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„Ìè ïîñò³éíî íàäàºìî äîïîìîãó
ìåäè÷íèì çàêëàäàì,
àäæå â³ä ÿêîñò³ ¿õ ðîáîòè çàëåæèòü
ïîðÿòóíîê ëþäñüêîãî æèòòÿ
Останнім часом питання необхідності надання допомоги КНП "Жашківська центральна районна
лікарня" звучить найбільш нагально. За мету подальшої діяльності закладу поставлено два завдання %
зберегти статус ЦРЛ та надання медичних послуг на сучасному рівні. Благодійний Фонд "Нова Громада"
став постійним рятівним кругом для медицини району, як первинної, так і вторинної ланки. Адже обидві
структури потерпають від фінансової скрути. Нещодавно за сприяння Фонду для потреб райлікарні було
передано три хірургічні відсмоктувачі. А минулого тижня лабораторія закладу отримала дуже потрібний
для діагностики прилад % гематологічний аналізатор крові.
За словами головного лікаря ЦРЛ Юрія Левченка, потреба потреби ЦРЛ і надають допомогу.
Керівник соціальних проектів Благодійного Фонду Віктор
у такому обладнанні була нагальною з багатьох причин. По
перше " задля порятунку здоров'я і життя людей, адже якщо Погорілий розповів, що подібний прилад було придбано в Центр
одразу зробити якісний аналіз крові, то це прискорить встанов" первинної медико"санітарної допомоги. На той час в райлікар"
ні користувались старим обладнанням, а в первин"
ній ланці його не було взагалі. Тому "Нова Громада"
спочатку подбала про підтримку первинки. На сьо"
годні гостро стоїть питання збереження діяльності
районної лікарні, тому допомогу отримують по мірі
можливості обидва заклади, і придбання діагнос"
тичного обладнання для ЦРЛ " чергова нагальна
справа.
"Чим раніше буде поставлено правильний діаг"
ноз, тим кращим буде результат лікування і більше
шансів якнайшвидше подолати хворобу," " кажуть
медичні працівники. Завідуюча клініко"діагностичною
лабораторією Алла Корніяченко розповіла, що основ"
ним завданням діагностики є швидке і якісне надання
результатів досліджень для лікарів. За минулий рік
лабораторією було проведено понад 530 тисяч дос"
ліджень, з яких 150 тисяч " гематологічні. На обліку
перебуває чимало пацієнтів з онкологічними захво"
рюваннями, іншими проблемами зі здоров'ям. І всім
їм необхідні періодичні й постійні обстеження на базі
лабораторії райлікарні. "Тому ми дуже вдячні Вік"
тору Грировичу Погорілому і всьому Благодійному
Фонду "Нова Громада" за справді неоціненний по"
дарунок, " зазначила фахівець. " І ця вдячність не
лення діагнозу. Навіть, якщо людину доводиться направляти тільки від нашого коллективу, а й від наших пацієнтів. Адже
на подальше лікування до медичних закладів обласного рівня, швидка діагностика " це вже початок успішного і резуль"
то вона вже не витрачатиме часу на ще одну здачу крові, бо тативного лікування".
Голова райдержадміністрації Юрій Барабаш та в.о. голо"
вже матиме результати дослідження сучасного рівня. По"друге,
забезпечення районної лікарні потрібним переліком діагнос" ви районної ради Л.М.Мазур також подякували В.Г.Погорілому
тичних приладів " одна з вимог Міністерства охорони здоров'я, як керівнику соціальних проектів "Нової Громади" та як де"
за виконання яких заклад збереже свій статус. Зрозуміло, що путату обласної ради, який вболіває за розвиток Жашківського
придбання медичного обладнання потребує значних коштів, району і долю його закладів.
Прилад був доставлений до лабораторії фахівцями ТОВ
яких лікарня не має. У "Новій Громаді" проблемами закладів
медичної галузі переймаються постійно, тому знають про "Лабікс" " офіційного представника європейських виробників
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„Ïåðåæèâàºìî ñêðóòíèé ÷àñ, àëå îïòèì³çìó íå âòðà÷àºìî“
З першого дня послаблення карантинних обмежень відновила роботу автостанція
"Жашків". "Пасажирські перевезення поступово повертаються у звичний графік, водії та
пасажири мають виконувати певні вимоги, % розповідає начальник автостанції Валенти%
на Чернієнко. % Працюємо, сподіваючись на краще".
Автостанція працює з
Під питанням
о пів на п'ятої ранку і до вось" поки що рейси до
мої вечора. Поки що не діє зал Кривчунки, Медо"
очікування, щоб не допускати ватої, Павлівки,
скупчення людей. Взагалі на Острожанів, Зеле"
автостанції повністю дотриму" ного Рогу. Виника"
ються усіх карантинних вимог. ли проблеми із
Як проінформувала маршрутом до
В.М. Чернієнко, з 22 травня Олександрівки, та
відновлено рух автобусів між" завдяки зусиллям
міського внутрішньооблас" сільського голови
ного сполучення. Зокрема, І.Піддубняк, ситуа"
маршрути до Черкас (на час цію вирішено, тіль"
відправки 6"та година, 6.45, ки змінились дні
14.50 та 15.30) та до Умані відправлення: вів"
(6.45, 7.30). До Черкас можна торок, п'ятниця,
придбати квитки заздалегідь. четвер та неділя
На жаль, не одразу нала" (8.00, 13.00, 17.45).
годилось приміське сполу"
Вартість квит"
чення. Однак, ця ситуація не ків поки що не змінилась. Що" ється відкриття міжміських
залежить від працівників авто" правда, потоку пасажирів у пер" маршрутів інших областей
станції, адже рейси відновлю" ший тиждень не спостерігалось. (Київ, Одеса і т.д). Їх віднов"
ються по мірі надання авто" Більшість все"таки остерігаєть" лення також залежить від того,
бусів перевізниками. Перши" ся загрози коронавірусу. Ка" чи карантинні обмеження бу"
ми отримали послуги паса" жуть також, що немає грошей дуть діяти в інших областях.
Щодо безпосередньої
жирського перевезення жи" вирушати в поїздки. Негативну
телі сіл Скибин, Нова Гребля, роль відіграє і відсутність фі" роботи автостанції, то є ряд
труднощів. Зокрема, як наслі"
Марійка"Бузівка, Побійна, нансування за пільгові дні.
Хижня, Сорокотяга.
З початку червня очіку" док тимчасового припинення

діяльності, на рахунку під"
приємства коштів немає.
"Я вдячна своїм праців"
никам, " зазначає Валентина
Михайлівна, " за те, що вони
за власним ентузіазмом чер"
гували на вокзалі цілодобово,
щоб несвідомі громадяни не
пошкодили зачиненого примі"
щення, прибирали територію,

лабораторного обладання в Україні, які провели навчання по
його використанню та проінформували, що подарований
автоматичний аналізатор крові " це оновлена модель сучас"
ного приладу відомого на світовому рівні французького вироб"
ника діагностичного обладнання. Має параметри широкого
спектру визначення: показує вміст лейкоцитів, еритроцитів,
насиченість гемоглобіном, киснем і т.д., надає інформацію для
характеристики серцево"судинних станів. За годину виконує

60 досліджень. У внутрішній пам'яті зберігає десять тисяч ре"
зультатів, у зовнішній " необмежену кількість. Одразу видаєть"
ся роздруківка результату і лаборант передає його лікарю. У
багатьох медичних закладах України та зарубіжжя такі ана"
лізатори крові успішно використовуються, тож є підстави спо"
діватися, що з новим приладом якість надання допомоги і в
нашій лікарні значно покращиться.
Â³òàë³ÿ ÊÎÒÈÊ

ÏÎÅÒÈ×Í² ÐßÄÊÈ
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бо сміття почали зносити і зво"
зити не тільки горе"господарі
з міста і ближніх сіл, а й торгів"
ці з деяких магазинів.
Звичайно, всі хочуть пра"
цювати і отримати платню, оп"
тимізму не втрачаємо, з розу"
мінням ставимось до ситуації
і сподіваємось, що будуть змі"
ни на краще".
Â³òàë³ÿ ÊÎÒÈÊ

*

*

Опустошена хата, опустошений двір,
Де дорога хрещата і людський поговір.
А колись пахло медом і парним молоком,
Тут відбитки лишились від кінських підков...
Заросло бур'янами дороге обійстя,
Де гойдалось в колисці ще маленьке дитя.
Тут слова промовляло свої перші в житті,
Перші кроки пізнало і молитви святі...
Роки мчались, як птахи, понеслись вдалечінь,
А хатина стояла, як розгнузданий кінь...
Перекошені рами, кудись зникли шибки,
Де всміхалася мама і росли сокирки...
Час помчав невблаганний у незримий політ,
Повернутись благали край зчорнілих воріт...
Та, на жаль, не повернеш сторінки наших втрат.
Як літа молодії не повернеш назад...
Âàëåíòèíà ËÅÓØ²ÍÀ, ì.Æàøê³â.
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Треба спинитись " туга без кінця...
Я став, як собака, що чує мерця.
Все гарно і тихо, і сонце зійшло.
Та серцю тривожно " чатує десь зло.
Находять на душу тіні мої,
Гріхи не відступні, і ночі лихі.
Ланцюг із терпінням " щоденне буття.
Яке покоління, таке і життя.
Незграбно шукаю в мільйонах думок
Голку надії, свободи ковток.
Правда кривава до смерті гидка,
Шкода, не відсохла піднята рука.
Як ніжно звучить в голові голосок,
Ось"ось обірветься життя волосок.
Зупинки не буде, політ в небуття.
А ви залишайтесь, мої співчуття.
Àíäð³é ÁÅÇÐÓÊÈÉ, ì.Æàøê³â.

