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За вас правда, за вас слава і воля святая!

Те, що відбувалося у Москві 
навколо закритого показу в 
«Меморіалі» художнього фільму 
польської кінематографістки Аґ-
нєшки Голланд «Ґарет Джонс» (в 

Україні – «Ціна правди»), може 
викликати подив і відразу вод-
ночас.

Спочатку у правозахисному 
центрі, де зібралися глядачі, 

з’являються «тітушки», які про-
сто скандують «патріотичні» 
гасла і не можуть пояснити, на-
віщо вони взагалі прийшли. Але 
цікаво, що разом із хуліганами 
– журналісти пропагандист-
ського каналу НТВ. І для мене 
бособисто це добре знайома, 
пройдена на особистому до-
свіді технологія Кремля. Коли 
у дні Майдану 2013–2014 років 
біля мого будинку проводив-
ся «пікет» місцевих «тітушок», 
разом із ними були журналісти 
телеканалу «112».

А потім у  «Меморіалі» 
з’являється поліція. Кількох 
хуліганів вона затримує, але й 
глядачів не відпускає, вимагає 
від них письмових пояснень, що 
вони тут роблять. Співробітни-
ків «Меморіалу» відвозять до 
найближчого відділення поліції 
і тримають там до пізньогове-
чора. Але чому?

Ніхто не дає на це запитан-
ня чітких відповідей. Російські 
медіа повідомили про зрив по-
казу фільму Аґнєшки Голланд 
у нейтральному тоні, вони не 
знайшли приводу в чомусь до-
рікнути організаторам дозво-
леного – ! – показу фільму, який 
ще недавно демонструвався на 
престижних міжнародних фес-
тивалях. У чому ж справа?

Справа в алергії на саме сло-
во «Голодомор». Люди, які зби-
раються разом подивитися кіно 
про голод в Україні і замовчу-
вання цієї трагедії більшовиць-
ким режимом, з точки зору ро-
сійської влади – вже підозрілі. 
Тому що той, хто подивиться 
фільм Голланд, почне ставити 

незручні запитання: як це могло 
відбуватися? Якою була мета 
Сталіна і його спільників? Чому 
в сучасній Росії про Голодомор 
говорять з таким небажанням і 
намагаються зобразити правду 
про нього мало не підривом тих 
самих «скреп», ну і, звичайно, 
російсько-українського «бра-
терства».

НЕПРИЄМНІ І НЕЗРУЧНІ 
ПАРАЛЕЛІ

Той, хто бачив фільм про Ґа-
рета Джонса, знає, що він не 
має ідеологічних кліше. Режи-
сер робить акцент передусім на 
трагедії мільйонів людей – саме 
на трагедії, не на національнос-
ті, не на етнічному походженні. 
І одночасно – на трагедії само-
го Ґарета Джонса, який – і це 
відрізняло його від його колеги 
Дюранті – думав не про те, як 
зберегти хороші відносини з ра-
дянським режимом, а про те, як 
сказати правду.

Для  російської влади все це 
– неприємні і незручні паралелі. 
Дратує все, ну буквально все. І 
нагадування про трагедію, яку 
російська пропаганда нама-
гається замовчувати, і фігура 
чесного журналіста, і демон-
страція наслідків пристосуван-
ства – дуже сучасна паралель, 
до речі. І тому до «Меморіалу» 
приходять «тітушки» і поліцей-
ські. Приходять разом.

 Віталій ПОРТНИКОВ,  
журналіст і політичний ко-

ментатор, оглядач 
Радіо Свобода і Крим.Реалії

(Матеріал розміщений 
за адресою: https://www.
radiosvoboda.org/ )

ЗОРІЄНТУВАЛИСЯ ЗОРІЄНТУВАЛИСЯ 
НА НАЙБЛИЖЧЕ НА НАЙБЛИЖЧЕ 
МАЙБУТНЄМАЙБУТНЄ

 Минулої суботи, 16 

жовтня, наша громадська 

організація провела збо-

ри, де на черзі дня осно-

вним питанням стояло 

проведення цьогорічного 

Мандрівного фестивалю 

Docudays UA, який наша 

команда почала прово-

дити першою в області: з 

2007-го року. А його умо-

ви проведення ускладни-

лися через те, що 30 бе-

резня цього року рапто-

во і за досі не з’ясованих 

до кінця обставин пішов 

із життя його ініціатор на 

Криворіжжі Микола Ко-

робко, який багато років 

був нашим керівником, 

починаючи з 2000-го  

року. До того ж, з 18-го 

жовтня Дніпропетровщи-

на разом із іншими кілько-

ма областями потрапила 

в «червону» зону  щодо ко-

ронавірусної інфекції Ко-

від-19, а це ще ускладни-

ло умови.

 Основним доповідачем 

був багаторічний коорди-

натор кінопоказів цього 

фестивалю на Криворіж-

жі, заступник голови ГО 

«Криворізьке міське пра-

возахисне товариство» 

Олександр Чижиков. Піс-

ля тривалих дебатів  було 

вирішено провести прес-

конференцію з проведен-

ня Docudays UA у готелі 

«Аврора» 15 листопада 

цього року, дотримую-

чись вимог карантину, а 

фактично всі інші заходи 

– онлайн, використовую-

чи електронну техніку.

Однак сама підготовка 

до цьогорічного Мандрів-

ного  фестивалю на Кри-

воріжжі  вже йде. Свід-

ченням цього є розворот 

газети (на 2-й і 3-й сторін-

ках) під заголовком «ПО-

ЛОГИ І ПРАВА ЛЮДИНИ.  

КРАСА ЖИТТЯ І КРИТИЧ-

НІ СИТУАЦІЇ.  ЯК МАЄМО 

ДІЯТИ»

А також учасники зборів 

розглянули інші питання, 

враховуючи умови діяль-

ності, які ускладнюються. 

У Криворізькому 
правозахисному

Точка зору

Страх  перед  правдою  про  Голодомор Страх  перед  правдою  про  Голодомор 
в  Україні  – «скрепа» режиму  Путінав  Україні  – «скрепа» режиму  Путіна

ВІД РЕДАКЦІЇ газети «Промінь Просві-
ти Є». Ми отримали зі Сполучених Штатів 
Америки Бюлетень Фундації ім. Івана Ба-
гряного (число 74, за вересень-грудень 
2021-го року)  від його редактора пана 
Олексія Коновала. Тож подаємо до уваги 
наших читачів деякі матеріали з нього.   

ЛІТЕРАТУРНІ ОСТРОВИ НА ПЛАНЕТІ «ДІ-ПІ»
Після закінчення Другої світової віни ти-

сячі українців опинилися в Західній Європі у 
таборах для переміщених осіб (з англійської 
– displaced persons, у трансліті – «Ді-Пі»), і 
найбільша їх частина перебувала на тере-
нах Німеччини й Австрії. 1945-1948 рр. були 
позначені доволі живим літературним – а 
відтак і видавничим – життям у середовищі 
українських емігрантів. Про цей період на-
гадує дослідження «Планнета «Ді-Пі»: літе-
ратурні острови, яке щойно побачило світ в 
Україні. Автор розвідки – відомий дослідник 
української діаспори, науковий співробіт-
ник Інституту літератури імені Т. Шевченка 
Національної академії наук України, доктор 
УВУ Сергій Козак.

Нова книжка цього науковця і письменни-
ка –  наслідок ретельної пошукової і творчої 
роботи. До видання увішли бібліографічні 
покажчики. Змісту напомітніших літера-
турних часописів, які виходили після Дру-

гої світової віни у Західній Європі. Йдеться 
про такі часописи української діяспори, 
як «Арка», «Літаври», «Звено», «Керма». 
«Вежі», «Літературно-науковий вісник», 
«Заграва», «Літературний зошит», «Рідне 
слово», «Світання» та інші. Прикметно, що 
книжка вийшла в серії «Українська даспора: 
літературна бібліографія», яку засновано 
Інститутом літератури імені Т. Шевченка 
(директор – академік Микола Жулинський).

Ця важлива праця вийшла завдяки добро-
дію Василю Стану та Фундації ім. І. Багря-
ного, за що їм глибинна вдячність. Якщо у 
вас є можливість посприяти дослідженням  
про українську діаспору, які здійснюються 
в Уккраїні, то просимо надсилати періодику 
і книжки, які виходили після Другої світової 
війни в діяспорі, на таку адресу:

Сергій Козак
Проспект П. Григоренка 25-А, кв. 75
Київ 02055 Ukraine

(електронна адреса: serkosak@bigmir.net )
  ДРУГЕ ДОПОВНЕНЕ ВИДАННЯ  КНИГИ : 
«ЛІНА КОСТЕНКО: Я ВСЕ, ЩО Я ЛЮБЛЮ»
Такої книги в історії української літерату-

ри досі не було. Її автором є представник 
Фундації ім. І. Багряного в Києві Олексан-
дер Шугай. Друге видання має 650 сторінок 
і в ньому доданро додаткові матеріали та 

фотографії Ліни Костенко з різними відо-
мими особами. 

Автор книги – це щира його сповідь про 
свою редакторську працю над книжкою 
віршів та поем Ліни Костенко «Неповтор-
ність» 1980 року у видавництві молодь за 
умов нищівної  комуністичної цензури.

Лдіна Костенко брала активну участь у 
дисидентському русі, за що була на трива-
лий час виключена з літературного процесу. 
Вона є автором поетичних збірок  «Над бе-
регами вічної ріки», «Сад нетанучих скуль-
птур», роману у віршах «Маруся Чурай», 
поеми «Берестечко» та інших…

Бюлетень Фундації виходить тричі в 
рік, а сторінка Фундації в газеті «Сво-
бода» –  раз на три місяці.  Редагує їх 
Олексій КОНОВАЛ

У центрі уваги – українська діаспораУ центрі уваги – українська діаспора
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ВІД РЕДАКЦІЇ газети «Промінь 

Просвіти Є».  

    Шановні наші читачі, на 2-й і 3-й сто-

рінках цього числа газети ми розміс-

тили матеріали з метою висвітлення 

цьогорічного Мандрівного фестивалю 

Docudays UA на Криворіжжі (його 

промо від організаторів по всій 

Україні «Повне одужання?», адреса 

сайту: https://docudays.ua/2021/program/
povne-ozhuzhannya/ ). У Кривому Розі  

(як це вже зазначено на 1-й сторінці) 

прес-конференція відбудеться 15 

листопада, а круглий стіл «Разом – 

за безпечні пологи!» –20 листопада.  

Один із центрових кінопоказів – це до-

кументальний фільм «Невидимі», який 

розповідає про пологи і про захист 

прав людини на базі кіноматеріалів 

із трьох країн. І цей наш газетний 

розворот з інформацією і віршами 

адресований вам, аби ви глибше 

розібралися в названій тематиці в колі 

питань щодо прав людини, починаючи 

з її народження.   ДИТЯ-НЕСПОДІВАНКА

— 15 років мені говорили, що я 
безплідна. У 18 я перенесла кілька 
складних операцій, я постійно про-
ходила біопсії, перевірки, здавала 
аналізи. Наді мною, ніби дамоклів 
меч, постійно висів діагноз — онко 
шийки матки. Я вже змирилася, з 
головою пішла в роботу. Я — психо-
терапевтка, у мене з ранку до ночі 
були клієнти. Не скажу, що цілком су-
блімувала материнство, але якоюсь 
мірою так. А рік тому ми з Сергієм, 
з яким знайомі вже дуже давно, на-
решті поговорили і вирішили, що до-
сить бігати одне від одного. І якось 
усе закрутилося. Я так розумію, ди-
тина просто чекала на цього тата… 

З першого погляду на усміхнену 
рудоволосу Лелю здається, що пе-
редчасні пологи, кесарів розтин і 
операція трапилися не з нею. Або з 
нею, але кілька років тому. Та Леля 
з Сергієм зустрічають нас другого 
дня після виписки з пологового. Про 
вагітність ще нагадує округлий живіт, 
а через шрам після операції їй боля-
че сідати. Лелю за руку притримує 
чоловік. Вона ледь мружиться від 
болю, а потім вмощується, полег-
шено видихає і знову усміхається. 

Сергій знав, що вона не може мати 
дітей. Коли розповів про це своїй 
мамі, та жартома відповіла, що все 
залежить від партнера. І через два 
місяці Леля завагітніла. 

— Я не відразу зрозуміла, що вагіт-
на, — розповідає Леля. — Коли вже 
перестали приходити місячні і на-
бухли груди, я пішла до лікарки. Вона 
підтвердила те, що ми з Сергієм під-
озрювали. Через стан здоров’я мені 
пропонували зробити аборт. Але я 
відмовилася. Якщо дитина прорва-
лася туди, куди ніхто не проривався, 
значить, впорається. Тепер, коли я 
говорю до неї, то постійно нагадую, 
що вона сильна дівчинка. Пробивна.

— Я дуже пишався, — каже Сергій. 
— Тим паче, коли вона вирішила за-
лишити дитину. Страшно не було. Я 
тільки зайвий раз переконався, що 
лікарі помиляються, а любов може 
творити чудеса.

Лікарі попереджали Лелю, що че-
рез стан її здоров’я, можливо, до-
ведеться ледь не всю вагітність бути 
в лікарні на збереженні. Крім того, 
у неї виявили міому — доброякіс-
ну пухлину в матці. Але вагітність 
проходила нормально. Леля встигла 
зняти кліп, записати ще одну пісню, 
продовжувала психотерапевтичну 
практику. Влітку пара перехворіла 
на ковід — Леля відбулася одноден-
ною підвищеною температурою. До 
сьомого місяця жодних причин для 
занепокоєння в батьків не було. 

Що саме пішло не так, Леля і Сер-
гій не знають досі. Після того, як на 
сьомому місяці в Лелі відійшли води, 
вони терміново приїхали в полого-
вий. Обстеження показало, що че-

кати ще два місяці не можна — і Лелі 
призначили кесареве.

— Зі мною так ніхто з лікарів не по-
говорив, я не знаю, що трапилося, 
— говорить Леля. — Води відійшли, 
було передлежання, але чи було ба-
гатоводдя? Я гадки не маю. Хоча 
я дуже вдячна всім лікарям, вони 
великі молодці. Ґабріела народила-
ся 13 листопада. Вона важила 980 
грамів, 33 сантиметри на зріст, як 
тхорик, маленька така мармозеточ-
ка. Крихітна, уявляєте? Ми назвали 
її Ґабріела на честь архангела Ґабрі-
еля, Гавриїла.

— Після кесаревого їй ще годину 
десь видаляли міому, потім якийсь 
час дружина була в реанімації, — 
продовжує Сергій. — До мене тим 
часом прийшла лікарка і пояснила, 
що в дитини серце не з того боку, 
що є патології шлунково-кишково-
го тракту. На УЗД їх видно не було. 
Мені стало погано, я зблід. Лікарка 
продовжувала, сказала, що дитина 
потребує операції і вони вже домо-
вилися, що Охматдит малу забере. В 
Охматдиті нам пообіцяли, що пока-
жуть дитину, але треба спершу зда-
ти тест на ковід. Також завідувачка 
відділу зняла для нас кілька фото і 
відео дочки.

Поки Ґабріела перебувала в 
Охматдиті, Сергій був з Лелею. При-
наймні намагався бути. До пандемії 
в Україні переважно саме близькі 
родичі піклувалися про жінок після 
кесаревого розтину. Ще 25 липня 
міністр охорони здоров’я Максим 
Степанов під час брифінгу пояснив, 
що окремих умов для відвідування 
пацієнтів у медзакладах немає, а 

відвідувачам не потрібно здавати 
додаткові тести. Виняток — лікарні, 
що приймають хворих на ковід. Од-
нак частина закладів усе ж ввела об-
меження, спираючись на внутрішні 
санітарні правила. Чому? Тому що 
не було чітких рекомендацій, як не-
ковідні лікарні мали б діяти на період 
карантину, а медики побоювалися як 
за власне здоров’я, так і за здоров’я 
пацієнтів. Таким чином багато по-
логових будинків почали працювати 
лише на прийом породіль, а кон-
такти з близькими обмежувалися 
передачами їжі та речей. Відтак уся 
підтримка і жінок, і новонароджених 
лягла на плечі медперсоналу.

Після операції Леля не могла са-
мостійно підвестися з ліжка чи до-
тягнутися до тумбочки, щоб узяти 
якісь речі. Хоча з семи палат були 
зайняті лише дві, працівники лікарні 
сказали, що мусять перевести Лелю 
в інше приміщення. Низенька медсе-
стра, яка мала допомогти їй переліз-
ти з ліжка на візок, із цим завданням 
самотужки не впоралася. Але Сергія 
тоді пустили. 

— Ліжка дуже високі, без допомо-
ги не обійтися, — говорить Сергій. 
— У перший день реанімації мені 
обіцяли, що я зможу залишитися на 
ночівлю, щоб їй допомагати. У неї 

було багато речей, Лелі нічого важ-
кого піднімати не можна. О десятій 
вечора медсестра сказала, що я маю 
піти. Я сперечався до останнього, 
адже мені потрібно було пересадити 
Лелю в крісло, розстелити постіль і 
допомогти лягти назад. Ми з медсе-
строю зчепилися в словесній пере-
палці. Потім, зрештою, домовилися. 
Решту днів, попри те, що пройшов 
усі аналізи, зробив флюорографію, 
в мене був захисний костюм і респі-
ратор, мене не пускали.

— Але він брав пологовий, як Бас-
тилію, — усміхається Леля…

«МАМОЧКО, Я ЗНАЮ, ЩО РОБЛЮ»

Наступного дня Сергій знову прий-
шов у пологовий. Він помив руки, 
переодягнувся в захисний костюм, 
на першому пункті проходу сказав, 
що має дозвіл лікаря, що вже вчора 
був. Але далі, ніби у квесті, все стало 
набагато складніше, адже потрібно 
було пройти двері, які відчинялися 
лише магнітним ключем. Медсестри 
не пускали. Сергій знайшов лікаря, 
пояснив ситуацію з дружиною та ди-
тиною. Його пустили до Лелі на пів го-
дини. Наступного дня — усе так само, 
але, зрештою, вдалося домовитися з 
медсестрою, щоб зайти ненадовго…

Анастасія    ІВАНЦІВ, 
кореспондентка відділу 

«Суспільство», сайт LB.UA

(У скороченому вигляді. Повністю 
читайте за посиланням: https://lb.ua/
society/2021/01/26/476107_pologi_
izolyatsii.html 

        Світлина Аліни СМУТКО

П О Л О Г И  І  П Р А В А  Л Ю Д И Н И .  К Р А С А  Ж И Т Т ЯП О Л О Г И  І  П Р А В А  Л Ю Д И Н И .  К Р А С А  Ж И Т Т Я

У Книгу Доль – іще одне життя… У Книгу Доль – іще одне життя… 

В піснях не скажуть, як було мадонні
До того, як дитя, невинне й сонне,
Вона взяла на руки… Це дитя – 
Нове, у Книгу вписане життя – 
Не просто так у світ прийшло. Зусилля
Тривоги й біль, терпіння породіллі –
Без цього всього дива не було б…

Хаос і стогін, кров і переляк,
І втома тіла… «Як синочок? Як?
Ще трохи, й ми… Дитина світ побачить».
За мить весь світ осяявся неначе.
Як музика життя – цей крик дитини,
Він перекреслив болі та провини.
Найперший крик… За мить узнає хтось,
Що він – вже батько… Мати молода
Розгублена, знесилена, бліда
Щасливо усміхається… І тиша,
Ранкова тиша перший вірш напише
Про диво, про народження і радість…

– Цей ранок зустріча тебе, мій сину,
Й оновлену мене. Бо я – вже мати.
                            

 Наталя ФЕДЬКО,
м. Дніпро, 18 жовтня 2021 року

Малюнок авторки «Щаслива родина».  

ППОЛОГИ  В  ІЗОЛЯЦІЇ

Щ і Л і С

Коли в Лелі на сьомому місяці вагітності почали відходити 
води, Сергія до неї у «швидку» не пустили. Йому довелося на-
здоганяти дружину на таксі. Далі від приймальні Сергій також 
не пройшов — карантин, відвідування заборонені. Дружину 
мали покласти у 7-й пологовий Києва «на зберігання» ще на 
два місяці. Але через пару днів після прибуття Лелі зробили 
кесарів розтин. Немовля забрали в реанімацію відразу, жінку 
ще годину оперували. Свою дитину, зовсім крихітну дівчинку, 
вона бачила лише пару хвилин дорогою з реанімації в палату. 
Сергій міг подивитися на дочку Ґабріелу тільки через скло бок-
са. Жодних доторків, контакт — тільки за наявності негативного 
результату тесту на коронавірус. А вночі того самого дня малу 
терміново забрали в Охматдит.

На час карантину міські й обласні адміністрації заборонили 
будь-яке відвідування породіль у медзакладах. Таким чином 
під забороною опинилися партнерські пологи, ускладнився 
доступ до реанімацій, зменшилася допомога жінкам після 
кесаревого розтину, оскільки раніше додатковий догляд за-
безпечували родичі. Відтак Леля опинилася ізольована в по-
логовому без жодної підтримки. Новонароджена Ґабріела 
чекала на операцію в Охматдиті. А Сергій метався між двома 
лікарнями, намагаючись прорватися крізь зачинені двері ре-
анімацій і палат. 



ПРОМІНЬ ПРОСВІТИ ЄЧисло 20 (112), жовтень 2021 3

Програма медичних гарантій-2021: Програма медичних гарантій-2021: 
охорона материнства  і дитинства зали-охорона материнства  і дитинства зали-
шаться пріоритетними напрямкамишаться пріоритетними напрямками

(Національна служба здоров’я України, опубліковано 25 березня 2021 
року о 13:01) 

Тариф на надання допомоги при пологах у цьому році зросте до 10 382 
гривні, а за допомогу новонародженим у складних неонатальних випад-
ках - до 113 725 гривень. 

У Програмі медичних гарантій у цьому році медична допомога при по-
логах та у складних неонатальних випадках залишаються пріоритетними. 
Медичні заклади, що надають ці послуги, мають відповідати підвищеним 
вимогам щодо наявності в них необхідного обладнання та команди спеціа-
лістів, здатних забезпечити цілодобову меддопомогу. Національна служба 
здоров’я оплачує ці медичні послуги за підвищеним тарифом.

У Програмі медичних гарантій-2021 НСЗУ збільшила та удосконалила об-
сяг медичних послуг, які жінка зможе отримати. Зокрема, впроваджується 
новий пакет - “Ведення вагітності в амбулаторних умовах”.

На надання медичної допомоги при пологах у 2020 році Національна служ-
ба здоров’я законтрактувала 399 медичних закладів. Вони вже отримали 
понад 1,8 мільярда гривень.

До безоплатного пакету допомоги при пологах включено:
медичну допомогу при неускладнених та ускладнених пологах, зокрема, 

кесаревому розтині;
забезпечення можливості проведення партнерських пологів;
зниження больових відчуттів у жінки під час пологів, зокрема епідураль-

ну анестезію;
лабораторні дослідження та інструментальні обстеження у цілодобо-

вому режимі,
інтенсивна терапія матері і новонародженого та забезпечення їхнього 

цілодобового транспортування, у разі ускладнень;
вакцинацію новонародженого, згідно з Календарем профілактичних 

щеплень;
лікарські засоби з Нацпереліку та витратні матеріали, а також ті лікарські 

засоби, що закуповуються МОЗ в централізованому порядку;
харчування під час перебування у стаціонарі.
У цьому році ми збільшили тариф на надання допомоги при пологах. Та-

риф визначається як ставка на пролікований випадок і становить 10 382 
гривні.

Наша мета – безпека матері та дитини. Тому будемо оплачувати за під-
вищеним коефіцієнтом тим медичним закладам, які можуть забезпечити 
надання комплексних послуг вагітній, породіллі та новонародженому. 
Тобто тим закладам, які мають договір як на надання медичної допомоги 
при пологах, так і медичної допомоги новонародженим і відповідають під-
вищеним вимогам.

За даними статистики, в Україні щороку передчасно народжується близь-
ко 20 тисяч немовлят, тобто кожен 15-й новонароджений. Якісна перина-
тальна допомога знижує рівень малюкової смертності, дитячої інваліди-
зації та розвиток хронічних захворювань. Безоплатна медична допомога 
з перших хвилин життя передчасно народженого малюка істотно знижує 
фінансове навантаження на родину.

Аби спеціалізований заклад міг укласти договір з НСЗУ на надання ме-
дичних послуг за цим пріоритетним напрямом, він має відповідати чітким 
вимогам.

Зокрема, мати:
відділення інтенсивної терапії для лікування найбільш хворих немовлят,
відділення постнатального догляду для лікування та виходжування пе-

редчасно народжених дітей та хворих новонароджених,
кабінет катамнестичного спостереження,
 а також забезпечувати консультування немовлят широким спектром 

вузьких спеціалістів.
Катамнестичне спостереження та реабілітація передчасно народжених 

дітей – тривалий і дороговартісний процес. Але наша країна, орієнтуючись 
на європейські стандарти надання медичної допомоги, пішла на це. Кожне 
життя немовляти – безцінне.

За надання допомоги дітям, які народились масою тіла до 1500 г, у 2020 
році встановили найвищий тариф - 98 з половиною тис. грн. У першому 
кварталі 2021 року цей тариф зберігається. З 1 квітня цього року цей тариф 
зросте. Тариф на медичні послуги з надання медичної допомоги новона-
родженим у складних неонатальних випадках визначається як ставка на 
пролікований випадок та становить 113 725 гривень за надання медичної 
допомоги новонародженим з масою тіла до 1 500 грамів та 25 115 гривень 
за надання медичної допомоги новонародженим з масою тіла 1500 грамів і 
більше. До ставки на пролікований випадок застосовується коригувальний 
коефіцієнт за готовність закладу надавати медичну допомогу виїзною нео-
натальною бригадою при перевезенні новонароджених з інших закладів 
охорони здоров’я в межах області та до національних закладів охорони 
здоров’я.

Національна служба здоров’я на надання медичної допомоги новонаро-
дженим у складних випадках у 2020 році законтрактувала 121 медичний 
заклад. Станом на сьогодні, вони отримали від НСЗУ за надання цієї ме-
дичної послуги понад один мільярд гривень.

Пологи та увесь комплекс медичної допомоги немовлятам є абсолютно 
безоплатними. За них українці вже сплатили своїми податками. Тож, якщо у 
вас вимагають гроші за послуги, які оплачує НСЗУ за Програмою медичних 
гарантій, це є порушенням договору. У такому випадку пацієнтка або батьки 
та законні представники маленьких пацієнтів можуть залишити скаргу на 
сайті НСЗУ, детально описавши ситуацію, яка склалась та залишити контак-
тний телефон для зворотнього зв’язку. Проконсультуватися, як правильно 
подати скаргу, можна за безоплатним номером 16-77.

НСЗУ опрацює звернення та, при порушенні прав пацієнтів на медичне 
обслуговування за програмою медичних гарантій та умов договору, про-
веде перевірку. За результатами отриманих матеріалів може направляти 
відповідні листи до правоохоронних органів, зокрема до Національної по-
ліції України.

Медзаклад, в якому вимагають гроші з пацієнта, ризикує втратити договір 
з НСЗУ і залишитися без фінансування із Державного бюджету. Це є неви-
правданим ризиком як по відношенню до пацієнтів, так і по відношенню до 
всіх медичних працівників закладу.

   Матеріал – за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/news/programa-
medichnih-garantij-2021-ohorona-materinstva-i-ditinstva-zalishatsya-prioritetnimi-

napryamkami  

В Україні жінки досі змушені народжувати у незручних 
позах, самі пологи часто викликають штучно, а деколи 
навіть не пояснюють причини медичного втручання в 
процес. Такі дії називають акушерським насиллям. По-
яснюємо, як захистити себе та що робити, якщо вже 
його зазнали.

1. Що таке акушерське насильство?
Акушерське насильство — це дії акушерів, вчинені 

проти згоди породіллі. Наприклад, під час пологів у 
жінки не спитали згоду на проведення певних маніпу-
ляцій, не пояснили їй наслідків чи зробили щось попри 
її відмову. Усе це вважається акушерським насиллям.
Лікарка-акушерка вищої категорії Київського міського 

пологового будинку №6 Наталія Яремчук поділяє аку-
шерське насилля на медичне та психологічне.
«Медичним акушерським насильством я вважаю на-

самперед намагання штучно пришвидшити пологи. 
Лікарі знають техніку кесаревого розтину: він займає 
20-30 хвилин, тому для деяких медиків “зручніше” 
зробити так. Ти прооперував — дитина здорова, жінка 
в реанімації, але з нею все добре. І пішов додому», — 
каже Наталія Яремчук.
Психологічним акушерським насиллям, за словами 

лікарки, є емоційний тиск на породіллю — якщо з нею 
не комунікують належним чином, підвищують голос, 
не приділяють достатньо уваги. 
«Кожна жінка має відчувати, що їй раді, що на неї 

чекали в пологовому. У свої хпацієнток я запитую до-
зволу на всі маніпуляції, бо якщо жінка відчуває повагу 
до себе, то народжу єнабагато краще», — пояснює 
лікарка.
2. Як захистити себе від акушерського насилля?
Голова організації «Природні права Україна» Анна 

Петровська радить ознайомитися з протоколами по-
логів, щоб знати свої права під час них. Так, наприклад, 
у протоколі зазначено, що під час пологів лікарі мають 
визначити план ведення пологів та обов’язково узго-
дити його з породіллею. Також жінці мають дати мож-
ливість самій обрати позу для народження дитини, а 
після пологів — забезпечити матері й малюкові контакт 
«шкіра до шкіри».
Умови забезпечення нормальних пологів відповідно 

до протоколу:
Індивідуальна пологова кімната, яка має бути макси-

мально наближена до домашніх умов
Персональна психологічна підтримка породіллі чо-

ловіком чи обраним нею партнером, які мають бути 
підготовленими до участі в пологах
взаєморозуміння, психологічна підтримка жінки ме-

дичним персоналом
пояснення необхідності проведення кожної проце-

дури і маніпуляції та отримання дозволу жінки на їх 
проведення; 
підтримання доброзичливої атмосфери під час по-

логів;
поважне ставлення до бажань жінки, конфіденційність;
заохочення самостійно прийняти ванну чи душ під 

час пологів;
допомога у виборі зручного положення;

вживання їжі та рідини за бажанням породіллі.
Наталія Яремчук каже, що всі випадки, які можуть тра-

питися у пологових, прописані у протоколах. Непрото-
кольні випадки, за її словами, має розглядати конси-
ліум лікарів, а також породілля або хтось із її родичів. 
«Жінка разом з лікарями, якіїй все пояснюють, має 

вирішити. Породілля не відчуватим еакушерської агре-
сії, якщо їй все пояснюють та залучають до ухвалення 
рішення, щодо її пологів», — пояснює лікарка. 
Обираючи лікаря, який буде приймати пологи, варто 

ставити йому відкриті запитання, щоб зрозуміти, чи 
дотримується він необхідних практик.
«Жінка має право обирати лікаря та заклад, в якому 

народжуватиме. Якщо вона народжує з черговою бри-
гадою, і виникла конфліктна ситуація, то навіть під час 
пологів вона може просити замінити лікаря», — каже 
Петровська.
3. Які права породіллі часто порушують?
За словами Анни Петровської, дуже часто нехтують 

контактом «шкіра до шкіри». Якщо пологи минули 
добре — дитина має протягом двох годин лежати на 
грудях у матері. Однак насправді дитину зазвичай за-
бирають на огляд, одягають, і лише тоді дають матері. 
Крім того, каже Петровська, жінки продовжують на-
роджувати у незручних для них позах — як-от лежачи 
на спині.
У 2018-2019 роках громадська організація «Природні 

права Україна» вирішила провести анкетування поро-
діль, які народжували у 2018 році, щодо того, як від-
бувалися їхні пологи. В опитуванні взяли участь 7 099 
жінокіз 8 регіонів України: Вінницької, Житомирської, 
Закарпатської, Івано-Франківської, Київської, Львів-
ської, Тернопільської та Черкаської областей.
Згідно з опитуванням, виявилося, що понад 45% жі-

нок не отримали пояснень про причини та можливі 
наслідки медичних втручань. А 24% пологів були ви-
кликані штучно; ба, більше: 29% жінок не знали навіть 
причини стимуляції. 
93% жінок народжували, лежачи на спині: 71% — на 

кріслі для пологів, а ще 22% — на ліжку. Для 28% жінок 
цяпозиція була незручною. Третині жінок (34%) була 
зроблена епізіотомія (розтин промежини); до того ж, 
більшості це зробили без попередження та без їхньої 
згоди.
4. Що робити, якщо акушерське насильство вже від-

булося?
У такому разі, каже Петровська, треба писати скар-

ги: починаючи від головного лікаря і аж до місцевого 
Департаменту охорони здоров’я, і далі вже — в Мі-
ністерство охорони здоров’я. Також можнав имагати 
зібрати комісію, яка має дослідити порушення прав 
під час пологів.
«Якби таких скарг було більше, то проблему зрештою 

побачили б, а так посадовці вважають: немає скарг — 
немає і проблеми. Заявити про порушенн ясвоїх прав 
— нормально. Але механізму відповідальності за по-
рушення протоколів у нас немає», — пояснює голова 
ГО «Природні права Україна». 
Петровська додає: для того, щоб подолати цю ситу-

ацію морально, варто звернутися до психотерапевта. 
Окрім того, на її думку, однією з головних проблем у 
випадках з акушерським насиллям є необізнаність 
жінок. «Часто жінки не знають, що може бути інакше, 
не знають, на що вони можуть погоджуватися, а на що 
— ні», — каже Анна Петровська.

Ксюша САВОСКІНА,

9 червня 2021-го року. Матеріал розміщено за по-
силанням: https://hromadske.ua/posts/sho-take-
akusherske-nasilstvo-i-yak-zahistiti-sebe-vid-nogo

На світлині:  заняття з акушерської майстерності на 
фермі в Саммертауні, штат Теннессі, 26 червня 2007 року.
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Зустріч зі словацькою режисеркою Маєю Мартіняк за переглядом та обговоренням фільму 
«Невидимі» видалась теплою, емоційною, змістовною. Учасницями події були акушерки, 
гінекологіні, доули з міст Дніпро, Запоріжжя, Харків.

Завітайте на сайт «Разом — за безпечні пологи!». Він допоможе дізнаватися майбутнім 
матерям і батькам про їхні права під час вагітності та пологів та розповість про те, як 
захистити себе в разі будь-яких порушень. 

«Ми не просто зібрали опис можливих порушень з українських та міжнародних досліджень. 
Ми проілюстрували їх реальними історіями з життя людей, які народжували в Україні протягом 
останніх п’яти років. Крім того, ми підготували для всіх, хто потенційно може опинитись у 
ситуації порушення прав під час пологів, поради. Вони допоможуть мінімізувати порушення 
прав та отримати допомогу», — зазначає Ксенія Шиманська, директорка правозахисного 
департаменту ГО «Докудейз»: — Ми бажаємо нікому не потрапляти в ситуації, коли їхні права 
під час пологів будуть порушуватись. Але якщо таке трапиться, закликаємо всіх — не бійтесь 
відстоювати свої права та не соромтесь звертатись по допомогу!».

Заходи в межах Всеукраїнської кампанії ГО «Докудейз» “Разом - за безпечні пологи!”
  ПОСИЛАННЯ: https://bezpechnipolohy.org.ua/ 

       Матеріал розміщений за адресою: https://www.facebook.com/%D0%9C%D0%B0%
D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%B
5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-Docudays-UA-%D1%83-
%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80
%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%B
B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96-329177544317839 
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КОЛИ ПОВЕРНЕМОСЬ В СЕЛО…КОЛИ ПОВЕРНЕМОСЬ В СЕЛО…

Коли набриднуть роботи і автомати,
Екранів різних штучне світло, ось тоді

Ми в сад повернемось, де вишні біля хати,
Де квітнуть яблуні, а мрії – молоді. 

І ми побачимо небачене й  незнане,
Що нам природа для життя приберегла,
Але – не штучне, не пихате,  не екранне,

А те живе, куди дорога пролягла.

На нас давно сад Гетсиманський там чекає.
Вже – без хвостатого із підступом в думках,

Бо ми  ж пізнали, як у душі заповзає 
Той змій непослуху і поселяє страх.

Ми  не жили з природою, а воювали
Планети надра обчухрали в тій війні.

Ми – не творці, бо паразитували.
Що ж від людини в нас залишилось на дні?

Так, ми повернемось в село, коли здолаєм
У душах наших люту пиху, коли ми

В собі творців, а не агресорів пізнаєм.
Якщо до того ще залишимось людьми…

                                                          

    ХІБА ПРИВИДІЛОСЬ?ХІБА ПРИВИДІЛОСЬ?
Крізь темряву і зорі у вікно.
Напівпрозоре завтра зазирає
Ще трохи – все засяє і заграє – 
І розпочнеться  геть нове кіно.

І ось пішло-поїхало життя,
Із титрами й без них, але – безлике, 
Бо всі ж – під масками: обличчя й пики...
Пливуть кудись, немов без вороття. 

Як зупинити, щоб себе знайти
У тому завтра?..  Тільки хто ж зупине?..
Потік безликих неухильно плине
І сяє сонце в спини з висоти.

Та  раптом бачу… он –  чиясь спина
Замість вікна реальністю постала,
Тінь голови на ній затанцювала:
Я – серед натовпу... – Нема кіна… 

Кудись прямуємо на тлі життя
В комбінезонах, в берцях, в рукавицях;
Ну. і звичайно ж,– з масками на лицях,
В повітрі – сморід з присмаком гниття...

Та раптом – спалах, біль у голові!... –
Об раму на вікні я стукнувся добряче.
Жалкую тільки, що я так і не побачив,
Ми по асфальту йшли чи по траві?..

                   Сергій ЗІНЧЕНКО,
                  м. Кривий Ріг

«Враховуючи стрес, який 
я переживала, коли їздила в 
офіс, зараз мені приємно ро-
бити саме те, що я хочу роби-
ти. Тепер мені дійсно потрібно 
реалізувати свою творчу при-
страсть», – розповіла Ліза Мак-
доно після того, як залишила 
роботу менеджера, щоб розпо-
чати власний бізнес.

Подібним чином Дженніфер 
Кідсон з ентузіазмом розпові-
ла, як покинула свою роботу і 
почала займатися створенням 
фільмів. «Якби не пандемія, я, 
можливо, продовжувала б ви-
правдовуватися перед собою, 
повторюючи, що зможу реалі-
зувати свій творчий потенці-
ал пізніше. Але коли почалася 
пандемія, в моїй голові звучали 
слова: «зараз абоніколи», –каже 
Кідсон.

З одного боку – така тенденція 
позитивна, але у неї є і темний 
бік. Пандемія та локдауни зму-
сили багатьох переглянути своє 
життя, вважає соціолог Ерін Чех 
з Мічиганського університету.

Опитування американських 
студентів та робітників із ви-
щою освітою показали, що біль-
шість оцінили свої творчі пошу-
ки вище доходу та збереження 
роботи як центральний фактор 
у прийнятті кар’єрних рішень. 
Але, як зазначає соціолог, біль-
шість людей готові йти на «твор-
чі пошуки себе» у випадку, коли 
вони вже мають певні економіч-
ні привілеї.

«Пошук себе» у кар’єрі містить 
деякі небезпечні елементи. Зна-
чна частина молоді вірить, що 
вони знайдуть самостійність та 
самореалізацію у роботі, але 
часто таке мислення породжує 
нереальні очікування. Як і пер-
ша сварка між закоханими, що 
одружилися в надії на нескін-
ченне щастя, перший нудний 
день на роботі може стати шо-
ком. Що ще гірше, молоді пра-

цівники можуть звинувачувати 
себе, ще завзятіше кидаючись 
у роботу, і внаслідок цього по-
чинається емоційне вигорання. 
Банки Уолл-Стріт, наслідуючи 
великі юридичні компанії, поча-
ли автоматизувати те, що вони 
вважають «бурхливою робо-
тою», наприклад, моделюван-
ня оцінки. «Мета цього – дозво-

лити  молодшим працівникам 
зосереджуватися на важливі-
ших аспектах роботи», –  ска-
зав співголова Goldman Sachs 
ДенДіс.

Один із висновків досліджен-
ня соціологів полягає в тому, що 
просте прагнення до стабіль-
ності, доходу та статусу, яке на 
думку економістів, мотивувало 
всіх шукачів роботи, тепер втра-
чає свою актуальність на тлі так 
званих «творчих пошуків себе». 
Зокрема, серед людей, які ма-
ють вищу освіту, прагнення до 
самовираження та самореалі-
зації тепер є основою прийняття 
кар’єрних рішень. Однак сту-
денти з країн із низьким рівнем 
доходу зіштовхнулися з тиском 
щодо вибору «правильної» ро-
боти, яка гарантуватиме їм еко-
номічну безпеку.

Звичайно, пошук щастя на ро-
боті - гідна мета. Цемає при-
вести до кращих результатів та 
зростання продуктивності. Але 
соціолог зазначає, що творчі 
пошуки себе на роботі ризику-
ють стати механізмом експлуа-
тації робочої сили. Це жорсто-
кий парадокс. «Це спрямовує 
особисті почуття працівників на 
благо роботодавця, що не за-
вжди добре», - вважає Ерін Чех.

Які є рішення? Очевидно, що 
працівникам також слід шукати 
щастя поза кар’єрою. Створен-
ня широкого кола інтересів і ви-
користання гідної оплачуваної 
роботи як способу їх фінансу-
вання – розумна стратегія. Од-

ним із доброякісних наслідків 
карантину було перенаправлен-
ня людей на пошук нових захо-
плень. Деякі фінансові компанії 
встановлюють обов’язкову дво-
тижневу перерву для персоналу, 
щоб вони не могли приховати 
шахрайство або розкрадання. 
Цікавою стратегією було б нада-
вати працівникам додаткові два 
тижні відпочинку на рік, без вра-
хування відпустки, для вивчення 
альтернативних інтересів, що 
допоможе уникнути емоційного 
вигорання на роботі.

Соціолог зазначає, що поєд-
нання меритократичної ідео-
логії, ліберальних уявлень про 
індивідуальну відповідальність 

та ідеї пошуку кар’єри «за по-
кликанням» допомагає пояс-
нити стійку нерівність. Ерін Чех 
вважає, що потрібні колективні 
та структурні зусилля для пере-
будови ринку праці та зростан-
ня  продуктивності, резюмує-
видання.

Головний економіст Банку Ан-
глії Енді Холдейн вивчив еконо-
мічний вплив «великого експе-
рименту на дому», спровокова-
ного пандемією коронавірусу. 
Адже для того, щоб запобігти 
поширенню хвороби, багато 
компаній відправили своїх пра-
цівників на дистанційну роботу.

Перша частина дослідження 
стосується впливу дистанцій-
ної роботи на продуктивність 
праці. До пандемії COVID-19 
дистанційна робота асоціюва-
лася з більшою продуктивніс-
тю, а зараз – із меншою. Одна 
константа полягає в тому, що 
дистанційна робота зробила 
багатьох людей щасливішими 
– насамперед, вважає Халдейн, 
тому що багатьом більше не по-
трібно витрачати час на дорогу 
на роботу. 

За матерiалами «The 
Financial Times» підготував/
ла Анастасія ГУРИН, сайт ZN/ 
UA,23 жовтня, 2021року.

(
Матеріал розміщений за 

посиланням: https://zn.ua/
ukr/WORLD/pandemija-
zmusila-ljudej-pochati-
tvorchij-poshuk-sebe-ft.html ) 

ВВВраховуючи стрес який і

Важкий період пандемії коронавірусу можна нази-
вати «великою відставкою». Під даними про те, що ба-
гато людей звільняються з роботи, криється загальна 
втома та емоційне вигорання. Звільнившись від що-
денної рутини, люди готові до самореалізації поза 
кар’єрою або у новій сфері, пише «Financial Times».
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КУДИ  ЙДЕМО І ПРО ЩО МРІЄМО?

СЕЛО, ШЛЯХ І ТИСЕЛО, ШЛЯХ І ТИ
Село – це сад, город і хата,
Там – яблуні і хіть кохати
На тій землі, де все росте, 
Таке живе, таке густе,
Що у гущавині живого

Нема шляхів, окрім – до Бога,
Що сяє тихо з висоти,
Куди тобі рости й рости.
А прийде час – і ти засяєш
Із висоти. Тоді й пізнаєш
Своє село,  нові світи
І шлях, яким прямуєш ти. 

Ми вже – не там, де виростали,

Коли ще вільними були:

Душа невільницею стала

За стінами; вже – не орли.

Квартир і кабінетів соти

Відгородили все живе.

Не сонячні, – земні висоти

Нас більше ваблять. Світ пливе

Перед очима на екранах,

А навкруги лежить сміття,

Воно вже навіть в океанах

Пливе кудись у майбуття.

Все – сидячи, все – на колесах,

А ноги – так собі:мов тло

Послань з.коротких «есемесок»…

Але ж колись не так було!..

Колись… Давно уже при владі

Бували розумом живі.

В пошані – дупа на посаді,

А не думки у голові. 

Душа у місті поселилась,

Все більш столичною стає.

На це природа розлютилась

І тепер всюди дістає.

Село – душа, а місто – тіло,

Яке все товщає, росте.

Природа з нас творців ліпила,

А вийшло щось дурне й товсте. 

МИ В МІСТІ НЕ ТАКИМИ СТАЛИМИ В МІСТІ НЕ ТАКИМИ СТАЛИ


