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ВІРА В ЛІКАРЯ ТВОРИТЬ ДИВА.  
А ЯК ЩЕ ЗАХИСТИТИСЯ ВІД COVID-19?

ЯК КІТ З ЛУГАНЩИНИ  
ВЕДМЕДЯ ПЕРЕМІГ

ГУМАНІТАРНА КУХНЯ: СТАТИ  
НА НОГИ І ЗНОВ ПОСМІХАТИСЯ

ЗДОРОВ’Я ВЛАСНА СПРАВА ДОПОМОГА2 5 7

ВІД РЕДАКЦІЇ

МОБІЛЬНІ ЮРИСТИ 
ДЛЯ СЕЛЯН
Торецька громадська організація 
«Твоє нове місто» надає виїзну 
правову допомогу у прифронтових 
селах Донеччини. З 17 вересня по 
9 листопада юристи організації 
безоплатно консультують жителів 
понад 20 населених пунктів 
Костянтинівської, Бахмутської та 
Ясинуватської територіальних громад.

Спочатку планувалося, що пакет послуг мобіль-
ного офісу «Швидкої правової допомоги» отри-
мають жителі 24 сіл та селищ. Проте мешканці 

інших сіл теж звертаються по допомогу. Сигнал «Не 
проїдьте повз!» був почутий, і юристи не залишили без 
уваги також Новоселівку та Диліївку, які не входили 
до запланованого переліку.

Виїзні сесії громадські юристи проводять у при-
міщеннях селищних рад, шкіл, а інколи просто посе-
ред вулиці, як от у Пантелеймонівці. 

В деяких селах живуть лише 20-30 людей. Вони 
вже й не пам’ятають, коли до них приїжджали пред-
ставники органів влади чи державних служб, тих же 
мобільних ЦНАПів. Турбують селян переважно про-
блеми соціальних виплат та пенсійного забезпечення, 
питання майнового характеру (спадкування, передача 
права власності земельної ділянки, приватизація жит-
ла), процеси подання судових позовів. 

У складі мобільного офісу ГО «Твоє нове місто», 
яким керує відомий у Торецьку активіст Володимир 
Єлець – юристи Євген Федорічев та Світлана Каза-
кова. Вони надають інформацію стосовно законодав-
ства, консультують щодо правових аспектів у конкрет-
них випадках, роздруковують, копіюють та сканують 
документи, допомагають складати судові позови.

Також представники проєкту намагаються допо-
могти селянам у розв’язанні проблем неправового 
характеру: доступу до транспортного забезпечення 
та медицини, права на питну воду, вивозу сміття тощо. 
Пишуть звернення до ВЦА з описом ситуації, просять 
налагодити комунікацію з громадами, які почуваються 
покинутими. 

Проєкт «Швидка правова допомога» реалізуєть-
ся не лише у Донецькій області, а й у Луганській за 
програмою малих грантів, яка адмініструється ICAP 
Єднання в межах Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, 
Швейцарії та Швеції.

Дмитро ЛЕЩУК/Громада

ЗМІНИ

Масштабна виставка-дослідження «Ген непокори: 
хроніки українського спротиву на Донеччині від пер-
шої половини ХХ століття до 1991 року» відкрилася  
27 жовтня на базі Донецького обласного краєзнавчо-
го музею у Краматорську.

На виставці представлені сотні унікальних експо-
натів, які розповідають про події та людей, пов’язаних 
із спротивом українців регіону тоталітарним режимам 
— як радянському, так і нацистському. Зібрані музей-
никами матеріали спростовують пропагандистський 
міф про Донбас як територію так званого «русского 
мира» або як принаймні «інтернаціональний терен», 
позбавлений національного духу.

Виставка «Ген непокори» триватиме щонайменше 
рік. Її можна відвідати у будь-який день, окрім неділі та 
понеділка, коли музей не працює. Записатися на відвіду-
вання виставки можна за телефоном (093) 052 03 45.

Відкрито  
ВистаВку про український 
спротиВ на донеччині 

У місті Щастя триває розбудова другого у Луган-
ській області пункту пропуску на лінії розмежування. 
Відкриття нового КПВВ пропускною спроможністю  
10-15 тисяч осіб на добу заплановано на 10 листопада.

За підтримки міжнародних гуманітарних організа-
цій на КПВВ «Щастя» будуть облаштовані санітарні 
зони, медичні модулі, пункти надання адміністратив-
них послуг, пункт обігріву та намети для відпочинку 
людей, які перетинають КПВВ.

Нагадаємо, що робота КПВВ «Станиця Луганська» 
призупинена 15 жовтня через погрозу поширення 
коронавірусу. Наразі це обмеження подовжене до 15 
листопада. Втім, за рішенням Командувача ООС гро-
мадяни, котрі мають зареєстроване місце проживан-
ня на тимчасово окупованій території України, можуть 
бути пропущені через лінію розмежування до місця 
реєстрації.

на Луганщині готуються  
до Відкриття ноВого  
кпВВ «щастя»

КОРОТКО

А журналісти «ГРОМАДИ Схід» 
не відпочивають, бо не вто-
милися. Важко втомитися, 

коли для своїх читачів шукаєш 
щось не просто цікаве, а добре 
та світле. Наша газета не зале-
жить від рейтингів, тож можемо 
собі дозволити не тягнути на свої 
шпальти брудні плітки чи замовну 
брехню. У світі так багато доброго, 
що просто гріх віддавати перевагу 
темним силам.

Віра в світле – єдиний прихис-
ток, що залишається за тих обста-
вин, які склалися тепер. 2020 рік 
ще той  вигадько – годі й споді-
ватися, що він вже вгамувався. 
Як не війна, то епідемія, як не 

посуха, то пожежі. Так, ми все це 
бачимо і зовсім не ідеалізуємо дій-
сність. Але бачимо і те, що попри 
всі обставини і перешкоди існують 
люди, здатні на щоденний подвиг 
рятування себе та інших. Про них і 
розповідаємо: про волонтерів, під-
приємців, медиків… В них і віримо, 
з них і беремо приклади наснаги 
та оптимізму. Бо якщо прокидати-
ся з думкою про те, що сьогодні 
обов’язково станеться щось хоро-
ше, то так з часом і буде. 

А як зневірилися чи вагаєтеся 
– робіть, як соняшник: шукайте 
світло та повертайтеся в його бік. 

Ну і традиційне звернення до 
тих наших читачів, які почувають-

ся у змозі стати кореспондентами 
нашої газети у своїй сільській гро-
маді. Надсилайте нам новини, ре-
портажі, фотографії – будемо раді 
отримати інформацію з перших 
рук і підтримати своїх авторів го-
норарами. Зв’язатися з редакцією 
завжди можна через колл-центр, 
соцмережі, електронну пошту 
newspapergromada@gmail.com або 
на сайті https://gromadaskhid.com.ua  
у розділі «Контакти». Надсилайте 
нам також свої запитання і поба-
жання щодо тем публікацій – адже 
газета «ГРОМАДА Схід» існує саме 
для того, щоб бути вам корисною. 

Разом ми зможемо більше! 
Редакція газети/Громада

І настала після виборів тиша. І пішли з ефірів політики, геть втомлені від 
власних обіцянок. І забулися у шинках важким заціпенінням журналісти, 
які ті обіцянки прикрашали та поширювали. І зітхнули полегшено люди, які 
все це слухали, дивилися і читали, бо вибір вже зроблено, і жодних сил не 
залишилося. Що тепер? Бути готовими до наслідків свого вибору. Як про це 
каже Вічна Книга: «Так ото родить добрі плоди кожне дерево добре, а дерево 
зле плоди родить лихі. Бо хіба збирають виноград з тернини або з будяків 
– смокви?».

по пЛодаХ їХніХ

Фото: Олена Бутенко/ГО «Твоє нове місто»
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ЗДОРОВ’Я

Наразі поширюється багато інформації про перебіг коронавірусної хвороби, методи її 
лікування тощо. Правдивої? Не факт. Щоб розібратися, чому вірити і що робити в розпал 
епідемії, говоримо із практикуючим лікарем-терапевтом Андрієм ПАЗУШКОМ, який у 
складі мобільних медичних бригад регулярно їздить прифронтовими селами Приазов’я.

– Наскільки критична ситуація із 
COVID-19 у селах та селищах прифрон-
тової зони? 

– Доступність сільської медицини є не-
задовільною. У кращому випадку, в ФАПі 
є фельдшер, який часто бере на себе за-
багато, бо звик, що люди йому кланяють-
ся та просто боїться осоромитися. Не ма-
ючи розуміння, з чим саме він зіткнувся, 
такий спеціаліст часто робить помилки. 
Якщо казати про амбулаторії, то вони не 
готові до прийому інфекційних хворих. 
Можливо, там є засоби індивідуального 
захисту та антисептики, ось і все. Жи-
телів частини прифронтових сіл просто 
не госпіталізують, бо «швидкі» туди не 
доїжджають через страх обстрілів. Часто 
у таких випадках госпіталізацією займа-
ються волонтерські організації, такі, як 
«Ангели Тайри» чи «Госпітальєри». За го-
товність медичних закладів до боротьби 
із коронавірусом відповідає місцева вла-
да, тому, власне, за рівнем готовності мо-
жемо оцінювати ефективність її роботи. 

– Як найчастіше протікає COVID-19? 
На який день варто чекати на усклад-
нення, на який – одужання? До чого 
взагалі варто бути готовими?

– Всі гострі респіраторні вірусні за-
хворювання мають схожий набір симп-
томів. При появі будь-яких ознак ГРВІ 
людина має носити маску, дотримувати-
ся соціальної дистанції та бажано дотри-
муватися режиму самоізоляції. Класичні 
ознаки ковіду: головний біль, загальна 
слабкість, ломота в тілі, біль в горлі, тем-
пература тіла – 38 градусів ба вище, сли-
зових виділень з носу, як правило, не-
має, проте за 2-3 дні починає пропадати 
нюх та смак, на 5-й день може з’явитися 
сухий кашель та задишка. За тенденцією 
останнього місяця, при COVID-19 можливі 
біль в попереку та серці, виділення сли-
зу з носа на тлі підвищеної температури 
протягом 7-10 днів. Зазвичай у відносно 
здорових людей до 45 років хвороба 
проходить за 5-7 днів. Іноді вона може 
протікати так легко, що людина і не пі-
дозрює захворювання на коронавірусну 
інфекцію.

– Як зрозуміти, коли можна лікува-
тися вдома, а коли необхідно лягати в 
стаціонар? 

– Є чіткий перелік показань з госпі-
талізації. Зараз маємо таку ситуацію, 
що рішення про це приймає сімейний 
лікар або лікар приймального відділен-
ня. Якщо у людини протягом більше, ніж 
три дні, підвищена температура понад 
38 градусів, з’явилася задишка, приско-
рене дихання (частіше, ніж 24 вдиху-ви-
диху на хвилину), частота серцевих ско-
рочень складає більше 100 за хвилину, 
сухий непродуктивний кашель – то це 
привід для лікування в умовах стаціона-
ру. Людину направляють на ПЛР-тест, і, 
поки не підтверджено діагноз COVID-19, 
розміщують у провізійному відділенні. Із 
підтвердженим коронавірусом пацієнта 
переводять до інфекційного відділення 

А ЯК ЩЕ ЗАХИСТИТИСЯ ВІД COVID-19?

Віра В Лікаря 
тВорить диВа

(якщо є такі можливості у медичного за-
кладу).

– Чи змінилися протоколи лікування 
коронавірусу за останні сім місяців? 

– Попередній протокол був написа-
ний 23 березня, а зміни та доповнен-
ня вносилися 17 вересня. Було додано 
активне використання гормонів, ан-
тиагрегантів та антикоагулянтів. Наші 
колеги з Португалії, Італії, інших країн 
стверджують, що із застосуванням саме 
таких препаратів в їхніх країнах суттєво 
зменшилася кількість летальних випад-
ків від COVID-19. Важливо, що раніше 
померлим від COVID-19 практично не 
робили розтин, а ховали просто так. А 
зараз суттєво збільшився обсяг секцій-
ного матеріалу і стало краще зрозуміло, 
які органи-мішені у цього вірусу. Вияв-
ляться, він вражає не тільки легеневу 
тканину, а й нирки, суглобну тканину, 
мозок. Ураження починається із су-
динної стінки (є такий медичний термін 
«васкуліт»). Порушується ефективність 
здатності згущування крові, виникають 
маленькі тромби, які і вражають ту чи 
іншу «мішень». Спеціалісти не виключають 

У комунальній стоматполіклініці 
(на Бурденка, як кажуть місцеві) 
люди сплачували за послуги дав-

но. Щоправда, їхні гроші йшли безпосе-
редньо лікарю, а не до лікарняної каси. 
Зараз у холі поліклініки висить прейску-
рант вартості послуг, які потрібно спла-
тити через касу. Пломба коштує від 200 
гривень, видалення зуба – від 109 гри-
вень. 

– Я приїхала з села Плещіївка, у нас 
немає стоматолога, тут – найближчий. 

Сюди ходжу, бо вартість нижча, ніж у 
приватних кабінетах чи клініках. Я не 
можу заплатити за пломбу 500 гривень, 
тут виходить вдвічі дешевше. Нещодав-
но я була тут з дитиною, з нас грошей 
взагалі не взяли, – каже Надія, яка че-
кає на прийом у терапевта.

Дійсно, за обслуговування дітей та ін-
ших пільгових категорій (ветерани АТО, 
учасники Другої світової війни, інваліди 
1-2 групи,) сплачує НСЗУ. Але на кожно-
го пацієнта виділяють… 9,19 грн.

ПЛОМБА ЗА 9 ГРИВЕНЬ      – ЧИ ЦЕ РЕАЛЬНО? 
Реформа вторинної ланки медицини спричинила суттєві 
зміни у роботі комунальних стоматологічних закладів. За 
договорами, укладеними з Національною службою здоров’я 
України (НСЗУ), за обслуговування клієнтів вони отримують 
80 тисяч гривень на місяць. Решту мають заробити, щоб 
покрити свої витрати. Як це працює – розглянемо на 
прикладі Костянтинівської міської стоматології.

Фото: Ірина ГОРБАСЬОВА/Громада
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і ураження судин мозку. В тих, хто пе-
рехворів коронавірусом, виникають по-
рушення пам’яті, уваги, іноді людина не 
може виконати ту чи іншу дію, яку рані-
ше робила елементарно. При цьому 
може йтися навіть про молоду людину, 
яка отримує клінічні ознаки, як у 90-річ-
ного старця. Ковід-інфекція насправді 
дуже багатогранна. Випадків багато, і 
симптоматичне лікування призначаєть-
ся суто індивідуально. Хоча за основу 
все одно береться стандартна схема. 

– Яка вона? І навіщо, наприклад, 
призначають антибіотики, які вбивають 
бактерії, якщо йдеться про вірус? 

– Специфічного лікування коро-
навірусної інфекції немає. Вакцини від 
коронавірусу із доведеною ефективні-
стю також поки що немає (слід розуміти, 
що клінічні випробування вакцини по-
винні тривати близько 9 місяців). 

Неспецифічне лікування коронавіру-
су є, і воно симптоматичне. За схемою 
призначають:

• нестероїдні протизапальні препа-
рати, гормони, які здатні зупинити так 
званий цитокіновий шторм (це запальна 
реакція в організмі, при якій рівень ци-
токінів в крові різко зростає, що призво-
дить до атаки імунітету на клітини і ткани-
ни власного організму)

• антиагриганти та антикоагулянти, 
що запобігають внутрішньосудинному 
згортанню крові

• антибіотики, спрямовані на про-
філактику бактеріальної інфекції 

• вітаміни, які виконують функції 
профілактичних засобів та мобілізують 
захисні дії організму, зокрема – високі 
дози вітаміну С, вітамін Д3, Омега-3 жир-
ні кислоти. Варто пам’ятати, що при ви-
борі препаратів (зокрема, Омега-3) тре-
ба обирати не БАДи, а саме лікарський 
засіб, в якому визначено конкретну кіль-
кість діючої речовини

Імуномодулятори не рекомендують-
ся, бо вони можуть викликати підвищену 

аналізи крові, щоби визначити актив-
ність її згортання. Щодо ібупрофену. Це 
нестероїдний протизапальний засіб ши-
рокого спектру дії. Так, він може викли-
кати побічні ефекти, такі, як проблеми 
із шлунково-кишковим трактом, алергія. 
Окрім того, може взагалі на когось впли-
вати, а на когось – ні. Часто наші лікарі 
не знають правильного дозування цьо-
го препарату, а доза може бути різною: 
профілактичною, терапевтичною або 
токсичною. Врешті, і парацетамол також 
має високу токсичність. Треба просто чіт-
ко виважити користь і шкоду препаратів 
для організму.

– Наскільки ефективні народні мето-
ди лікування, про які зараз так багато 
говорять в інтернеті (імбир, часник, ок-
ріп тощо)?

– Імбир, часник, мед мають ефекти 
симптоматичні, містять імуномодулятори 
та антиоксиданти, велику кількість віта-
міну С та біофлавоноїди. Але ніхто з нас 
напевне не знає концентрації діючої ре-
човини, а також – де вирощували та чим 
обробляли ці трави, фрукти тощо. Дуже 
багато вітаміну С – це скільки?

– Якими засобами або заходами мож-
на полегшити перебіг хвороби, якщо 
людина лікується вдома? 

– Аби зменшити інтоксикацію, треба 
пити багато простої чистої води. Для ді-
тей – на добу по 30 мілілітрів на кожен 
кілограм ваги тіла, для дорослих – 40-
50 мілілітрів на кілограм. Окрім того, 
пришвидшують одужання чай з липи, 
малинове та вишневе варення. Треба 
регулярно провітрювати оселю, яко-
мога частіше приймати душ (бо під час 
одужання виділяється піт із великою 
кількістю токсинів). Також не зайвими 
є препарати магнію, що зміцнюють м’яз 
міокарда.

– Лікарні дуже швидко заповню-
ються хворими. Чи не доведеться, як в 
Італії, обирати, кого підключати до кис-
ню, а кого – ні?

– На жаль, ми маємо факт сортування 
хворих вже зараз, бо низці пацієнтів у 
стаціонарі вже відмовляють. От сьогод-
ні, поміж інших, чотири звернення: дві 
пацієнтки 80 років, третя – 65 із онкопа-
тологією та чоловік 63 років і супутньою 
хворобою. Цих людей не взяли до лікар-
ні. Госпиталізують перспективних для лі-
кування і молодих хворих, працездатних, 
проте тяжких. Із середнім ступенем тяж-
кості вже не беруть. 

Динаміка прогресує. Якщо кількість 
хворих буде зростати на 500-700 на 
день, то за тиждень матимемо показник 
10 000, тоді і доведеться повторювати 
італійський сценарій на повну. Важливо, 
що після виборів місцева влада буде за-
пускати багато ПЛР-лабораторій на міс-
цях, тому зростатиме кількість аналізів, 
тож зросте і кількість діагностованих ви-
падків COVID-19. 

(Закінчення нв стор. 4)
(Закінчення. Початок на стор 2-3)

ПЛОМБА ЗА 9 ГРИВЕНЬ      – ЧИ ЦЕ РЕАЛЬНО? 
– Ми пацієнтові кажемо, що він має 

право на безоплатне обслуговування. 
Але 9,19 гривень не покривають витрати 
на лікування. Собівартість цієї послуги 
складає мінімум 140 гривень. Тож лю-
дина вирішує, чи лікар їй поставить без-
оплатно найдешевшу пломбу, покладе 
миш’як, чи все-таки пацієнт заплатить 
гроші, щоб було якісно. Більшість допла-
чує, бо у нас все одно дешевше на 20%, 
ніж у приватних стоматкабінетах. Але 
є і такі, хто не має грошей, тому пого-
джуються на таку допомогу, – розповів 
директор неприбуткового комунально-
го підприємства «Міська стоматологіч-
на поліклініка Костянтинівської міської 
ради» Володимир Лігостаєв.

На місяць пільговиків приходить 
близько трьох тисяч, це більше половини 
загальної кількості пацієнтів (п’ять тисяч). 
Наразі кількість пацієнтів зменшується, 
бо через коронавірус люди бояться йти 

до стоматолога. Тож конкурувати з при-
ватними  клініками, де ціна трохи вища, а 
умови кращі, стає ще складніше.

– Пішла до міської стоматології місяць 
тому, бо ніби там дешевше, ніж у приват-
них лікарів. У касу я заплатила 200 гри-
вень за пломбу. Зайшла до лікаря, а він 
сказав платити ще 200, щоб було якісно. 
Врешті, вийшла така ж сума, як і в інших 
лікарнях, – свідчить жителька Костян-
тинівки Тетяна.

Аби залишитися на плаву, стомато-
логічні поліклініки змушені проводити 
оптимізацію: скорочувати деякі витра-
ти, відмовлятися від надання послуг, які 
не покриває НСЗУ. Умови в усіх різні. 
Наприклад, у Дружківці, Краматорську, 
Слов’янську, Торецьку стоматполікліні-
ки вбудовані у приміщення лікарні – на 
комунальні послуги тут витрачають мен-
ше грошей. 

(Закінчення нв стор. 4-5)

Станом нА 26 жОвтня 2020 РОку у До-
нецькій області знаходиться 15 МеДич-

ниХ ЗАклАДів, визначених для надання стаціонарної допомоги 
пацієнтам з COVID-19. АПАРАтів штучнОї вентиляції леГенів 

(швл) – 118. Допомогу хворим на коронавірус надають  
65 МеДичниХ кОМАнД, у складі яких – 1 133 лікАРі тА  

2 092 ПРАцівники МОлОДшОГО ПеРСОнАлу. 
У Луганській області стаціонарну допомогу пацієнтам з  

COVID-19 нАДАють 5 МеДичниХ ЗАклАДів. АПАРАтів швл  – 59.  
23 МеДичні кОМАнДи складаються  

З 693 лікАРів тА 966 ПРАцівників МОлОДшОГО ПеРСОнАлу. 
За даними Національної служби здоров’я України

ЦИФРИ

імунну відповідь та той самий цитокіновий 
шторм. Щодо антибіотиків, то так, вони у 
протоколах є, і лікарі іноді зловживають 
цим. Ось сьогодні я зіткнувся з тим, що 
пацієнтці на п’ятий день захворювання 
призначили одразу два сильних антибак-
теріальних препарати, при чому один із 
них – антибіотик резерву (це такий, яким 
лікують, коли інші вже не допомагають). 
Якщо, наприклад, зараз приєднається 
банальна стрептококова або стафілоко-
кова інфекція, то пацієнтка може просто 
від неї померти. Тому що її вже лікували 
антибіотиком резерву, і ці бактерії, які 
вона отримала, будуть стійкими до цього 
препарату. 

Масове захоплення антибіотиками за-
раз нам ще відгукнеться навесні чи вліт-
ку, коли в людей будуть дисбактеріози та 
алергії. Краще їх відразу не призначати, 
або вже призначати згідно спектру дії та 
резерву. За два-три тижні лікування ба-
жано змінити як мінімум три антибіотики. 
Моє особисте ставлення до таких меди-
каментів в даному випадку – негативне. 
Треба спиратися на протокол і розуміти 
його контекст. Та пам’ятати, що антибіо-
тик – це не панацея. 

– Чи є необхідність при перших озна-

ках хвороби робити комп’ютерну томо-
графію (КТ)?

– Показання для КТ – висока темпе-
ратура, сухий кашель, задишка. Звісно, 
це більш точна діагностика, аніж рент-
ген. Бо рентген – це просто двовимірна 
картинка, а КТ у пошаровому зображен-
ні дає побачити всі осередки уражен-
ня легеневої тканини. Іноді КТ навіть у 
безсимптомних пацієнтів може показати 
ознаки пневмонії. Тому так, на КТ треба 
йти, коли є вказані ознаки захворюван-
ня. Краще це зробити за направленням 
лікаря, бо в іншому випадку така про-
цедура досить недешева. Панікувати 
завчасно, збільшуючи черги на томо-
графію та навантаження на лікарів, не 
треба, але й затягувати також не варто.

– Ураження легенів – незворотний 
процес? Чому саме вони першими прий-
мають удар?

– Що відбувається під час захворю-
вання на коронавірус? Порушуються 
функції газообміну. В першу чергу, це 
вражає альвеоли, які стають джерелом 
запалення. Впливає на це і цитокіновий 
шторм – коли організм, намагаючись 
придушити цей вірус, сам «поїдає» тка-
нини легенів, нирок, головного мозку та 
суглобів. У випадках, коли пацієнт «зго-
рає» за два-три дні – дає збій імунна сис-
тема. Використання імуностимуляторів 
ще більше посилює цей процес. А ось 
застосування гормональних препаратів 
– рятує.

У випадках легких та середніх форм 
перебігу хвороби вражені легені віднов-
люються повністю протягом 1,5-2 місяців. 
Сприяє цьому і вживання Омега-3-жир-
них кислот та правильної жирної їжі.

– Навесні у ЗМІ з’явилася інформа-
ція про нібито шкоду ібупрофену при 
лікуванні коронавірусної хвороби, а на-
разі – про випадки серйозних кровотеч 
після призначення антикоагулянтів. Чи 
дійсно це так? 

– Головне – в жодному разі не зай-
матися самолікуванням. Кожен випадок 
захворювання на коронавірус – суто ін-
дивідуальний, зі своїм набором супутніх 
захворювань. Це має розуміти і лікуючий 
лікар, призначивши відразу необхідні 
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а як ще ЗаХиститися 
Від COVID-19?

ПЛОМБА ЗА 9 ГРИВЕНЬ – ЧИ ЦЕ РЕАЛЬНО? 
(Закінчення. Початок на стор 2-3)

А Костянтинівська має окремий 
комплекс будівель, які потребу-
ють догляду території, оплати ко-
мунальних послуг, ремонтів. Про-
те щомісяця на підтримку міської 
стоматполіклініки з бюджету Кос-
тянтинівки виділяють 200 тисяч 
гривень, з них 20 тисяч йде на 
компенсацію безоплатного про-
тезування пільгових категорій. 
Тож від НСЗУ поліклініка має 
17% необхідної суми, від бюджету 
Костянтинівки – 47%. Виходить, 
недофінансування все одно скла-
дає щомісяця майже 40%. Воно 
позначається на заробітній платі 
усіх працівників, утриманні буді-
вель, відсутності ремонту фасаду 
поліклініки. А от у Бахмуті міська 
поліклініка не отримує жодної до-
помоги з місцевого бюджету, тож 
усі послуги у ній є платними.

За словами Володимира Лі-
гостаєва, у Костянтинівській 

міській стоматполіклініці зараз 
відбувається скорочення персо-
налу. Зі 130 працівників (лікарі і 
технічний персонал) мають піти 
12 людей. У Краматорську оп-
тимізацію здійснили раніше – там 
персонал поліклініки становить 
90 працівників. При цьому у Кра-
маторську втричі більше жителів, 
ніж у Костянтинівці. 

Щомісяця працівники підпису-
ють наказ, в якому прописаний 
фінансовий план для поліклініки. 
Про яку суму йдеться – директор 
Лігостаєв не сказав, але заува-
жив, що план у Костянтинівці ви-
конують на 60%. Від цього зале-
жить заробітна плата лікаря – 4-5 
тисяч гривень на місяць.

Лікарі-стоматологи не схоті-
ли спілкуватися щодо втілення 
реформи. Не для публікації роз-
повіли, що комунальна полікліні-
ка не виживе за обставин, що 
нині склалися. Вони мають ве-

ликий досвід роботи у галузі і 
вважають нововведення непро-
фесійним підходом до рефор-
мування. Втім, жоден з лікарів 
добровільно з поліклініки не 
звільнився. 

У Верховній Раді України з 
2016 року лежить законопроєкт, 
за яким стоматологічні послуги 
мають винести в окрему галузь, 
щоб лікар-стоматолог працював 
за сертифікатом (за схожими лі-
цензіями працюють адвокати, 
нотаріуси). Наразі цей законо-
проєкт недоопрацьований, про-
гнозувати подальші перспективи 
стоматології ніхто не береться.

А тим часом у Костянтинівці 
два зуба можна видалити без-
оплатно. Один з кандидатів на 
посаду міського голови запропо-
нував таку послугу пенсіонерам, 
і черга вишикувалася аж до лис-
топада. 

Дмитро СТЕПОВИЙ/Громада

Найімовірніше, вакцина буде винайдена до 
кінця першої половини 2021 року, на її про-
мислове виробництво і доставку у країни світу 
піде не менше 4-5 місяців.

На третьому та фінальному етапі клінічних 
випробувань перебувають нині 11 вакцин. 
Основні надії покладаються на вакцини амери-
канських компаній Moderna та Pfizer. 

Російські та китайські вакцини експер-
ти західного світу вважають ненадійними, 
адже фармацевтичні компанії-розробники не 

пройшли належний кваліфікаційний рівень. 
Отже, ці вакцини несуть великі ризики для 
пацієнтів.

Уряд США ще у липні законтрактував у 
Pfizer 100 млн доз вакцини за 1,9 млрд до-
ларів (19 доларів одна доза), у серпні  – ще 
100 млн доз на 1,5 млрд доларів у Moderna (15 
доларів одна доза). Аналогічно зробили уряди 
ЄС, Японії та інших розвинених країн.

Організація Access to COVID-19 Tools 
Accelerator, створена зусиллями Фонду Білла 
та Мелінди Гейтс, розробила програму, яка 
дозволить бідним країнам отримати вакцину 
принаймні для 20% свого населення. Україна 
теж подала заявку на участь у програмі.

Вже відомо, що вакцини Moderna і Pfizer 
мають транспортуватися в стані глибокої за-
морозки до мінус 80 за Цельсієм та перебу-
вати в такому стані аж до моменту ін’єкції. За 
підрахунками економістів, не менше 25% вак-
цин буде втрачено під час логістики  – через 
погану роботу митниць чи брак необхідного 
обладнання.

У вересні дослідницька компанія Ipsos про-
вела опитування в 27 країнах, виявивши, що  
74% громадян готові вакцинуватися. В Україні, 
за даними соціологів, на безоплатну вакцину 
не погодяться 50% громадян.

ЩО ТАМ З ВАКЦИНОЮ ВІД КОРОНАВІРУСУ?

А ЯК У НИХ?
Олеся працює у туристичному бізнесі в Туреччині понад 

10 років. Щороку приїжджає додому в Україну і одразу йде 
до стоматолога – для профілактики або лікування. За її сло-
вами, у Туреччині стоматологічні послуги коштують дорого, 
до того ж вони неякісні. 

У Польщі до комунальних поліклінік потрапити швидко не 
вдасться – там черга на два місяці наперед. Поляки ходять 
до приватних лікарів, де обслуговуватися швидко, але доро-
го. Приміром, лікування карієсу (звичайна пломба) коштує 
від 150 до 300 злотих – це від 1 000 до 2 000 гривень. Лише 
за огляд у кабінеті стоматолога доведеться заплатити 100 
злотих – майже 700 гривень. 

Причому, багато пацієнтів знаходи-
тимуться вдома і не до всіх потрапить 
черговий лікар, бо на первинній ланці 
спеціалістів дуже мало, та й ті, що є, іноді 
просто не витримують навантаження та 
звільняються.

– Чи частими є випадки зараження 
медперсоналу?

– Дуже часті. Висока концентрація 
вірусу, контакт із великою кількістю 
носіїв та хворих навіть попри вживання 
всіх заходів безпеки і засобів індивіду-
ального захисту роблять лікарів мішен-
ню номер один. Ми як на війні. Наразі від-
сотків 30 всього медперсоналу хворіють 
або вже перехворіли на коронавірус. 

До цієї групи ризику я також би зара-
хував працівників громадського транс-
порту, торгівлі, правоохоронних органів.

– Про дітей. Деякі батьки вва-
жають, що дитині у ранньому віці 
необов’язково надягати захисну мас-
ку, аби легко перехворіти на COVID-19 і 
мати до нього імунітет. Це розумно? 

– Щодо носіння маски дитиною – все 
залежить від того, наскільки батьки го-
тові стати наступними у списку хворих 
на ковід. У місцях великого скупчення 
людей, громадському транспорті, ма-
газинах тощо ніхто не відміняв носіння 
маски людьми будь-якого віку. Так, діти 
хворіють здебільшого у легкій формі, 
якщо не мають супутніх захворювань. 
Але вони є «поштарями», які розносять 
левову долю інфекції, яка від малечі пе-
редається батькам, бабусям та дідусям. 
Тож якщо є можливість не водити в са-
дочок та не відвідувати публічні місця, то 
краще цього не робити.

Щодо дітей, які хворіють на астму, 
цукровий діабет, мають онкопатологію, 
захворювання крові та системні захво-
рювання, то їх треба берегти, як зіницю 
ока. Вони знаходяться в групі ризику. 

– Поговоримо про тривожність. На-
скільки паніка може вплинути на пере-
біг хвороби та її лікування? Чи бувають 
такі випадки, коли лікарі призначають 
багато зайвих (неефективних) препа-
ратів, аби тільки заспокоїти пацієнта? 

– Звісно, рівень тривожності у тих, 
хто вже зіткнувся із випадками хвороби 
ба навіть смерті знайомих чи родичів, 
дуже висока. Можливо, призначення 
одночасно двох антибіотиків, про яке я 
казав, і спрямоване саме на те, щоб «за-
спокоїти» пацієнта. За призначення зай-
вих препаратів лікаря не покарають. 

За останній місяць у мене було де-

кілька випадків звернень від абсолютно 
здорових людей на кшталт «я помираю, 
рятуйте мене». 80% всіх ковід-пацієнтів 
мають панічні атаки. Звісно, це впливає 
на швидкість одужання та погіршує їхній 
стан, бо є таке поняття як «психосома-
тика». Оскільки це може провокувати 
розвиток гострих психічних розладів, 
лікарям доводиться іноді перетворюва-
тися на психотерапевтів. Коли з пацієн-
том розмовляєш, оглядаєш його, робиш 
процедури, уколи, всіляко метушишся 
навколо нього – це заспокоює. Медсес-
трам також часто доводиться ставати 
тією подушкою, в яку хворим хочеться 

поплакати. Та кількість пацієнтів постій-
но збільшується, уваги на всіх просто не 
вистачає. Треба зрозуміти, що ви – не 
єдиний хворий. Ваш час обов’язково 
прийде, до вас прийдуть і приділять вам 
увагу. 

– Як зрозуміти, що перед тобою – 
дійсно класний лікар, який призначить 
оптимальне і дієве лікування? 

– Якоїсь конкретної рекомендації не-
має. Треба звертати увагу на показники 
та досвід роботи спеціаліста, рекоменда-
ції інших лікарів та знайомих. Фахівець, 
до якого ви звернулися, має бути впев-
неним у своїх діях та вміти спілкуватися 

із пацієнтами. Категорія та стаж не дуже 
важливі. Віра в лікаря творить дива. Від 
неї залежить 30% успіху в лікуванні. Ще 
30 – від професіоналізму лікаря та 40 
– від ресурсів організму хворого.

Юлія ЧЕБРЕЦЬ/Громада

У складі бригади медичної  
допомоги ГО «Берегиня»
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Створювати «наче живі» іграшки Ка-

терина почала десять років тому. 
Психологиня за фахом, вона вчила-

ся ще й у місцевій школі мистецтв, тож має 
художню освіту. Пробувала себе у різних 
техніках: малювала вітражі, декорувала 
предмети. Поступово прийшла до того, що 
їй цікаво відтворити по фото образ домаш-
ньої тварини. 

– Вітражі не можна було переслати 
клієнтам, а місцевих замовлень не було. 
І я вирішила спробувати робити м’які 
іграшки. Першу створила чоловікові на 
день народження, це була скульптура 
нашого собаки. Виставила фото у со-
ціальних мережах, з того почалися за-
мовлення на інших тварин, – розповідає 
підприємниця.

Майстриня створює напрочуд ре-
алістичні копії тварин. Вони такого 
ж розміру, як у природі, збережені 
усі пропорції. У її добірці вже багато 
персонажів. Нещодавно відзнаку Лу-
ганської облдержадміністрації отри-
мала лисиця – символ Лисичанська. 
ЇЇ скульптура  посіла перше місце на 
регіональному конкурсі майстрів су-
венірів. 

– Коли я їхала з того нагороджен-
ня з лисицею в руках, водій автобуса 
попросив одягти їй намордник. По-
думав, що вона жива. Я радію, коли 
чую такі відгуки. Значить, моя робота 
вразила, додала настрою, – тішиться 
Катерина. 

У жовтні її роботи перемогли у між-
народному конкурсі колекціонерів 
іграшок The URSA Award. На конкурсі 
були представлені роботи учасників 
з восьми країн, в тому числі зі США, 
Австралії, Австрії, Німеччини. Вперше 
за п’ятнадцять років конкурс відбу-
вався онлайн. Катерина послала фото 
кількох своїх робіт: скульптури вовка, 
зайця і кота. Голосування тривало два 
тижні. Усі три роботи отримали при-
зові місця. 

– Це один з найбільших конкурсів 
серед колекціонерів. Мої вовк та заєць 
набрали найбільше голосів. Котів було 
мало, тому організатори додали його до 
категорії «ведмеді». Це було трохи див-
но, але мій кіт переміг серед ведмедів. 
Я щаслива – люди оцінили мої роботи, 
їхню якість.

На створення іграшки Катерина 
витрачає багато часу і грошей. Зав-
жди робить індивідуальну викрійку, 
розробляє каркас, закуповує у Німеч-
чині штучне хутро з аерографією – так 
скульптура виглядає максимально ре-
алістично. 

– Моя робота кропітка, на створення 
однієї скульптури йде від тижня до міся-
ця, тому і коштують вони дорого. Основ-
ні замовники – європейці та американці. 
Такими скульптурами вони прикраша-
ють свої будинки. Є колекціонери таких 
іграшок. 

ВЛАСНА СПРАВА

як кіт З Луганщини 
ВЕДМЕДЯ ПЕРЕМІГ
Катерина МАКОГОН з Лисичанська Луганської області створює м’які іграшки і продає 
їх за кордон. Свої вироби вона називає скульптурами і мріє, що вони прикрашатимуть 
торговельні та розважальні центри України, де даруватимуть людям гарний настрій.

Вартість скульптури тварини сягає до 
1 тисячі євро. Щоб отримати свою ціну, 
майстриня використовує різні техніки 
онлайн продажів, веде блог, працює з 
дистриб’юторами, розміщає світлини 

робіт на міжнародних торговельних ін-
тернет-майданчиках. А ще планує вийти 
на вітчизняні мережі, бо хоче, аби про її 
іграшки знали і в Україні також. 

Зараз Катерина розробляє відеокурс 

для тих, хто хоче займатися створенням 
ексклюзивних іграшок. І вже готується 
до участі у новому конкурсі – у Німеч-
чині. 

Наталя ДОНЕЦЬКА/Громада 
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НАЖИВО

ПОДОРОЖ ДО БЕРЕГА НАДІЇ
каМ’янка

«А люди де?» – перше, що я спитала у керівника групи фахівців БФ «Карітас Маріуполь», 
щойно ми заїхали до Кам’янки. Питання це, мабуть, так і стояло у моїх очах, доки ми 
діставалися «штаб-квартири» сільської громадської організації «Берег надії». Порожні 
вулиці, більшість з яких без асфальтового покриття. Кинуте біля воріт сільськогосподарське 
знаряддя. Стиглі сливи, що не дочекалися дбайливого господаря і, попадавши з дерев, 
вкрили землю синьою ковдрою. А ще невеличкі гурти корів, які зосереджено і мляво жували 
на узбіччі пожовклу траву. Сумну картину підсилював дрібний осінній дощ… 
Але ж за півгодини все змінилося. Ні, людей не побільшало, змінився настрій.

ДОВІДКА: село Кам’янка входить 
до складу Новоселівської сільської 
ради Волноваського району До-
нецької області (до 11 грудня 2014 
року входило до Тельманівського 
району). Засноване 1865 року, мало 
назву Нова Карань до 1945 року. 
Населення до війни – 1 170 людей, 
зараз – 640.
Вдягаючи на ходу захисну маску, з 

двоповерхового старенького будинку, 
де зараз працює ГО «Берег надії», вихо-
дить енергійна, усміхнена жіночка – це 
Тетяна Караджелі, голова громадської 
організації. Жваво вітається, запрошує 
усередину будівлі. Зупиняє погляд на 
мені, відповідає на неозвучене запи-
тання: «Здивовані? Не турбуйтеся! У нас 
доріг немає, а люди є! Небагато, але є!». 

Кам’янка – переважно грецьке село. Тут 
доволі тверді та суворі традиції, розповідає 
пані Тетяна. Жінки мають дбати про родину, 
дітей, без діла по селу не вештатися. Тож 
організація «Берег надії», яку створили ще 
2015 року, приділяє багато уваги розвитку 
жінок, які тепер мають змогу і спілкуватися, 
і навчатися, і дбати про дітей.

Знайомство з громадським центром 
розпочалося з манікюрного кабінету. «Ка-
бінет», мабуть, дуже гучна назва, це швид-
ше робоче місце, але сучасне: з гарним ус-
таткуванням та усміхненою майстринею на 
ім’я Марина. Далі у просторому приміщенні 
– розподіл на зони для навчання та відпо-
чинку. Відчувається, що у будинку завжди є 
люди, і тут ще не закінчено ремонт.

– Так, ми зовсім недавно сюди пере-
їхали, – веде розмову пані Тетяна. – Рані-
ше в нас було маленьке помешкання, 
отой будиночок, повз який ви проходи-
ли. Тепер доводимо тут все до ладу. На 
другому поверсі у нас буде центр для 
жінок, які потерпають від насильства. 
На жаль, в селі є домашні агресори. Ми, 
правда, навчилися їх приборкувати, гро-
мадський вплив – велика річ. Деякими 
родинами опікуємося дуже ретельно. 
Скоро запрацює громадська пральня, 
бо не в кожній оселі є вода, і не всі ма-
ють пральні машини. Зараз купуємо ще 
кулінарне обладнання. Хочемо з’єднати 
корисне з приємним: щоб жінки, поки бі-
лизна переться, а діти граються у дитячій 
кімнаті, могли не тільки чомусь навчити-
ся, поспілкуватися, зробити манікюр або 
зачіску, а й приготувати щось смачнень-
ке додому. Всі будуть задоволені.

За п’ять років «Берег надії» залучив 
до села таку кількість проєктів, якої не 
знайти у жодному населеному пункті 
вздовж лінії розмежування. Організація 
працює з БФ «Карітас-Маріуполь», Дан- 
ською радою у справах біженців, Дитячим 
фондом ООН ЮНІСЕФ, ОБСЄ, міжнарод-
ною організацією «Лікарі без кордонів», 
із Християнською службою порятунку, з 
громадськими організаціями Норвегії та 
Жмеринки, із всеукраїнською ГО «Право 
на захист» та маріупольською «Береги-
нею». В організації 11 учасників, без діла 
жоден не сидить, каже пані Тетяна.

– Ми вже склали вісім проєктів, з них 
три цього року. Разом з «Карітасом» реалі-
зували проєкт «Сонячна країна» – бачите 
цю кімнату з іграшками? З українським 
жіночим фондом та громадською органі-
зацією з Норвегії влаштували свято для 
дітей – до нас ціла фура новорічних пода-
рунків приїхала! Влітку для малечі відкри-

ваємо «Територію М» – такий невеличкий 
літній табір, куди збираються діти не лише 
з Кам’янки, а й з сусідніх сіл. Залучили 
кошти на водопостачання школи. За до-
помогою ЮНІСЕФ створюємо соціально-
кризовий центр «Гречаночка». Ще хочемо 
створити дві мобільні бригади допомоги 
літнім людям, їх у нас 78. Будемо збирати 
замовлення, що кому потрібно, і комплек-
сно допомагати. А ще хочемо відродити 
суто грецьку випічку, продавати її та за-
робляти гроші. Планів багато.

Тепер я трохи іншими очима роздив-
лялася на село. У Кам’янці є три при-
ватні магазини, де можна купити все 

необхідне. Постачання централізоване, 
привозять все на замовлення, як у місті. 
Правда, ціни трохи підскочили, каже 
продавчиня місцевої крамниці:

– От бачите: вчора хліб був за одною 
ціною, сьогодні все на гривню дорожче. 
Вода, яку привозять з Маріуполя, теж 
вже більше гривні за літр коштує. Але 
все абсолютно є, від овочів до м’ясних 
виробів. Люди продукти купують, небага-
то, але купують. А от чого в нас не купити, 
то це вугілля: ціни аж 8 500 гривень за 
тонну, таких грошей тут ні в кого нема.

У селі 112 дітлахів, від немовлят до 
старшокласників, тож працюють школа 
і дитячий садок. У дуже гарному стані 
сільський будинок культури, де із захва-
том розповідають про народні співочі 
колективи села – а їх аж три, пишаються 
новим обладнанням для сцени. Утриму-
вати будинок вже багато років допома-
гає місцевий меценат. Дбають тут і про 

історію. Приємною несподіванкою вия-
вився невеличкий сільський музей. 

Ще працює сільська бібліотека, якій 
вже майже 70 років. В ній дбайливо збері-
гається понад 10 тисяч книжок. Через 
карантин людей поменшало, жаліється 
бібліотекарка Людмила Баранова, роз-
кладаючи новенькі книжки по полицях:

– Книжок привезли багато, а людей 
приймати не можемо, масові заходи 
заборонили. Наші вчителі розібрали лі-
тературу по класах, там читають. А до 
карантину тут людей багато було, особ-
ливо взимку. Дорослі найбільш цікав-
ляться романами та детективами, чи-
мось для душі, а школярі – українською 
літературою, посібниками для навчання, 
довідниками різноманітними. 

Життя села завжди залежало від міс-
та, бо робота була тільки там. У селі пра-
цювали лише бюджетники, каже Тетяна 
Караджелі. З війною у Кам’янці почалася 
міграція – село неодноразово потрапля-
ло під обстріли, тож люди виїжджали у не-
безпечні населені пункти, де є робота. 

– Як ми тут жили? Працювали всі на 
заводі в Маріуполі. Громадського транс-
порту в нас ніколи не було, ходили завжди 
пішки. До залізничної станції тут чотири кі-
лометри, от всі разом і вирушають. Проки-
нешся, було, о четвертій ранку, а селяни 
«ланцюжком» йдуть на електричку. Вве-
чері та ж сама картина – всі повертаються 
додому. Робота давала надію, що будуть 
гроші, що сім’ю утримаєш, дітей вивчиш. А 
як війна почалася  – молодь, переважно, 
переїхала до міст, бо працювати ніде. Село 
ніколи не мало ніяких підприємств. Колись 
була ферма, але невеличка. Зараз працю-
ють два фермери, вони людей наймають 
на роботу. Але, знову ж таки, кількість ро-
бочих місць обмежена. Село поволі старі-
шає. Якщо протягом двох років нічого не 
зміниться, не буде відкрито нових підпри-
ємств, я навіть не уявляю, що тут буде. По-
їдуть звідси й ті, хто ще залишається.

Попри негатив, пов’язаний із війною,  
кожної поїздки до прифронтових сіл  
завжди трапляється щось світле – таке, 
що закарбовується у пам’яті надовго. У 
Кам’янці це була посмішка маленької дів-
чинки, яка раділа з того, що її разом з ма-
мою фотографують незнайомі гості. Че-
рез цю щиру безтурботну посмішку вже 
не зважаєш на малолюдність, на той нуд-
ний дощ, на тих корів, які наче навмисно 
повільно жують, роблячи все навкруги 
ще сумнішим. Посмішка, яка дає надію, 
що понівечене війною життя зрештою 
відродиться і навкруги запанують мир та 
злагода... Хоча б заради такої малечі.

Ірина Горбасьова/ГРОМАДА

Фото авторки

Тетяна Караджелі
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Наша експертка з гуманітарних питань – керівник проєкту «Простір підтримки» 
Благодійного фонду «Карітас Маріуполь» Валерія ГАРМАШ вже докладно розповідала нам 
про роботу волонтерів. А ось і зворотний зв’язок – розповідь підопічної волонтерів Олени 
Василівни. Ми слідкували за її історією. У житті жінки настала чорна смуга: вона водночас 
втратила матір та можливість ходити, довгий час пересувалася буквально поповзом. Якби 
не допомога волонтерів, невідомо, чи стала б вона колись на ноги, чи мала б наразі ресурси 
для життя. Ця розповідь – подяка Олени Василівни людям, які її врятували.

ГУМАНІТАРНА КУХНЯ: – Зараз я почуваюся нарівні з усіма. 
Ходжу по двору, можу піти поговорити з 
сусідами. Це дуже велика різниця, коли 
ти зовсім не можеш піднятися чи коли 
вже стоїш на своїх ногах. Я вже й забу-
ла, як повзала – це страшно згадувати, 
воно само в мене стерлося з пам’яті. По 
вулиці повзала, за поштою повзала. І на-
магаєшся, щоб сусід пройшов і тебе не 
помітив, а то ще стане та буде дивитися 
і не знати, як йому поводитися. Я з цим 
дуже часто стикалася, коли люди роз-
гублюються. Хтось робить вигляд, що не 
бачить, як я повзу – чи то з делікатності, 
щоб не образити, чи тому, що «моя хата 
скраю», є така категорія людей. А є такі 
небайдужі, що зупиняться, підійдуть та 
питають: «а що, а як, чим допомогти?». 
Мабуть, волонтери, відносяться до цьо-
го другого типу людей. Це небайдужість, 
бажання надати комусь допомогу.

…Дуже відчувається, як життя розді-
лилося на «до» та «після», коли людина 
ніби йде назустріч, а потім відвертається 
та обходить стороною. Та й ти не хочеш 
нікого обтяжувати. А тут тобі допома-
гають відразу і всім. Я навіть не вірила, 
що буду ходити, була в тому стані, щоб 
повзати і надалі. Лікар-реабілітолог лег-
ким рухом руки підняв на ноги. А коли 
Людмила привезла цих дітей, почалося 
життя (Олена Василівна розповідає про 
фахівця БФ «Карітас Маріуполь» Люд-
милу Чичеру та студентів Української 
академії лідерства, які допомагають їй 
як волонтери – прим. ред.). Перший раз 
я взагалі злякалася, не знала, як бути, 
сіла, замкнулась. А потім вже адаптува-
лася. І кожного разу вже думаєш: «О, 
наші приїхали!». Бо вони вже не просто 
хтось, а Свої. Це як нова сторінка мого 
життя: ось я жила-жила півстоліття з га-
ком, аж потім впала і все стало темно, а 
після почалося потрохи розширятися, 
яскравіти. Вже два роки я так живу. По-
чала приводити себе до ладу, поверну-
лася до того стану, якою була до всього 
поганого. Наче у студентські роки по-
вернулася. Я не відчуваю різницю у віці. 
Зараз настільки мудрі діти, вони молоді 
за віком, але з іншої епохи, мені дуже 
цікаво з ними. Справа навіть не в до-
помозі. Це як джакузі – ти прийняв цю 
ванну і все, тобі більше нічого не потріб-
но. Спілкування заряджає надовго. Єди-
не, що зупиняє –  це швидкість, бо ж не 
можу так швидко пересуватися, як вони. 
А так, відчуваєш себе дуже добре.

…Вони так багато зробили. Що таке 
приватний будинок та людина без ніг? 
Я вже і руки опустила. Де там викопати 
щось, пересадити… Я б до Нового року 
це все робила, а вони відразу. Дім без 
них, мов без рук. Був шок, коли я по-
просила обрізати гілку, а вони спиляли 
мою вишню під корінь – хлопець так 
постарався, щоб мені восени було мен-
ше роботи. Але зараз я йому так вдяч-
на! Вирішила на місці, що звільнилося, 
зробити майданчик, бо машини ж будуть 
під’їжджати. У мене б розуму не вистачи-
ло прибрати те, що не потрібно. Ну нащо 
мені вишня поряд з хвірткою! Це ж так 
просто! Ось з таких маленьких моментів 
і складається усе. Буває, що дивуєшся, 
всередині все заводиться, і кожен ба-

чить своє, а потім ми разом сміємося. Як 
сьогодні: трусили яблука, так трусили, 
що і яблука побилися, але всі пішли до 
дому з яблуками, як їжачки.

…Коли почався карантин та діти пере-
стали приїжджати, я сіла та засумувала. 
Несподівано приїхали під час каранти-
ну та привезли смачненьке. А тут вже 
приїхали і нові діти! Вони мені не тільки 
допомагають, але і вчать. Я вже на кажу 
про подарунки. І продукти були, і одяг. 
Зазвичай називають мене бабусею, це ж 
17-18, ну 20 років їм. Для них я за віком 
бабуся. І раптом один хлопець каже: «Та 

ви ще молода!» – і всі так погоджуються 
з ним. А мені й достатньо цього, аби я у 
душі пурхала, як метелик. Молодість ця, 
вони всі такі різні, всі такі цікаві, бачиш, 
як вони змінюються.

…Мені треба трохи попрацювати над 
собою, треба мінятися. Дивлюся на дітей 
і сама собі нові вимоги ставлю. Почала 
трохи на дієтах сидіти. Було таке, що 
їла багато, бо був страх, що залишуся  
голодною, і я їла, як хом’як. Не тільки 
в мене таке буває, у багатьох. Але діти 
мене трошки «подресирували». А мені 
цього й не вистачало!

…А ще в мене є Анічка, мій особистий 
волонтер. Вона мені такий Новий рік 
влаштувала! Вона мені ялинку зробила! 
Я навіть не знаю, чого мені ту ялинку 
захотілося. Але ви не уявляєте, що таке, 
коли людина сама сидить, і зима, і кожен 
окремо у своїх домівках, о сьомій годині 
вже глибока ніч, телевізор набридає, 
читати втомлюєшся, розмовляти теле-
фоном теж не завжди хочеться. А так 
ялинку ввімкнув – і так класно, і нічого 
вже не потрібно. Вона подарувала саме 
тепло! Це був дуже яскравий епізод, 
дуже особистий та дуже душевний (на-
томість Анна – жінка-волонтер, яка та-
кож допомагає Олені Василівні – каже, 
що приходить, аби підзарядитися від неї 
енергією, теплом та силою духу – прим. 
ред.).

…Загалом я довго не могла зрозумі-
ти: хто такі волонтери? Мені здавалося, 
що люди там заробляють, стаж якийсь 
в них. А коли я зіткнулася з цим, вияви-
лось, що волонтери – це відповідаль-
ність, відповідальність за інших. Бо це 
не просто «на тобі пайок», це мистецтво 
– не образити людину, зробити для лю-
дини свято, розговорити, щоб їй на душі 
потеплішало. Мабуть, ця якість в цих лю-
дях, це внутрішній порив, це внутрішня 
потреба, бажання діяти, допомогти від 
серця, від душі.

… Дуже сильне тепер бажання у мене 
чимось допомагати. Буває, людина гар-
на, але в неї якась вада, і вона нама-
гається це приховати. Це я відчула на 
собі, і тепер можу ділитися, підказувати 
телефоном. Є одна жінка, що вже поми-
рає. Вона дуже грамотна, дуже цікава 
людина. Ми спілкуємося по середах. Я 
просто їй дзвоню, їй цього достатньо. 
Десь годину ми розмовляємо. В мене 
не вистачає словникового запасу, може, 
написати я і можу, а висловитися я не 
вмію. Вона добре це розуміє і сама роз-
повідає. І ось вона живе цими середами.

…Такого, як волонтерство, не було 
раніше, або не настільки воно було по-
тужним, як зараз. По собі суджу: як мене 
взяли, одягли, нагодували, допомогли, 
надихають, по дому допомагають. Все-
все робиться. Життя почалося, стало 
активним. Не просто прийшли і щось 
дали, а турбуються, відвідують, дзво-
нять. Іноді бувають несподіванки, коли 
раптом дзвонять та говорять, що зараз 
приїдуть. 

…Велика подяка всім діткам, та тим, 
хто стоїть біля витоків всього цього руху, 
хто зараз зі мною!

стати на ноги і ЗноВ посМіХатися

З Валерією Гармаш.  
Фото: Олександр МАСЛОВ/Громада
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СКАНВОРД

ПОГОДАПО САДАХ ПУСТИННИХ  
ЇДЕ ГОРДОВИТО ОСІНЬ  
ЖОВТОКОСА НА БАСКІМ КОНІ
За прогнозами синоптиків тільки перший тиждень листопада буде до-
сить теплим, а далі поступово ставатиме холодніше аж до заморозків.

Протягом перших двох тижнів листопада на Луганщині температура повітря вдень 
прогріється до +16°С, вночі мінімальна позначка на термометрах становитиме +1°С. До-
щитиме 1, 2, 8 листопада, 15-го очікується дощ зі снігом. Майже щодня зберігатиметься 
хмарна погода із проясненнями. Швидкість вітру – не вище 5 м/с.

На Донеччині максимальна температура вдень становитиме +15°С, мінімальна вночі 
–1°С.  Погоду обіцяють переважно хмарну із проясненнями, дощі 1, 2, 6, 7, 16 листопада. 
Максимальна швидкість вітру – 5 м/с. 

Відповідь на сканворд №19 (28)

З ІСТОРІЄЮ ВІД ДАРІЇ ЦВЄК 

СМАЧНОГО

Пані Дарка (вона любила, щоб 
саме так її називали) народи-
лася 1909 року на Тернопіль-

щині. Батько працював у Варшаві та 
часто брав доньку на світські заходи, 
де вона навчилася добрих манер, 
сервіруванню столу та подачі страв. 
Закінчивши педагогічну семінарію, 
шляхетна панянка працювала вчи-
телькою біології. А коли радянська 
влада виселила Дарію із чоловіком 
з власної квартири, заради заробіт-
ку влаштувалася кухарем до їдальні. 
З часом її унікальну обдарованість 
помітили, Дарію Цвєк запросили про-
водити кулінарні курси для дружин 
офіцерів та організовувати святкові 
обіди. А згодом наважилася на видан-
ня першої книжки рецептів. 

Жінки не стало 2004 року, та після 
неї залишилася багатюща колекція 
рецептів вишуканих страв з простих 
та доступних продуктів. Доторкнемося 
і ми до цієї спадщини, приготувавши 
одну з найулюбленіших страв родини 
Цвєк – яблучний штрудель. 

Що потрібно для тіста: 
• борошно – 250 г
• яйце – 1 шт.
• вода (тепла) – ¾ склянки.
Для начинки: 
• яблука – 1 кг
• цукор – 100 г
• мелені сухарі – ½ склянки
• вершкове масло або маргарин 

– 100 г
• кориця – 1 ст. л.
• лимонна цедра.
Як готувати: 
1. Замісити тісто, прогріти його, роз-

тягнути у тонкий шар.
2. Як підсохне, посипати тонко по-

шаткованими яблуками, цукром із ко-
рицею, лимонною цедрою, сухарями 
та додати шматочки вершкового мас-
ла або маргарину. 

3. Скрутити рулет і покласти на зма-
щене жиром деко. Пекти у розігрітій 
до 210-220°С духовці протягом 30 
хвилин. 

4. Спечений штрудель порізати на 
порції, притрусити цукровою пудрою.

Можливо, ви пам’ятаєте книгу «Солодке печиво», яка 
з 1960 року видавалася мільйонними накладами аж 
дев’ять разів, і все одно була дефіцитом. Її важко було 
купити, тож книга передавалася від мами до дочки як 
коштовна реліквія. Авторкою цієї та інших популярних 
кулінарних книг була українка Дарія Цвєк.

ШтрудеЛь 


