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Медицина

Новини світу

В області всі «швидкі»

оснастили сучасними глюкометрами
Замість кількох тестів на рівень
цукру в крові — один. Віднині
всі «швидкі» в області оснащені
універсальними глюкометрами.

Л

ікарі обов’язково мають зробити
такий тест при виклику до хворих
на цукровий діабет або до непритомних.
— Глюкометри наші «швидкі» мали й
досі, — зауважує директор Обласного
центру екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф Черкаської обласної ради Владислав Свириденко. — Однак ми постійно їх докуповували, бо ті
не підлягають ремонту. І цього року зіштовхнулися з великою проблемою при
закупівлі тест-смуг для глюкометрів. Бо
вони різні в нас — від восьми виробників. Дехто на ринку рік побув і пішов. Як

це все прописати в тендері? Тому й виникла потреба мати уніфіковані глюкометри від надійного виробника.
Нові глюкометри ще й універсальні.
Узявши одну краплю крові, медики зможуть визначити і рівень глюкози у крові, і
кетонових тіл, а не робити окремий тест.
А це — скорочення часу на обстеження
пацієнта, економія бюджетних коштів.
— Відома компанія-виробник надала області сто глюкометрів, — розповідає голова облдержадміністрації Юрій
Ткаченко. — Цим питанням за моїм дорученням опікувався мій радник на громадських засадах, який теж працює на
«швидкій», Ігор Фесун. Бюджету таке
придбання коштувало б не менше 60
тисяч гривень. Ці кошти натомість можна спрямувати, приміром, на закупівлю
запчастин для «швидких».

Юрій Ткаченко розповів
також,
що
зараз
іде
робота
над
програмою
інформатизації
закладів
охорони
здоров’я.
Для
пілотного проекту обрали
Центр екстреної медичної
допомоги та поліклініку
кардіоцентру. Йдеться про
створення
електронної
реєстратури.
Завдяки
спеціальній програмі лікарі
реанімаційних «швидких»,
зокрема, зможуть бачити
електронну
історію
хвороби пацієнта. Згодом
в єдину базу планують
об’єднати всі лікувальні
заклади області.

Фах

Майбутні генетики здобувають вишкіл в Умані

Серед численного поповнення студентської сім’ї Уманського національного
університету садівництва, які цього року вперше переступили пороги
аудиторій вишу, є хоча й невелика, проте перспективна група студентства.
Це ті, хто вирішив здобути в УНУС фах генетика та селекціонера.

Завідувач кафедри генетики, селекції та біотехнології Федір Парій
(крайній ліворуч) та науковці кафедри Людмила Рябовол і Андрій
Любченко із групою першокурсників, майбутніх генетиків.

Чого варта
децентралізація без
дебюрократизації? Бо
ж елементарне питання
ремонту стічної системи
у Товмацькій школі, що
на Шполянщині, через
заковики в законодавчих
актах тягнеться з
ранньої весни.
Вже діти й знову
сіли за парти. А
каналізаційні стоки
з кухні й туалету все
так же заповнюють
підвал. Який, з
точки зору цивільної
оборони, повинен
бути сухий і чистий.

нничини, по одному — з
Одещини та Дніпропетровщини. Приємно, що наш
навчальний заклад знають
і в цих областях, що й туди
дійшли добрі вісті про високий рівень знань наших
випускників, про високо
кваліфікований склад наукового персоналу кафедри.
Цікавлюсь у першокурсників групи, що вплинуло
на їхній вибір професії.

— Подобається робота в полі, з рослинами, —
ділиться своїми міркуваннями Оленка Ющенко, яка
родом із села Сатанівка
Монастирищенського району. — І хочеться створити щось нове для наших
полів, щоб аграрний фонд
держави міцнішав.
— На мій вибір вплинуло те, що мій тато, Володимир Васильович, пра-

цює
механізатором
на
фірмі «Маїс», а дядько Ігор
Кожа — агрономом у фірмі
«Агробонус», — розповідає
Вікторія Слабенко, уродженка Чигирина. — І собі
хочеться в майбутньому
вкласти внесок до врожаїв.
— Мені забажалося стати генетиком та селекціонером тому, що відчув живий приклад мого земляка,
відомого селекціонера Федора Микитовича Парія,
— розповідає уродженець
села Іваньки Маньківського району Тарас Луценко.
— Про Федора Микитовича
мої односельчани схвально відгукуються, його шанують як ученого. Всі знають, що він є автором
понад семи десятків сортів
і гібридів різних культур.
— Думаю, що я не помилявся, обравши для себе в
майбутньому таку спеціальність, — говорить Роман Носенко, уродженець
села Попівка Смілянського
району. — За генетикою й
селекцією — велике й перспективне майбутнє. Мене,
наприклад, вабить робота
над новими гібридами соняшнику й кукурудзи.
Так, з оптимізмом, молоді люди дивляться у
майбутні часи. Комусь із
них поталанить стати не
лише творцем нових гібридів і сортів, а можливо, й
сказати нове слово в фундаментальній науці. Все в
них ще попереду.
Василь Марченко,
фото автора.
м.Умань

Суд застеріг адвокатів української
льотчиці Надії Савченко від
коментарів у соцмережах під
час процесу. Суддя назвав
зайвими коментарі адвокатів
про хід процесу в мережах.
У Чехії опозиційні нині політичні
сили розкритикували виступ
президента країни Мілоша
Земана на сесії Генеральної
асамблеї ООН — зокрема за те,
що він жодним словом не згадав
про Україну і війну в Україні.

Молдова наполягає на виведенні
російських миротворців з території
Придністров’я і створення там
міжнародної цивільної місії.
Про це заявив прем’єр-міністр
Молдови Валерій Стрелець,
виступаючи на Генасамблеї ООН.
У Росії за можливість посмажити
в лісі сосиски чи шашлики
пропонують ввести збір у розмірі
500 рублів за квартал. На думку
автора проекту поправок до
Податкового кодексу РФ, це
покриє витрати муніципалітетів
на прибирання лісів від сміття.
Суд Лос-Анджелеса прийняв
рішення звільнити від авторських
прав відому пісню «Happy Birthday
to You» («З днем народження тебе»),
якою весь світ десятиліттями вітає
іменинників. У 1893 році дві сестривчительки Хілл написали дитячу
пісеньку з простими словами, яку
опублікувала компанія «Клейтон Еф
Саммі», на яку й були оформлені
авторські права. Відтоді суперечки
щодо пісні не припинялися.

Цитата

Для того, щоб
у тому числі ловити рибу любителю, він має за це
заплатити. Ці кошти мають спрямовуватися
виключно на зариблення водойм.
Ярема Ковалів,
глава Держрибагентства
(введення плати за
любительську риболовлю
прогнозує не раніше 2017 року).

Черкаська обласна рада,
відповідно до рішення «Про наміри передати в
оренду цілісний майновий комплекс Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» від 17.07.2015 №43-10/VI, оголошує про
намір передати в оренду цілісний майновий
комплекс Черкаського обласного комунального
підприємства «Фармація», юридична адреса якого: м. Черкаси, вул. Вернигори, 7.
Заяви приймаються в каб. №432 Черкаської
обласної ради.
Кінцевий термін прийняття заяв — 16 жовтня
2015 року.

Репліка

Отут, за простою логікою, ще в
травні мав би вирити траншею
екскаватор — пояснює директор школи Валентина Погоріла.

Я прийшов — тебе нема
Щ

е півроку тому школі
надали 70 тисяч гривень на очисні споруди, — розповідає сільський голова Товмача Сергій Коваль на
сходці у школі. — Ми з бюджету 200 тисяч гривень своїх вклали, та 60 тисяч — у проект. Але
за чотири місяці нам не можуть
продовбати двадцять метрів канави. «Ось-ось, ось-ось…» Уже,
казали, їде сюди екскаватор.

Прибігаю — нема.
— Я особисто вчора їздив
у Черкаси в дозвільний центр
і вже підписав усі документи,
— пояснив присутній на зустрічі голова райдержадміністрації
Володимир Потапенко. — Справа не в екскаваторі, а в документації. В бюрократичній машині.
Лариса
СОКОЛОВСЬКА

Фото автора

Ц

е 22 молодих людей,
— розповідає завідувач кафедри генетики, селекції та біотехнології
університету, доктор біологічних наук Федір Парій. —
З них шестеро — дівчата.
Переважна більшість наших
першокурсників (12 осіб) —
з різних районів Черкащини. Але є шість студентів,
які родом із Кіровоградщини, двоє — з судньої Ві-
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Напад на дачника у Гельмязеві. читайте на

www.kray.ck.ua

