàç» çà òðàíñïîðòóâàííÿ
ãàçó. ßêùî ñèòóàö³ÿ íå çì³íèòüñÿ, òî íà
ïî÷àòîê îïàëþâàíîãî ïåð³îäó áîðã çðîñòå äî ÷îòèðüîõ ì³ëüéîí³â. ßê ïîÿñíèâ
äèðåêòîð ÏÒÌ Îëåêñàíäð Ñèäîðåíêî,
ï³äïðèºìñòâî ê³ëüêà ðàç³â çâåðòàëîñÿ
äî «Íàôòîãàçó Óêðà¿íè» ç ïðîõàííÿì
ïåðåãëÿíóòè ñïåöðàõóíêè. Àäæå íàðàç³
îòðèìàí³ çà ïîñëóãè òåïëîïîñòà÷àííÿ
êîøòè ðîçïîä³ëÿþòüñÿ òàê: 5% ³äóòü
îáëãàçó, 30% — ï³äïðèºìñòâó òåïëîâèõ
ìåðåæ, à 65 â³äñîòê³â — «Íàôòîãàçó».
Îäíàê ÏÒÌ îòðèìàëî â³äìîâó. ªäèíå,
íà ùî ñïîä³âàþòüñÿ òåïåð, öå ïåðåä ïî÷àòêîì îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó óêëàñòè
äîãîâ³ð ðåñòðóêòóðèçàö³¿ ïðî ïîñòóïîâå
ïîãàøåííÿ áîðã³â. Äî ðå÷³, öÿ ïðîáëåìà
õàðàêòåðíà é äëÿ ³íøèõ ðàéîí³â îáëàñò³
ç öåíòðàë³çîâàíèì îïàëåííÿì. Íàðàç³
ï³äïðèºìñòâî òåïëîâèõ ìåðåæ óæå ï³äãîòóâàëî êîòåëüí³ òà ñèñòåìè òåïëîïîñòà÷àííÿ äî ðîáîòè â îñ³ííüî-çèìîâèé
ïåð³îä. Ïîïðè ³ñíóþ÷³ áîðãè òóò ñïîä³âàþòüñÿ ðîçïî÷àòè îïàëþâàëüíèé ñåçîí
â÷àñíî. Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ òðèìàº
ñèòóàö³þ ï³ä êîíòðîëåì.
Ñâ³òëàíà ÊÀÑÜßÍÎÂÀ

Ð

Що насправді відбувається на місцях?
Як з’ясувала кореспондентка газети,
зараз Красноградська центральна
районна лікарня (ЦРЛ) готується
до підписання угоди з Національною
службою здоров’я України на перехідне
фінансування.
Тож величина доплат працівникам ЦРЛ
залежатиме від суми, на яку буде укладено
цей договір.
Наразі індивідуальними засобами захисту
місцеві медики забезпечені.
Щодо оснащення, то для лікарні коштом
районного бюджету було придбано
новий апарат штучної вентиляції легень.
Від держави ЦРЛ отримала рентген-апарат і
апарат ультро-звукової діагностики (УЗД).

ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 34,48 ГРН

