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За статистикою, у Донецькій та 
Луганській областях проживає по-
над 370 тисяч людей з інвалідністю. 

Зараз у цьому регіоні відбуваються 
бойові дії, які руйнують і паралізують 
звичайний устрій їхнього життя. І вони 
намагаються якнайшвидше залишити 
небезпечну територію. Але це можуть 
зробити далеко не всі. Ті, котрі мають 
тяжкі проблеми зі здоров’ям: прикуті 
до ліжка та інвалідного візка, без ніг, 
незрячі, глухі, з невропсихічними пору-
шеннями, люди, які постійно користують-
ся медичними препаратами, наприклад, 
інсулінозалежні, – залишилися майже 
один на один з цією страшною війною і у 
надзвичайно складних умовах борються 
за своє життя. Вони, звісно, потребують 
сторонньої допомоги. 

Особливої підтримки громадяни з 
інвалідністю із зони АТО чекають від 
української влади, яка не має права за-
бувати про них у мирний час, а за такої 
критичної ситуації, що склалася сьогодні 
на Сході країни, і поготів. На жаль, пасив-
на, нескоординована діяльність держав-
них інституцій щодо переселення й до-
помоги інвалідам призводить до того, що 
ці люди фактично залишаються без еле-
ментарних засобів для існування: без їжі, 
води, світла, без пенсій, медикаментів, 
без інформації. Від куль та снарядів люди 
переховуються у підвалах, погребах. Та 
ще є й ті, хто взагалі не може потрапити 
до цих схованок, зокрема, хто на візках 
або у лежачому стані. Через порушений 
мобільний зв’язок чи брак грошей для по-
повнення рахунку у багатьох навіть немає 
змоги зателефонувати на гарячі лінії, щоб 
отримати інформацію про допомогу та 
евакуацію. 

Люди з інвалідністю у розпачі –  яким чи-
ном їм виїхати з небезпечного регіону, де 
взяти гроші, як знайти спеціальний транс-
порт і супровід? Також не менш хвилює 
питання – куди їхати і хто їм надасть тим-
часовий прихисток? В яких умовах вони 
перебуватимуть, як житимуть без роботи, 
пенсій та інших соціальних допомог?..

Щоб не залишати таких громадян у 
безвиході, за вирішення цієї проблеми 
взялися громадські організації та волон-
терський рух, наскільки це їм під силу. 
Руку конкретної допомоги простягнули 
вимушеним переселенцям з інвалідністю 
«Національна асамблея інвалідів 
України» на чолі з Валерієм Сушкеви-
чем та «Європейська асоціація прав 
інвалідів», президентом якої є Олег Дрю-
ма. Організації роблять все можливе й не-
можливе, аби допомогти людям дістатися 
безпечних районів. І вже до Одеси та 
Одеської області вони своїми силами 
переправили з Донбасу понад вісімсот 
інвалідів. Їх розміщують у пансіонатах, 
санаторіях та колишніх піонерських табо-
рах.

У такій скрутній ситуації опинилася і 
луганчанка Олена Рожкова. Через склад-
ну операцію на хребті молода жінка вже 
сімнадцять років в інвалідному візку. 
Працює психологом у Луганському облас-
ному центрі роботи з інвалідами. Заміжня, 
має двох діток. В середині червня, завдя-
ки зусиллям Європейської асоціації та 

ОДИН НА ОДИН 
ЗІ СТРАШНОЮ 

ВІЙНОЮ

був забезпечений інформаційною таблич-
кою, написаною шрифтом Брайля, і кожен 
з яких можна «оглянути» руками – копії 
доісторичних знарядь праці з каменю, 
кераміка і різні вироби з глини, залізна 
зброя, а також релігійне начиння.

Виходячи з цього та зі своїх можли-
востей, ми й вирішили зробити перший 
крок, щоб подолати той фізичний, часто 
незнаний, бар’єр, що існує між музеєм і 
відвідувачами. Музей-квартира П.Г. Тичи-
ни розміщений у житловому будинку, тому 
про пандус чи автоматизований підйомник 

інвалідних візків на другий поверх нам поки 
доводиться тільки мріяти. Проте є дрібниці, 
які можуть зробити наш музей хоча б трішки 
ближчим для певної, особливої, групи лю-
дей. Саме тому ми й започаткували новий 
проект – «Доступний музей».

24 вересня 2013 року музей прийняв 
першу групу таких особливих відвідувачів – 
учнів Спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату №5 для сліпих дітей.  Діти щиро 
реагували на усі звертання та пропозиції 
музейних працівників і залишилися вельми 
задоволені екскурсією. 

медичний центр «Офтальмологічна 
клініка професора Сергієнка», який 23 

квітня гостинно відчинив двері для пацієнтів 
з найскладнішими очними патологіями, 
започатковує низку соціальних проектів.

Про те, кому і як саме надаватимуться 
медичні послуги в рамках благодійних акцій 
лікарі офтальмологи, зокрема, науковий 
керівник Київської міської офтальмологічної 
лікарні «Центр мікрохірургії ока» Мико-
ла Сергієнко засновник офтальмологічної 
Клініки професора Сергієнка у м. Вінниця 
Андрій Сергієнко, кандидат медичних 
наук, головний лікар медичного центру 
«АІЛАЗ» Андрій Ковальов та фахівець з 
питань діагностики, лікування та усклад-
нень міопії Любомир Литвинчук, розповіли 
на прес-конференції, що відбулася 
14 липня у прес-центрі Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації.Так, 
одна з найсучасніших офтальмологічних 
клінік європейського рівня задля того, щоб 
максимально та на ранній стадії виявля-
ти патології органу зору, які призводять 
до сліпоти, започатковує безкоштовну 
діагностику з виявлення глаукоми. Кожен 
вінничанин у будь-який зручний для себе 
час з понеділка по суботу може відвідати 
центр та виміряти внутрішньоочний тиск й 
отримати консультації.

Доктор медичних наук, професор, прези-
дент української Асоціації офтальмохірургів 
та засновник офтальмологічного центру 
Андрій Сергієнко вважає клініку скоріше 
соціальним, ніж комерційним проектом. 
Його пацієнти – це хворі на цукровий діабет 
з очними ускладненнями: глаукомою, ката-
рактою, короткозорістю, макулодистрофією 
та діти з очними хворобами різного ступе-
ню складності.

Основна мета власників центру – на-
близити доступ пересічним вінничанам 
до європейської, першокласної медици-
ни. Відтак, у клініці започатковується ще 
один соціальний проект з оперативного 
лікування проблем із зором в людей, хво-
рих на цукровий діабет. 

Провідними фахівцями центру протя-
гом року буде проводитися до двадцяти 
операцій малозабезпеченим категоріям 
населення.  Безкоштовні хірургічні втру-
чання, а також обстеження плануються 
проводитися перед великими релігійними 
святами.

Не залишаються осторонь у медично-
му центрі «Офтальмологічна клініка про-
фесора Сергієнка» і складної суспільно-
політичної ситуації на Сході країни. Так, 
фахівці клініки надаватимуть безкоштовну 
консультативну і медичну допомогу бійцям, 
які є учасниками АТО.

ПРОФІЛАКТИКА ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗОРУ НА ВІННИЧЧИНІ
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НАІУ, вона разом з групою таких самих 
інвалідів виїхала з Луганська до одесько-
го санаторію «Куяльник», в якому і нині 
перебуває.

– Я вдячна Олегу Дрюмі і всім, хто 
долучився до нашого порятунку, ви-
везення з небезпечної зони. Спочатку 
нас приїхало п’ятдесят, а днями при-
було з Донеччини й Луганщини ще сто 
п’ятдесят людей і всі в основному з про-
блемами опорно-рухового апарату, – 
ділиться Олена Рожкова. – Я перебуваю 
у санаторії з дев’ятирічною донькою і 
сином, якому рік і дев’ять місяців. Умо-
ви більш-менш нормальні, всі зручності 
у номері. Щоправда, аби вільно пересу-
ватися у візку, довелося двері познімати 
з петель. Нас тут годують тричі на 
день, ми проходимо лікування грязями, 
купаємось у морі… Але, чесно кажучи, 
якби ми тут відпочивали у мирний час, 
то це б було дуже добре. А у такий мо-
мент, коли знаєш, що у твоєму місті 
іде війна, гинуть люди, руйнуються бу-
динки, скрута з продуктами і, взагалі, 
страшно, хочеться лише одного, щоб це 
безглузде кровопролиття закінчилось. 
У мене в Луганську залишився чоловік, 
теж інвалід ІІ групи, і батьки. Вони не 
захотіли залишати рідну домівку. Я 
за них дуже переживаю і хочу бути з 
ними. Наше проживання в Одесі оплаче-
но до кінця липня, а що з нами буде далі 
– невідомо. І ще хотілося б сказати, 
щоб наша біда лягала не лише на плечі 
волонтерів, а щоб про нас дбала і дер-
жава.

«Національна асамблея інвалідів 
України» разом з «Європейською асоці-

ацією прав інвалідів» започаткували 
спеціальну Благодійну програму для на-
дання допомоги особам з інвалідністю, 
вимушеним переселенцям із зони АТО – 
«Рятуймо разом!». 

– 235 тисяч громадян з інвалідністю 
з регіону бойових дій ще чекають на по-
рятунок, – зазначає Валерій Михайлович 
Сушкевич, Голова комітету Верховної 
Ради України у справах пенсіонерів, 
ветеранів та інвалідів, президент НАІУ. 
– Тому ця Благодійна програма покли-
кана для організації оперативного й 
безпечного виїзду людей із зони про-
ведення антитерористичної операції, 
фінансування переїзду, а також прожи-
вання й харчування цієї категорії насе-
лення. Я звертаюсь до всіх інституцій 
державної влади, до усіх небайду-
жих українців долучитися й фінансово 
підтримати Благодійну програму, ско-
ординувати свої дії в допомозі таким 
громадянам і врятувати найцінніше, що 
може бути – людське життя.

АДРЕСА ДЛЯ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ 
БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОмОГИ: 

Для перерахування коштів в грив-
нях використовуйте такі дані: одер-
жувач платежу: ВГО НАІУ; код ЄДРПОУ/
ДРФО: 26114037; банк одержувача: ПАТ 
КБ «ПриватБанк», м. Київ (Україна); 
номер рахунку: 26007052624054, валю-
та UAH (українська гривня); код банку 
(МФО): 320649; призначення платежу: 
Благодійний внесок на Програму «Ря-
туймо разом!»

Наталія ЩЕРБАНь.

Проект USAID «Доступ до 
правосуддя та правової 

обізнаності в Україні «Пра-
вова країна» і Всеукраїнська 
коаліція з надання правової 
допомоги презентували 
український веб-портал з на-
дання безоплатної правової 
допомоги ПравоОнлайн – 
www.pravoonline.org.ua

Веб-портал надає доступ 
до безоплатних правових по-
слуг й орієнтований на гро-
мадян, котрі не мають коштів 

на платну юридичну допомо-
гу. Платформа, яка об’єднає 
усіх тих, хто надає юридичні 
послуги, що надасть змогу от-
римати юридичну допомогу 

малозабезпеченим верствам 
населення. Сайт вміщує си-
стему онлайн-звернень, за 
допомоги якої всі бажаючі 
самостійно і дистанційно змо-
жуть залишити свої запитан-
ня і отримати кваліфіковану 
безкоштовну консультацію 
від професійних експертів-
юристів. На порталі надаєть-
ся як первинна правова до-
помога, так і наступна, що 
представляє інтереси грома-
дян у судах.

ВЕБ-ПОРТАЛ 
З НАДАННЯ 

БЕЗОПЛАТНОЇ 
ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ

допомоги: − на першу дитину: 41280 грн.;
− на другу дитину: 41280 грн.;
− на третю і кожну наступну дитину: 

41280 грн.
Перша виплата 10320 грн.
Решта суми допомоги рівними частина-

ми кожного місяця:
− на першу дитину: 860 грн. (протягом 

наступних 36 місяців);
− на другу дитину: 860 грн. (протягом на-

ступних 36 місяців);
− на третю і кожну наступну дитину: 860 

грн. (протягом наступних 36 місяців).
Незалежно від кількості малюків 

на кожного з них, починаючи з липня 
нинішнього року, держава виплачувати-
ме понад 41 тисячу гривень. Звичайно, 
новина не з приємних, проте на це є при-

чини і обґрунтування. «Ми в держбюджеті 
змінили систему підтримки сімей, які ви-
ховують дітей. До прийняття останніх 
змін до бюджету платили 30 тисяч гри-
вень за першу дитину, 60 тисяч гривень 
за другу і 120 тисяч за третю. Нині такої 
можливості немає, ми платитимемо за 
кожну новонароджену дитину 41 тисячу 
гривень, і її виплату буде розтягнуто на 
три роки», − зауважив Міністр фінансів 
Олександр Шлапак.

А що буде з виплатами для тих мам, 
яким їх уже нараховано і які їх уже отри-
мують? У Міністерстві соціальної політики 
повідомили, що «за старою схемою», тоб-
то в попередніх розмірах, допомогу випла-
чуватимуть мамам, які народили маля до 
1 липня цього року.

Перелік програм, які Літературно-
меморіальний музей-квартира 
П.Г. Тичини пропонує відвідувачам, 

надзвичайно багатий. Тут намагаються бути 
цікавими і дітям, і дорослим. Завітавши до 
музею, ви маєте змогу не тільки ознайоми-
тись з меморіальною квартирою, а й взя-
ти участь у різноманітних майстер-класах, 
навчитися «малювати музику», займатися 
творчістю чи спробувати писати вірші. Про-
те є група людей, для яких всі ці атракції 
недоступні, у кого кожен день – це подвиг 
чи боротьба. Це люди з особливими потре-
бами.

Саме тому останні десятиліття розвит-
ку музейної галузі у світі характеризуються 
все активнішим прагненням музеїв брати 
участь у вирішенні важливих соціальних 
завдань, зокрема, зробити співгромадян 
з обмеженими можливостями своїми 
постійними відвідувачами, надаючи їм змо-
гу брати повноцінну участь у житті соціуму.

Європейські та американські інклюзивні 
музейні заклади для людей з особливими 
потребами пропонують низькі бордюри, 
наявність пандусів; широкі двері, спеціальні 
ліфти; пільгові квитки, можливість без-
оплатного відвідування для супроводжу-
ючих та вільний доступ до музею собак-
поводирів, вітрини, які б давали змогу 

їх оглядати людині, що сидить у візку, 
спеціальні етикетки (прозорі інформаційні 
пластинки шрифтом Брайля для горизон-
тального читання), книги і брошури шриф-
том Брайля, можливість доторкнутися до 
частини експонатів руками, фільми з ти-
трами чи сурдоперекладом, дехто надає 
гіда-волонтера, який супроводжує по 
всьому музею «особливого» відвідувача і 
розповідає історію експонатів, також часто 
є можливість оренди спеціальних окулярів, 
які збільшують зображення.

У сусідній Російській Федерації на 
сьогодні вже близько 15 музеїв працюють 
за програмою «Музей без бар’єрів». Це не-
багато, проте ситуація є значно кращою, 
ніж у нас. В Україні є лише один музей, об-
ладнаний автоматичним мобільним схо-
довим підіймачем (Луганський обласний 
художній музей) та кілька десятків музеїв 
мають пандуси при вході, що дає змогу 
оглянути лише експозицію на першому 
поверсі. Якщо ж говорити про незрячих 
чи слабозорих гіпотетичних відвідувачів 
музеїв, то перша і єдина на сьогодні му-
зейна експозиція такого типу була ство-
рена у 2010 році у Дніпропетровському 
національному історичному музеї імені 
Д.І. Яворницького. «Заняття стародавньої 
людини» – це 150 предметів, кожен з яких 

МУЗЕЙ ПАВЛА ТИЧИНИ 
СТАВ ДОСТУПНИМ ДЛЯ ВІДВІДУВАЧІВ 

З ВАДАМИ ЗОРУ
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Літнього ласкавого 
дня 28 червня Біла 
Церква на своїй 

базі відпочинку як завжди 
радо і гостинно прийма-
ла учасників традиційного 
тифлоконкурсу. Цього разу 
у заході брали участь вісім 
команд по п’ять осіб. Кож-
на команда мала предста-
вити свою оригінальну на-
зву та веселе привітання. 
Члени УТОСу представ-
ляли: Київське УВП №3 
− «Подоляни»; Київське 
УВП №1 − «Охотники за 

удачей»; Київська ТПО №3 
− «Оболонці»; Київська 
ТПО №4 − «Светлячок»; 
Київське УВП №4 − «Ма-
стера»; Білоцерківська 
ТПО − «Щире серце»; 
Білоцерківське підприєм-
ство − «Тяп-ляп»; Обухів-
ське УВП − «Стручок». 

Всі команди без винятку 
були чудово підготовлені. 
Щирими оплесками і з гумо-
ром сприймалися перемоги 
і поразки у цікавих конкур-
сах, які пропонувалися 
організаторами заходу. 

СВЯТО РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ТА ВІДПОЧИНКУ

Він ознайомив нас із пам'ятними місцями 
Дрогобиччини, ілюструючи розповідь фото-
графіями пам'ятників, описаних у книжці 
«Шевченко в краю Франка», яка розповіла 
історію створення пам'ятників Тарасові Шев-
ченку у Франковому краю, подарував книжку 
кожному. І от урочиста тиша. Свято почало-
ся. Тепло й натхненно пані Слава пригада-
ла стражденний і творчий життєвий шлях 
поета-пророка. І сам собою народився спів 
учасників: «Думи мої, думи мої, лихо мені 
з вами...». Увагу глядачів привернула ви-
ставка мініатюрних видань «Кобзаря» до 
200-річчя Т. Шевченка, яку привезла з собою 
пані Світлана. Коментуючи, вона давала в 
руки незрячим кожну книжечку, збуджуючи 
особливі почуття і відчуття.

Ще раз прозвучала історія про «Заповіт», 
перекладений різними мовами, який ми 
ілюстрували, читаючи білоруською, польсь-
кою, німецькою, англійською мовами, завер-
шуючи співом рідною мовою. Власні поезії, 
присвячені улюбленому Кобзареві, про-
читала переможниця кількох літературних 
конкурсів Леся Кузьмів, яку широ вітали 
слухачі. І знову всіх об'єднала пісня: «По 
діброві вітер виє...». Ніби в тон сумній 
мелодії звучить вірш-молитва О. Псьолівни 
з Яготина «На заслання», яку сам поет на-
звав «Святою водою». А останній вірш ве-
ликого співця України «Чи не покинуть нам, 
небого...» викликав у читачів глибокі розду-
ми про філософські погляди на життя само-
го автора. І як найкращий доказ про те, що 
Тарас Шевченко − наш сучасник, невід'ємний 
учасник подій XXI ст., стала поезія колишньої 
випускниці Львівської спецшколи-інтернату 
для незрячих, переможниці всеукраїнського 
конкурсу на честь Шевченкового ювілею 

серед інвалідів по зору, Ніни Лавреги-Пере-
пеличної «Тарас Шевченко на Майдані», що 
схвилювала всіх правдою, щирістю і вмінням 
поєднувати поетові рядки із власними: 

Якраз «тринадцятий минало»,
Коли майдан покликав нас; 
«Чи то так сонечко сіяло», 
А чи настав пророчий час? 
Студенти вийшли серцем щирим 
Свій чесний вибір боронить... 
А над Майданом лине пісня, 
Козацька слава ожива. 
Спливають в пам'яті провісні, 
Палкі Тарасові слова: 
«Свою Україну любіть!
Її любіть во врем'я люте,
В остатню тяжкую минуту 
За неї Господа моліть!»... 
Нас досить, Путіне, лякати, 
Вгамуйтесь у своїм Кремлі! 
Бо «на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 
А буде син і буде мати, 
І будуть люде на землі...»
Останні рядки вірша заглушив багатого-

лосий акорд Шевченкової «Реве та стогне  
Дніпр широкий!..», яку всі присутні співали 
стоячи. А після урочистостей гостинні дро-
гобичани на чолі з паном Тимофієм і пані 
Ярославою виявили неабияку щирість, по-
казуючи рідне місто, частуючи нас смачними 
стравами, які самі приготували. Але й тут не 
обійшлося без пісень на слова Т. Шевчен-
ка: «Така її доля...», «Зоре моя вечірняя» 
та інших. Прощалися, як рідні. Львів'яни 
привітно запрошували до себе на гостину. Ця 
зустріч, на яку скликав нас Тарас Шевченко, 
ще довго житиме в наших серцях. 

Олена КУТНЯ.

З першого липня при народженні дитини 
виплачується єдина допомога у розмірі  

41,2 тис. грн.
Якщо дитина народилася в період з 

01.01.2014 − 30.06.2014 включно, розмір 
допомоги:

− на першу дитину: 30960 грн. (тридцять 
прожиткових мінімумів);

− на другу дитину: 61920 грн. (шістдесят 
прожиткових мінімумів);

− на третю і кожну наступну дитину: 
123840 грн. (сто двадцять прожиткових 
мінімумів).

Перша виплата 10320 грн. (кратна деся-
ти прожитвовим мінімумам). 

Решта суми допомоги рівними частина-
ми кожного місяця:

− на першу дитину: 860 грн. (протягом 
наступних 24 місяців);

− на другу дитину: 1075 грн. (протягом 
наступних 48 місяців);

− на третю і кожну наступну дитину: 
1576 грн. 67 коп. (протягом наступних 72 
місяців).

Якщо дитина народилася в період з 
01.07.2014 − 31.12.2014 включно, розмір 

ВИПЛАТИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ
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Щоб усі конкурсанти мали 
рівні можливості, їм затуля-
ли очі пов’язками. Незрячі 
учасники змагалися у 
«Брайль-рингу» − читали 
текст рельєфно-крапковим 
шрифтом на швидкість. 
Демонстрували своє орієн-
тування у просторі, ідучи 
на звук так, щоб не заче-
пити предмета, який лежав 
на землі. 

Корисним був конкурс 
«Попелюшка», в якому 
потрібно було швидко роз-
класти цукерки різної фор-
ми у три тарілки. 

Цікаво було спосте-
рігати за конкурсом 
«Вправний пожежник», в 
якому учасники показува-
ли своє вміння та уважність 
у збиранні і складанні 
сірників у коробочку. 

А ось конкурс «Жартів-
ливий кухар» справді 
усіх розвеселив і підняв 
настрій. Потрібно було пі-

кантним місцем сісти на 
мішечок з картоплею і виз-
начити скільки картоплин 
під тобою. Скажу я вам, за-
вдання не з легких!..

Розрядкою між конкур-
сами була вдала демон-
страція учасниками своїх 
талантів. Як завжди не-
перевершено звучав голос 
Олексія Вишневського з 
Київського УВП №4, свої 
пісні він присвятив жінкам. 
Чудові власні вірші прочи-
тав поет з Києва Віталій 
Грибинюк. Оригінальний 
блюз під гітару у стилі 
кантрі пролунав від учас-
ника обухівської команди 
«Стручок», поета-пісняра 
Юрія Головаша. Ще у 
виконанні конкурсантів 
були гуморески і народні 
пісні.

Звичайно, для журі (у 
складі заступника голови 
ЦП УТОСу О.М. Осадчо-
го, заступника директо-

ра з соціальних питань 
Білоцерківського УВП 
Л.В. Красноштан та го-
лови Київської обласної 
організації УТОСу Т.Є. Дра-
чевської) виявилось нелег-
кою справою оцінювати 
уміння та кмітливість не-
зрячих учасників тифло-
конкурсу. 

Проте, найбільшу кіль-
кість балів набрала ко-
манда Київської ТПО № 3, 
яка і стала переможцем. 
За перше місце вона от-
римала приз у розмірі ста 
гривень. 

Друге і третє місце за 
кількістю балів посіли коман-
ди Білоцерківського УВП та 
Київського УВП №1. Вони 
теж отримали невеличкі 
грошові призи. 

Всім іншим конкурсан-
там дісталися приємні за-
охочувальні подарунки.

Параскева П’ЯТНИЦЯ.

меланома, найпідступніший 
рак шкіри, трапляється рідко, 
але вирізняється особливою 

злоякісністю. Найбільш незахищеними 
перед нею виявляються білошкірі люди. 

Спочатку вона досить довго, 3 − 5 років, 
мімікрує під родимку, ніяк не впливає на 
самопочуття, а потім вибухає метастаза-
ми, не залишаючи людині жодного шан-
су. Єдина стратегія боротьби з мелано-
мою − якісна профілактика. Для цього тре-
ба частіше оглядати свою шкіру та не бо-
ятися профілактичного візиту до онколога. 

Останнім часом меланома викликає 
особливі побоювання у лікарів. З почат-
ку 1970 років невпинно зростає захво-
рюваність. Причиною цього медики вважа-
ють моду на засмагу, поширення соляріїв, 
перші зразки яких не витримували ніякої 
критики. Доведено, що висока сонячна 
активність вмикає пухлинний процес ме-
ланоми. І є ще одна проблема глобально-
го масштабу. Всесвітня організація охоро-
ни здоров'я, ґрунтуючись на оцінці UNEP, 
наводить дані, що у зв'язку із потоншан-
ням озонового шару Землі на 10% можна 
очікувати, що кожного року хворих на мела-
ному ставатиме більше на 4500 осіб. 

Лікування
Сьогодні меланома трапляється не так 

часто. У середньому цей діагноз ставлять 
5 зі 100 тисяч осіб, що становить лише 1% 
від онкологічних захворювань у світі. При 
цьому, 95% пацієнтів з ранніми формами 
меланом виліковуються хірургічно зі спри-
ятливим прогнозом на майбутнє. Протя-

гом контрольного часу вони живуть так, як і 
жили до хвороби. Але меланома підступна. 
На пізніх стадіях, коли з'являються метаста-
зи, лікування надзвичайно ускладнюється. 
Вона майже повністю несприйнятлива до 
хіміопроменевої терапії. Зараз вчені шука-
ють нові методи лікування раку шкіри. 

З наявних найбільш переспективними 
вважаються біотерапія і імуновакцинація 
(не плутати з вакцинами від меланоми, та-
ких не існує). 

Група ризику: 
1. Люди першого і другого фототипів: ті, 

у кого світла, іноді молочно-бліда шкіра. 
Під відкритим сонцем вони погано засма-
гають, частіше згорають. У них можуть 
бути світле, руде або каштанове волосся, 
блакитні або зелені очі. 

2. Люди з великою кількістю родимок 
по всьому тілу. Руки, ноги, торс і обличчя 
вкриті кількома десятками різних родимок-
невусів. Серед цих родимок може виявити-
ся і меланома, що зароджується. 

3. Люди з фактором спадкової схильності 
− ті, у кого хтось у родині хворів на мелано-
му. 

Відмінності меланоми 
від родимки 

Меланома − це пігментна пляма 
завбільшки 5 − 6 мм, неправильної форми, 
не опукла, пласка, з нерівномірним забарв-
ленням, з ділянками темно-коричневого, 
коричневого, світло-коричневого та іншого 
кольору різної інтенсивності. Ось такі утво-
рення на шкірі людини вимагають уваги.

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ РОДИМКИ, АБО ЯК 
РОЗПІЗНАТИ МЕЛАНОМУ

Почесне ім'я Т.Г. Шевченка, присвоєне 
Львівській спеціальній бібліотеці Товари-

ства багато років тому, не тільки радує, але 
й спонукає до творчої діяльності, особливо в 
цей ювілейний рік. 

Тому люб'язне запрошення завідувачки 
Дрогобицької книгозбірні УТОСу Слави Ско-
ропад взяти участь у Шевченківському святі 
разом з дрогобичанами працівники сприйня-

ли з ентузіазмом. Залучили активних творчих 
читачів і вісімнадцятого червня невеличкою 
групою поїхали до давніх друзів. Зустріли 
нас по-родинному привітно. 

Затишна кімната у Будинку просвіти. 
Поки збирались читачі, львів'ян захопив 
своєю глибокою цікавою розповіддю голо-
ва тов. «Україна-світ», заступник голови 
Дрогобицької районної просвіти п. Бордуляк. 

НЕ ЗАБУЛИ -  

ПОМ’ЯНУЛИ ТИХИМ ДОБРИМ СЛОВОМ


