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Шановні читачі!

На Ваші численні побажання ми змінили формат нашого
видання, до якого і Вам і нам ще потрібно звикнути. Розуміємо,
що не все вдалось. Залучаючи додаткові кошти, ми крок за
кроком будемо покращувати його якість, разом з Вами
розширюватимемо тематику, для того, щоб видання було
актуальним та сучасним.
Думається, що приємним сюрпризом для малюків буде
„Дитяча сторінка”, яку ми відкриваємо в цьому числі. Тут
наймолодші
знайдуть
„цікавинки”,
„заморочки”,
познайомляться з багатством флори та фауни, поринуть в світ
пригод і казок.
Для тих, хто хоче вчасно дізнатися про конкурси,
фестивалі інші заходи, які проводяться у нашому краї, відкрита
„Дошка оголошень”.
В рубриці „Право” ми подаємо „Нове в законодавстві”
(перелік документів) за період виходу попереднього числа
інформаційного бюлетеня, а також витяги повних текстів з
окремих законодавчих актів. Матеріали готуються за сприяння спеціалістів Головного
управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації. Особливу подяку за
співпрацю висловлюємо заступнику начальника управління Світлані Касянчук .
В цьому випуску ми подаємо інформацію про причини народження дітей з вродженими
вадами, як запобігти цьому, а також поради батькам, які виховують дітей з особливими
потребами.
Багатою і щедрою є цьогорічна весна на Ваші листи, численні питання до нас, укладачів
інформаційного бюлетеня та спеціалістів і це дуже радує.
Проте значна частина питань, що вміщені у Ваших анкетах вже висвітлювалися у
попередніх випусках. Ось декілька з них: „Як виплачується пенсія інвалідам дитинства?”, „Де
можна придбати слухові апарати?”, „Як отримати гуманітарний автомобіль?”, „Де можуть
лікуватися і відпочивати діти-інваліди?”, „Які пільги надаються інвалідам по зору?” ("Інва.net"
№2); „Чи підвищується пенсія дітям-інвалідам?”, „Як виплачується соціальна допомога
інвалідам з дитинства?”, „Як отримати інвалідний візок?” ("Інва.net" №11); „Де можна
придбати слухові апарати?”, „Які соціальні пільги передбачаються дітям війни?” ("Інва.net"
№10); „Чи виплачується одноразова допомога учасникам війни?”, „Де можуть навчатись
інваліди?” ("Інва.net" №9,3). Намагайтеся переглянути всі випуски і лише тоді задавайте свої
питання.
Щиро вдячні всім, хто надіслав нам листи-розповіді про свою долю. Найцікавіші з них
будуть надруковані в наступних випусках. Слідкуйте за виходом інформаційного бюлетеня. Не
розчаровуйтесь, якщо Ваші матеріали не були надруковані. Всі листи ми перечитали та,
можливо, в деяких з них не було достатньо інформації, яка б зацікавила читачів (це історії про те
як маючи обмежені можливості Ви знайшли сили, щоб подолати труднощі, попри все відчуваєте
себе щасливою людиною).
Чимало надійшло листів від юнаків та дівчат в яких перші поетичні рядки про
найпотаємніші, романтичні почуття – кохання. Сум, біль через непорозуміння з коханою
людиною. Якщо Ви не знайдете своїх поезій на сторінках "Інва.net", покажіть їх вчителю
української мови та літератури. Впевнена, Ви отримаєте хорошу пораду, консультацію про
методику складання віршів.
Більше 150 читачів різного віку хотіли б знайти собі друзів і лише 5 вибрали серед них,
тих з ким хотіли б познайомитись. Можливо таку пасивність можна пояснити тим, що про
кожного з Вас подається досить обмежена інформація. Тому вносимо зміни в „Анкету” для
рубрики „Шукаю друзів”. При її заповненні будьте уважними. Сподіваємось, що така розширена
інформація допоможе Вам знайти однодумців і справжніх друзів.
Продовжуйте надсилати нам свої листи. Запитуйте. Адже ми працюємо для Вас.
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Лікар інформує
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Євтушок Л.С. Найкращий старт у
житті – народження без вроджених вад
Первинна профілактика вродженої та
спадкової патології
Горбатюк С.О. Рання реабілітація дітей
з вродженим вивихом стегна
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Рівненського обласного відділення Поради батькам
Петровська-Демянчук В.О. Що треба
Фонду
соціального
захисту
знати
про фенілкенонурію
інвалідів;
Грабовська І. Шлях до здоров’я
Рівненської обласної організації ВОІ
(рекомендації вчителя-реабілітолога)
„СОІУ”
Поради психолога

Керівник проекту –
Раїса Щербан
Над випуском працювали фахівці
Рівненської державної обласної
бібліотеки
Раїса Щербан – заступник директора;
Світлана Ступницька – завідуюча
відділом;
Алла Литвинюк – провідний
методист.
Комп’ютерний набір:
Давидчук Ірина – оператор
редакційно-видавничого відділу

Психолог радить: відмовтеся від
прогнозування статі майбутньої дитини. Як
підготуватися до зачаття
Уштик Л.І. Вміння позитивно мислити
Життєва філософія
Як подолати стрес

Право
Нове у законодавстві
Консультують спеціалісти

Нам пишуть
Нетрадиційні методи лікування
Цікаво знати
Повір у себе
Гаврилович Г. Я все здолаю, все зумію,
щоб ти щасливою була
Дацков А. А на тім рушникові

Творчість
Поезія. Л. Копилова
Поезія. С. Ліщук

Панорама подій
Спорт
Сторінка для дітей
Дошка оголошень
Анкета

Повна електронна версія бюлетеня на сайті http://libr.rv.ua
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
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Рівненська державна обласна бібліотека не несе відповідальності
за достовірність інформації наданої установами та організаціями
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НАЙКРАЩИЙ СТАРТ У ЖИТТІ –
НАРОДЖЕННЯ БЕЗ ВРОДЖЕНИХ ВАД
Євтушок Л. С. – завідувачка відділенням
медико-генетичної консультації
Рівненського обласного клінічного
лікувально-діагностичного центру ім. В. Поліщука
_____________________________________________________________________________________
Щороку в Україні біля 600 вагітностей закінчуються народженням дітей з вродженими
дефектами невральної трубки (ДНТ), до яких відносяться spina bifida (важка вада розвитку
хребта та спинного мозку, яка часто несумісна з життям або є причиною паралічу дитини),
черепно-мозкова кила та аненцефалія (смертельний стан, при якому дитина народжується з
недорозвиненим головним мозком та черепом). Частота цих вад у Рівненській області у 2,1 раза
перевищує частоту цих вад в США та багатьох інших країнах.
_____________________________________________________________________________________
Здоров’я і спадковість
Чи знаєте Ви, що здоров’я людини
визначається задовго до її народження, що воно
залежить від певних спадкових факторів та
чинників навколишнього середовища?
У клітинах людського організму містяться
особливі тільця – хромосоми, які є тими
матеріальними структурами, що відповідають
за передачу від покоління до покоління
властивостей і ознак, визначають всі сторони
життєдіяльності організму.
Кожна хромосома містить сотні генів.
Цілком ймовірно, що серед цієї величезної
кількості декілька генів будуть „помилковими”.
Для захворювань, зумовлених змінами генів,
завжди існує ризик повторення їх в сім’ї.

Що призводить до виникнення вад
невральної трубки?
Вади
невральної
трубки
виникають
внаслідок поєднання дії дефектних генів,
успадкованих від одного з батьків, та чинників
зовнішнього середовища:
• вживання жінкою певних протисудомних
медикаментів;
• ожиріння в жінки;
• приймання гарячої ванни на початку
вагітності;
• висока температура тіла на початку вагітності;
• цукровий діабет матері;
• недостатність фолієвої кислоти в організмі
вагітної жінки.
Якщо в родині вже були випадки
народження дітей з ДНТ, то вона відноситься
до групи ризику, тобто імовірність народження
хворої дитини висока.
Кожна з жінок, кого стосується хоча б один з
цих чинників, повинна обов’язково звернутися
в медико-генетичну консультацію.
Вважають, що 80% ДНТ у дітей викликані
дефіцитом фолієвої кислоти в організмі вагітної
жінки.

Фактори ризику
Для певної групи людей існує підвищений
ризик народження дитини з вродженими
аномаліями і спадковими захворюваннями.
Фактором ризику є вік матері старше за 35
років, не виношування вагітності, наявність в
родоводі сім’ї випадків мертвонароджень,
відставання в розумовому та фізичному
розвитку, судомних станів, глухоти, сліпоти,
випадки безплідних шлюбів, недостатність
вітаміну фолієвої кислоти в організмі матері,
вживання матір’ю алкоголю під час
вагітності,
наявність
інфекційних
захворювань під час вагітності.

Що таке фолієва кислота?
Фолієва кислота – це життєво необхідний
вітамін групи В, який входить до складу
багатьох харчових продуктів у вигляді фолатів.
Фолати синтезуються мікроорганізмами та
рослинами, але майже не утворюються в
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можна запобігти завдяки вживанню фолієвої
кислоти до зачаття і в перші місяці вагітності.
¾
Крім того, вживаючи фолієву кислоту
дорослі люди мають шанс знизити ризик
серцево-судинних
захворювань
та
раку
товстого кишечника.
фолієвої
кислоти
в
¾
Додавання
продукти харчування є цілком безпечним,
дешевим, обґрунтованим та перспективним
кроком до зменшення, принаймні, вдвічі
частоти вад невральної трубки (Spina Bifida та
аненцефалії). Починаючи з 1998 року США та
Канада запровадили збагачення борошна
фолієвою кислотою.

організмі людини. Тому отримати необхідну
кількість фолієвої кислоти можна тільки
шляхом вживання продуктів з високим її
вмістом (куряча та яловича печінка, томатний
та апельсиновий сік, шпинат, брюсельська
капуста, брокколі, пророслі зерна пшениці,
квасоля) та спеціальних препаратів. Цікаво
знати, що біологічне засвоєння синтетичної
фолієвої кислоти (таблетки) вдвічі вище за
засвоєння харчових фолатів, тим більше, що
значна їх частина руйнується під час
термічного приготування їжі. Тому щоденний
прийом фолієвої кислоти в таблетках (0,4 мг в
день) ефективніше сприяє підтриманню
необхідного її рівня в організмі. Це єдиний
шлях отримання необхідної кількості фолатів,
яких потребує Ваш організм.

АЛКОГОЛЬ І ВАГІТНІСТЬ НЕСУМІСНІ
Алкогольний синдром плоду (АСП)
¾ Одна з головних причин затримки
розумового розвитку у дітей
¾ Частота 1 – 2 випадки на 1000
живонароджених дітей, але там, де жінки
п’ють, частота є вищою
Навіть незначна доза алкоголю може
спричинити ураження дитини, яка розвивається
в утробі матері тому що:
¾ Алкоголь безпосередньо впливає на
дитину, викликає зміни в клітинному
метаболізмі і призводить до затримки розвитку.
¾ Концентрація алкоголю в крові плода є
такою ж, як і в крові матері, але утримується
значно довше.
Не існує „безпечної дози” алкоголю

Якщо в сім’ї вже була дитина з вадами
невральної трубки, чи може це повторитися?
ТАК. Ваша наступна вагітність може бути у
„зоні ризику” вад невральної трубки, якщо у
когось з Ваших родичів, особливо близьких,
були дефекти спинного мозку або аненцефалія.
А якщо Ви вже маєте хвору дитину, Ваш шанс
народити наступну хвору дитину становить
приблизно 1:20. В таких ситуаціях Вам
необхідно обов’язково проконсультуватися у
лікаря-генетика.
Скільки фолієвої кислоти необхідно
вживати, щоб запобігти ДНТ?
Для зниження ризику виникнення ДНТ всім
жінкам дітородного віку рекомендується щодня
вживати 400 мкг (0,4мг) фолієвої кислоти в
таблетках разом з продуктами, багатими на
фолати.
Жінкам, що вже мали дитину з ДНТ,
рекомендується вживати більшу дозу фолієвої
кислоти (4 мг), попередньо порадившись з
лікарем.
Це корисно знати всім:
¾
70%
найбільш
розповсюджених
вроджених вад розвитку, таких як вади
невральної трубки (аненцефалія – відсутність
головного мозку та спинномозкова кила) можна
попередити за умови, що жінки дітородного
віку вживатимуть 400 мкг (0,4 мг або ½
таблетки) фолієвої кислоти щодня.
¾
Дослідження доводять, що й іншим
розвитку
(розщілинам
губи
та
вадам
піднебіння, серцевим вадам, редукційним вадам
кінцівок, вадам сечовивідних шляхів тощо)

АСП – лише вершина айсберга
Значно більше дітей, які зазнали
впливу алкоголю в утробі матері,
мають так званий алкогольний ефект
плоду (АЕП). При АЕП дитина не має
видимих вад, проте ніколи не зможе
реалізувати свій життєвий потенціал.
Найсучасніші дослідження свідчать, що
будь-яка кількість алкоголю може негативно
вплинути на мозок ще ненародженої дитини.
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медичну генетику своєю „сторожовою”
наукою.
Причини, через які люди звертаються до
консультантів з медичної генетики, можна
об’єднати в деякі загальні категорії. Вони
хочуть дізнатися:
1.Чи не хворіють самі на спадкові
захворювання і не є їх носіями;
2. Яку допомогу можуть отримати при
виборі рішення про пренатальний діагноз,
штучне запліднення і т.д.;
3. Яку допомогу можна надати для вже
ураженої хворобою дитини і де її отримати.

Не існує „безпечних періодів” під час
вагітності.
Протягом першого триместру вагітності
закладаються майже усі аномалії та вроджені
вади розвитку, особливо страждає мозок
дитини. В цей час жінка може не
усвідомлювати, що вона вагітна.
В другому триместрі вживання алкоголю
може
спричинити
викидень
та
внутрішньоутробну загибель плоду.
В третьому триместрі вагітності найбільше
страждає мозок плоду.
Внаслідок вживання алкоголю вагітною
вдвічі зростає ризик передчасного переривання
вагітності
(спонтанного
аборту)
та
мертвонародження.
Негативний вплив алкоголю на плід має
назву Алкогольний Синдром Плоду (АСП) або
Фетальний Алкогольний Синдром (ФАС).
Наслідки вживання алкоголю.
Клінічна картина АСП (ФАС) може
включати характерні риси обличчя, аномалії
життєвоважливих
систем
органів
–
мікроцефалію, зменшення розмірів очного
яблука, розщілину піднебіння, вроджені вади
серця, аномалії нирок, порушеня слуху,
неврологічні розлади, затримку фізичного,
розумового і мовного розвитку. Новонароджені
з АСП (ФАС) дуже неспокійні. Діти старшого
віку важко пристосовуються до нового
оточення, не розуміють загальноприйнятих
норм поведінки. Порушення пам’яті та
нездатність до концентрації уваги спричиняють
дратівливість, розгубленість, агресивність,
депресію тощо.
АСП (ФАС) не можна вилікувати.
Хірургічне втручання може виправити деякі
фізичні вади, але ураження мозку виправити
неможливо.
Чи може алкоголь вплинути на дитину
через грудне молоко?
Проникаючи в грудне молоко, алкоголь
негативно впливає на розвиток дитини хоча і не
викликає розумової відсталості. Алкоголь надає
неприємного присмаку грудному молоку, що
може спричинити відмову дитини від грудного
вигодування.
АСП можна попередити на 100% лише
шляхом відмови від вживання алкоголю під час
вагітності.

Пренатальна (допологова) діагностика
Найбільш поширений метод пренатальної
діагностики – ультразвукове дослідження
плоду.
Крім того, існує кілька лабораторних тестів,
які проводяться з сироваткою материнської
крові в І-ІІ триместрах вагітності. Результати
цих тестів доповнюють дані пренатальної УЗД,
що дозволяє робити більш точний прогноз з
допомогою спеціальних комп’ютерних програм
для розрахунку генетичного ризику. Ці
дослідження проводяться в Рівненському
обласному
клінічному
лікувальнодіагностичному центрі (РОКЛДЦ) ім. В.
Поліщука.
В
медико-генетичній
консультації
функціонують кабінети прийому лікарівгенетиків,
гінекологів,
пренатальної
ультразвукової діагностики, цитогенетична
лабораторія.
В МГК ведеться обласний комп’ютерний
реєстр вроджених вад розвитку, обласний
реєстр новонароджених дітей, функціонує
інформаційно-ресурсний ОМНІ – Центр, які
створені
за
підтримки
УкраїнськоАмериканської
програми
запобігання
вродженим вадам розвитку (директор –
завідуючий кафедрою генетики університету
Південної Алабами, Сполучених Штатів
Америки
(США), професор
Володимир
Вертелецький).
Адреса:

33000, м. Рівне,
вул. 16 Липня, 36.
Тел. (0362) 26 96 76.
Факс (0362) 62 34 47.
Більше інформації Ви знайдете в IBIS
(Міжнародні
Інформаційні
Системи
з
Вроджених Вад Розвитку):
http://www.ibis-birthdefects.org/start/index.htm
та на сайті: http://www.bdp.rovno.ua/rmdc/

Що таке медико-генетична консультація?
Медико-генетична консультація – один з
основних методів попередження вроджених вад
розвитку. Недаремно світова медицина вважає
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У РІВНОМУ СТВОРЕНО ЦЕНТР РАННЬОГО
ВТРУЧАННЯ „ПАГІНЕЦЬ” – ЕСЕНЦІАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ ОПІКИ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ
19 січня 2004 року відбулося урочисте
відкриття „Пагінця”.
За період створення він пройшов нелегкий
шлях становлення, накопичення професійного і
життєвого досвіду. Здобув друзів і партнерів,
серед яких особливо слід відзначити
Український фонд допомоги дітям-сиротам з
особливими потребами (Вірджинія, США,
президент – Карен Фезерс).
В центрі функціонують 3 підрозділи-групи
(за напрямками діяльності): 1) група соціальнопедагогічного патронажу (надає консультації
для дітей і батьків в амбулаторному режимі та
забезпечує консультації дітей вдома, якщо
через якусь причину дитина не може відвідати
спеціаліста у центрі); 2) перед адаптаційна

Робота з батьками. Консультацію проводить
завідувачка Центром - Савчук Т.Є.
забезпечило медичну опіку дітей (нагляд
педіатра і генетика). Український фонд
допомоги дітям-сиротам надав обладнання з
ігрової терапії, дидактичний матеріал. У 2006
році заплановано проведення серії тренінгів для
спеціалістів та батьків з раннього втручання за
участю фахівців зі США (за сприяння

Спілкування родин
(займаються діти віком до 18 місяців разом з
батьками, щоденно з 9-00 до 13-00 години, з
метою підготовки їх до відвідування дитячого
садка); 3) адаптаційна інтегрована група
(займається щоденно з 8-00 до 18-00 години).
Щоп’ятниці проводяться заняття у „Школі
батьків”. У центрі працює батьківський комітет
з числа активістів Рівненської обласної
асоціації батьків дітей з особливими потребами.
Адже тільки спільними зусиллями батьків,
спеціалістів за умови виховання дитини у сім’ї
можна досягти найкращих результатів у
розвитку дітей.
Мережа
Інформаційно-ресурсних
центрів з розвитку дітей та запобігання
вроджених вад (ОМНІ – центрів) надавала
постійну інформаційну підтримку діяльності
центру.
Управління
охорони
здоров’я

Спілкування родин
Українського фонду допомоги дітям-сиротам з
особливими потребами, „ОМНІ – МЕРЕЖІ” та
за підтримки місцевої адміністрації).
Співпраця з Каліфорнійським Університетом
та
Рівненським
ОМНІ-Центром
щодо
пренатального
виявлення
фатального
алкогольного синдрому допомагає виявити ще
одну групу дітей, що потребують залучення до
програм раннього втручання.
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Куди звертатися:
Центр ранньої педагогічної реабілітації
та соціальної адаптації дітей з особливими потребами „Пагінець”
Адреса:
33027, м. Рівне, вул. Буковинська, 8а
тел./факс (0362) 28 97 68
Центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи
Адреса:
33027, м. Рівне, вул. Київська, 60
Рівненська дитяча обласна лікарня
тел./факс (0362) 28 86 23

ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА
ВРОДЖЕНОЇ ТА СПАДКОВОЇ ПАТОЛОГІЇ
Організаційна основа медичної допомоги
щодо профілактики вродженої та спадкової патології
(Витяг)
o
надати правильну інформацію щодо
джерел генетичного ризику та шляхів його
зменшення;
o
мати інформацію про найбільш
розповсюджені генетичні хвороби;
o
мати відомості про функціонування
закладів генетичної служби;
o
направляти пацієнтів до цих установ,
згідно з наказом МОЗ № 77 від 14.04.1993 р.
(додаток 1);
o
вміти оцінити генетичний сімейний
анамнез, з метою виявлення осіб, які
потребують консультації лікаря-генетика;
o
забезпечити консультування людей,
які є носіями патологічних генів;
o
інформувати родичів про ризик
наявності патологічних генів;
o
надати поради щодо зменшення
ризику генетично обумовлених хвороб;
o
розуміти основні етичні принципи і
правила генетичного консультування.
У рамках спеціалізованої (вторинної)
лікувально-профілактичної
допомоги,
профілактика вроджених вад і спадкової
патології здійснюється лікарями:
o кабінетів та відділень планування сім’ї;
o дитячої
та
підліткової
гінекології
центральних
районних,
міських
та
спеціалізованих лікарень;

Закон України «Основи законодавства
України про охорону здоров’я» трактує
первинну
медико-санітарну
допомогу
(ПМСД) як „основну частину медикосанітарної
допомоги
населенню,
що
передбачає консультацію лікаря, просту
діагностику
і
лікування
основних
найпоширеніших захворювань, травм та
отруєнь, профілактичні заходи, направлення
пацієнта для надання спеціалізованої та
високоспеціалізованої допомоги. Первинна
медико-санітарна
допомога
подається
переважно за територіальною ознакою
сімейними лікарями або іншими лікарями
загальної практики“.
Генетична служба в своїй роботі
спирається на діяльність закладів ПМСД у
зв’язку з:
o
необхідністю
виявлення
сімей
високого
ризику
для
генетичного
консультування;
o
збільшенням профілактичної ролі
популяційного скринінгу.
Навіть якщо мережа закладів генетичної
служби широко розгалужена, при недостатній
увазі працівників ПМСД до цих питань
доступ населення до медико-генетичної
допомоги буде обмеженим.
Згідно
з
рекомендаціями
ВООЗ,
працівники закладів ПМСД повинні:
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o медико-генетичних

кабінетів,

Система санітарно-освітніх і
профілактичних заходів

консультацій та центрів.
Їх санітарно-освітня діяльність повинна
забезпечити обізнаність сімейної пари перед
вагітністю жінки з наступних питань:
o важливості відомостей про існування в
сімейній історії випадків дитячої смерті або
інвалідності, раннього початку хронічних
захворювань;
o підвищення
ризику
втрати
репродуктивної функції і вродженої патології
плоду при контактах матері та батька з
мутагенами
хімічного,
фізичного
та
біологічного походження;
o впливу паління, вживання алкоголю і
певних медикаментів на підвищення ризику
народження
дитини
з
вродженими
аномаліями, фатальною затримкою росту;
o важливості збалансованого харчування
сімейної пари, а особливо вагітної жінки для
здоров’я майбутньої дитини;
o збільшення
ризику
хромосомних
аномалій новонароджених у жінок до 20 і
після 35 років, при віці батька, який старший
50 або молодший 20 років, а також при
значному перевищенні віку батька над віком
матері;
o підвищення
ймовірності
втрати
репродуктивної функції у плода і/або
народження
дитини
з
вродженими
аномаліями у матерів з розладами діяльності
щитовидної залози та інсулінозалежним
цукровим діабетом;
o значення TORCH-інфекцій в підвищенні
ризику самовільних викиднів, хвороб плоду,
в т.ч. і вроджених вад;
o ефекту фолієвої кислоти та застосування
мультивітамінів
з
есенціальними
мікроелементами перед і в перші місяці після
зачаття для запобігання появи дефектів
невральної трубки і, можливо, деяких інших
вроджених аномалій;
o важливості імунізації проти краснухи;
o значення
заходів щодо зменшення
накопиченої
дози
радіоактивного
опромінення для профілактики втрати
репродуктивної функції і народження дитини
з вродженою патологією (для осіб, що
проживають на територіях, забруднених
радіонуклідами);
o існування методів медико-генетичного
консультування,
ранньої
пренатальної
діагностики.

До заходів щодо профілактики вродженої
та спадкової патології у новонароджених
доцільно включати наступне:
o свідоме запобігання перебуванню в
умовах
контакту
з
професійними
мутагенними чинниками за 2-3 місяці до
планованої вагітності та впродовж вагітності
(особливо першого триместру) (хімічні
речовини,
іонізуюче
і
неіонізуюче
випромінювання, вібрація, дія високої
температури,
тривале
психологічне
напруження);
o профілактику
інфекційних
хвороб
упродовж того ж терміну;
o санацію щодо TORCH-інфекцій перед
планованою вагітністю (додаток 2);
o профілактику
ендокринних розладів,
особливо хвороб щитовидної залози та
інсулінозалежного цукрового діабету;
o відмову від шкідливих звичок (вживання
алкоголю, наркотиків, паління);
o імунізацію
проти
краснухи,
при
необхідності;
o раціональне харчування, в т.ч. вживання
продуктів, багатих на фолієву кислоту
(додаток 3);
o застосування фолієвої кислоти по 0,4 мг
щоденно: упродовж двох-трьох місяців до і
трьох — після настання вагітності;
o застосування
мультивітамінів
з
есенціальними
мікроелементами
(йод,
марганець, цинк і т.і.);
o при
проживанні
на
територіях,
забруднених радіонуклідами, упродовж двохтрьох місяців до настання планованої
вагітності, рекомендується дотримуватись
основних правил радіозахисного харчування
(додаток 4);
o спеціальну підготовку до вагітності
хворих на фенілкетонурію (ФКУ) та носіїв
рецесивного гену ФКУ (додаток 5).
Додаток 3. Фолієва кислота (фолям,
фоляцин, вітамін Вс)
міститься в наступних продуктах
Продукт, 100 г
Салат
Шпинат сирий
Шпинат відварений
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Вміст вітаміну, мкг
50
190
140
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Зелена цибуля
Буряк сирий
Буряк відварений
Боби, квасоля
(в залежності від сорту)
Соя сира
Соя смажена
Печінка свиняча сира
Печінка свиняча
відварена
Печінка яловичина сира
Печінка яловичина
відварена
Печінка пташина сира
Печінка пташина
відварена
Хліб
з пророщеної пшениці
Жовток яйця сирого
Яйце відварене
Омлет

що стосується грибів, то їх рекомендують
відварювати двічі по 10 хвилин, зливаючи
юшку.
Пригнітити абсорбцію в шлунковокишковому тракті та прискорити виведення
радіонуклідів можна шляхом використання
спеціальних харчових раціонів і штучними
ентеросорбентами.
Так, відомо, що білкова недостатність
сприяє накопиченню радіоактивного цезію і,
навпаки, підвищений вміст білків прискорює
його виведення.
Збільшене споживання калію (не менше 5 г
на добу), що міститься в зернових продуктах,
молоці,
картоплі,
абрикосах
дозволяє
зменшити абсорбцію радіоактивного цезію в
кишечнику.
Під дією кальцію (молоко, сири і т.і.,
добова
потреба
яких —
до
800 мг)
відбувається
зменшення
резорбції
радіоактивного стронцію в кишечнику.
Споживання харчових волокон, пектинів з
овочів і фруктів, солей альгінової кислоти з
морської капусти не тільки покращує
перистальтику кишок, але й сприяє
зв’язуванню радіонуклідів, іонів металів з
утворенням комплексів, що не всмоктуються
і виводяться з організму. Добова потреба в
харчових
волокнах
дорівнює
25 г,
пектинах — 2-4 г.
Щодо штучних ентеросорбентів, то
необхідно пам’ятати, що їх можна вживати
лише протягом короткого часу.
Необхідно підкреслити значущість для
здоров’я збалансованості раціону щодо його
енергетичної цінності та кількісного складу
харчових речовин. В умовах радіоактивного
впливу є доцільним:
o достатня насиченість раціону білковими
продуктами, особливо з сірковмісними
амінокислотами — цистеїном і метіоніном, як
джерела сульфгідрильних груп для реакцій з
активними радикалами, що утворюються
внаслідок дії іонізуючого опромінювання;
o збільшення
споживання
рослинних
ненасичених жирів з антисклеротичною (на
противагу іонізуючій радіації) дією; жири
тваринного
походження
не
повинні
переважати 10 % загальної кількості жирів в
добовому раціоні;
o забезпеченість
некрохмальними
полісахаридами (пектиновими речовинами і

64
109
80
від 60 до 400
375
200
200
160
250
215
738
660
50-60
94
145
20
29

Додаток 4. Основні правила харчування
для осіб, що проживають на територіях,
забруднених радіонуклідами
Згідно з існуючими на сьогодні поглядами
харчування, населення на територіях,
забруднених
радіонуклідами,
повинно
забезпечувати:
o зменшення
добового
надходження
радіонуклідів з їжею;
o гальмування абсорбції цих речовин з
шлунково-кишкового тракту і прискорення їх
виведення з організму;
o збалансованість
раціону
відносно
енергетичних та життєвонеобхідних речовин.
Зменшення надходження радіонуклідів з
їжею досягається:
o дотриманням правила ретельного миття
плодоовочевої продукції;
o очищенням овочів і фруктів, оскільки у
їх поверхневому шарі може зосереджуватися
до 40% радіоактивності;
o технологічною
і
кулінарною
обробкою —
в
умовах
забруднення
радіонуклідами перевагу доцільно надавати
відварюванню, оскільки значна частина
радіонуклідів переходить у відвар (м’ясо,
рибу, порізані невеликими шматками перед
відварюванням,
необхідно
вимочити
протягом 1-2 години), доцільно варити
продукти у воді протягом 10 хвилин, вилити
відвар, а потім відварити в новій порції води;
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репродуктивного процесу (потреба в йоді
досягає 150 мг на добу);
o контроль за споживанням есенціальних
мікроелементів, зокрема, міді (2-3 мг на
добу), цинку (до 15 мг), марганцю (5 мг),
кобальту (до 100 мкг), селену (до 100 мкг).

харчовими
волокнами)
у
розмірах
вищевказаної добової потреби;
o підвищення споживання вітамінів груп А,
В, С, Е, Р на 30-40% проти добової дози;
o забезпеченість
організму достатньою
кількістю йоду, дефіцит якого призводить до
порушень діяльності щитовидної залози і

Тимченко О.І. Гойда, Н.Г. та ін. Первинна профілактика вродженої та спадкової патології.
Здоров’я України (медична газета) http://www.health-ua.com/ua/2001/05/prophylaxis.php
(20 квітня,2005 )

РАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ
З ВРОДЖЕНИМ ВИВИХОМ СТЕГНА
Горбатюк С.О. – лікар-ортопед Рівненського територіального
центру медико-соціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату

під час вагітності, незбалансоване харчування
майбутньої матері, токсикоз, особливо
першої половини вагітності.
Частіше патологія зустрічається у дівчаток
(у 5-7 разів частіше, ніж у хлопчиків) і в
малят,
що
народилися
у
тазовому
передлежанні, бо тоді в плода зменшується
об’єм рухів у суглобах, особливо в
кульшовому, а запорукою нормального
розвитку суглоба є адекватний обсяг рухів у
ньому. Однобічний вроджений вивих цієї
локалізації зустрічається частіше, ніж
двобічний.
Нерідко
вивих
стегна
спостерігається в немовлят малої ваги (менше
2500 г). Невелика маса плоду звичайно
поєднується з малою кількістю м'язової
тканини,
що
збільшує
ймовірність
неправильного розвитку суглоба. Крім того,
фактором ризику розвитку вивиху стегна є
гінекологічні захворювання матері (у даному
випадку наявність міоми матки, злуковий
процес у матці та інші процеси, що можуть
затруднювати
внутрішньоутробні
рухи
дитини).
Дуже важливо, щоб дисплазія кульшового
суглобу була виявлена якнайраніше. Кожну
новонароджену
дитину
в
пологовому
будинку повинен оглянути лікар-ортопед.

Вроджений вивих стегна у дітей є однією
із найбільш поширених вроджених патологій
опорно-рухового апарату, і, одночасно, є
однією з найбільш тяжких.
При даній
патології прийнято розрізняти різні форми
порушень
взаємовідносин
суглобових
елементів кульшових суглобів – передвивих,
підвивих та вивих стегна. Інколи передвивих
називають ще дисплазією кульшового
суглобу, хоча цей термін не є правомірний,
оскільки його можна віднести до всіх
вказаних форм.
Ще не так давно причиною вродженого
вивиху вважали помилку акушера. Але
вченими уже доведено, що він закладається
ще у ранньому утробному віці, на 8-23 тижні
вагітності,
коли
активно
формуються
сполучнотканинні елементи організму плоду.
Вона розвивається під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів на основі дисплазії
кульшового суглобу. Вивих голівки стегна це недорозвиток елементів, що утворюють
суглоб. Цей дефект розвитку може
сформуватися внаслідок первинної вади
закладки сполучної тканини. Значну роль тут
відіграють спадкові причини, у меншій мірі вплив шкідливих факторів навколишнього
середовища, гормональні порушення в жінки
15
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Необхідно пам’ятати, що якщо діагноз
встановлено в перші дні життя дитини і
проводиться правильне лікування – більше
90% дітей до кінця перших 1-1,5 років життя
стають практично здоровими. Якщо діагноз
встановлюється після 6 місяців життя –
лікування може розтягнутися до 5 років чи до
закінчення періоду росту, можливим є
оперативне лікування, і результати значно
гірші.
Якщо
ж
це
захворювання
діагностується після того, як дитина вже
самостійно пішла і батьки помітили
порушення ходи – повне видужання вже є
сумнівним.
Запорукою успіху реабілітації дитини із
різними формами дисплазії кульшових
суглобів є раннє застосування ранніх
функціональних методів. При виявленні
дисплазії
кульшового
суглобу
в
новонародженої дитини уже в пологовому
будинку мати повинна бути навчена
спеціальному
широкому
пеленанню
і
прийомам лікувальної гімнастики, ціллю якої
є формування суглобової впадини шляхом
наближення до неї головки стегна. Прийоми
гімнастики повторюються при кожному
пеленанні дитини (6-8 разів на добу) по 15-20
разів і складаються з певних рухів.
1. Для усунення контрактури привідних
м’язів стегон ніжки дитини, зігнуті до
прямого кута в колінних і кульшових
суглобах, наближують до живота, а потім
розводять, доводячи до площини стола. Далі
круговим рухом ніжки приводять і
випрямляють.
Розводячи
ноги,
не
допускається здійснення різких рухів, щоб не
викликати болю і негативізму дитини до
проведення гімнастики.
2. При зігнутих і розведених ногах,
надавлюючи на колінні суглоби долонями,
виконують обертальні рухи стегнами в
суглобових западинах в положенні деякого їх
стискання по осі для наближення голівок
стегон до кульшових западин (долоні матері
лежать на колінних суглобах дитини і сила їх
стискання спрямована одна до одної).
3. “Велосипед”
- зігнути ноги в
колінах і
кульшових
суглобах, імітувати
їзду на велосипеді.

При наявності навіть підозри на патологію
кульшового суглоба, дитина відразу після
виписки з пологового будинку повинна бути
направлена до дитячого ортопеда поліклініки
за місцем проживання. Другий раз дитячий
ортопед повинен оглянути дитину в 1 місяць,
третій раз - у 3 місяці, четвертий - у 6 місяців
і п'ятий раз - у 1 рік, або коли дитина починає
ходити.
Разом з тим, велике значення для раннього
виявлення даної патології належить батькам.
Вони повинні звернути увагу дільничного
педіатра у випадку виявлення симптомів:
1. Обмеження розведення ніжок в
кульшових суглобах. У здорової дитини
стегна повинні розводитися до кута 85-90°.
Якщо стегна розводяться до кута менше 75°,
на це необхідно звернути увагу.
2. Виявлення симптому „клацання”, який
визначається
так:
при
відведенні
і
одночасному згинанні ніжок під кутом 90° в
кульшових суглобах у дитини, яка лежить на
спині, з’являється відчуття клацання. При
розгинанні
і
приведенні
з’являється
аналогічне відчуття в перші дні життя
дитини.
3. Асиметрії складок на стегнах та
сідничних складок ззаду (не абсолютний
симптом).
4. Видиме вкорочення нижньої кінцівки
(при однобічному вивиху).
5. Зовнішня ротація нижньої кінцівки, яку
краще оцінювати під час сну (ступня ніби
повернута назовні).
В дитини після року з’являються, серед
інших, наступні ознаки:
1. Пізній початок ходьби (не абсолютний
симптом,
частіше
зустрічається
при
двобічному вивиху).
2. Характерна „качина” хода.
3. Відносне вкорочення кінцівки на стороні
абсолютного
вивиху,
при
відсутності
вкорочення на фоні відсутності больових
відчуттів.
4. Обмеження відведення стегна на стороні
ураження.
5. Симптом Тренделенбурга. В нормі при
стоянні на здоровій нозі сідниця іншої
сторони
припіднімається;
у
випадку
вродженого вивиху при опорі на вивихнуту
ногу сідниця іншої сторони опускається,
незалежно чи є вивих на цій стороні чи його
немає).
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поперекової ділянки, сідниць і масаж ступней
для покращення циркуляції крові.
Після занять гімнастикою дитину вкладають
на спину з розведеними ногами, застосовуючи
широке пеленання (між ноги дитини укладають
згорнуту пелюшку або невелику подушечку
при розведенні ніг більше кута 600, що
забезпечує розведення стегон в кульшових

4. Згинання-розгинання ніг одночасно і
почергово (одна нога зігнута в коліні, інша
випрямлена, і так чергувати ноги).

5. Зігнути одну ногу в коліні і кульшовому
суглобі, – однією рукою зафіксувати
кульшовий суглоб, іншою рукою обхопити
коліно дитини і, злегка надавлюючи на нього,
робите обертання стегна всередину.
Крім лікувальної гімнастики рекомендується 1
раз на день масаж для дитини в період коли
маля не голодне і його нічого не турбує. На
курс призначають 10-15 сеансів. Для
поліпшення
ефекту
обов'язково необхідно
проводити 2-3 курси.
Перерви між курсами
1-1,5 місяця. Масаж
роблять в положенні
дитини
на
спині
(обхоплюючи,
масажують весь суглоб
та передню поверхню
стегон), а лежачи на
животі
масажують
задню поверхню ноги.
Починають
з
погладжування: руки
щільно прилягають до
тіла в ділянці кульшового суглоба, тиск не
повинен бути сильним, руки не зміщають
шкіру, а ковзають по ній.
Виконують спіральні рухи великим і
вказівним пальцями чи всією долонею,
виключаючи внутрішню поверхню стегон.
Тривалість погладжування 3-5 хвилин, потім
переходять до розтирання. Тиск сильніший, ніж
при погладжуванні, відбувається не ковзання, а
зсування шкіри. На уражених суглобах
розтирання дає хороший ефект. Його краще
виконувати подушечками пальців, проникаючи
глибоко в м'язи. Розтирання можна виконувати
використовуючи такий підхід, як і при
погладжуванні, тривалість 10 хвилин.

Крім

того,

корисно

робити

суглобах і правильне положення голівки стегна
у вертлуговій западині) чи відсутність
пеленання взагалі.
В подальшому для лікування звичайно
застосовують різні апарати і шини, що
утримують ноги дитини в положенні
розведення (шина Віленського, Волкова, ЦІТО,
стремена Павліка, апарат Гнівковського тощо).
При неефективності вказаного лікування
рекомендована оперативна корекція підвивиху
чи вивиху стегна.

розтирання
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ФЕНІЛКЕТОНУРІЮ
Петровська-Демянчук О. В. – спеціаліст з інформаційного забезпечення
Українсько-Американської Програми
запобігання вродженим вадам розвитку
Фенілкетонурія (ФКУ) – це спадкове
захворювання, яке при відсутності лікування
призводить до розумової відсталості.

З чого складається лікувальна дієта?
Фенілаланін входить у склад всіх білкових
продуктів. Тому з раціону харчування хворого
необхідно виключити ті продукти, які мають
багато білка. В раціон дитини додають
спеціальні лікувальні суміші, в складі яких
зменшена кількість або повністю видалений
фенілаланін. Розрахунок білкового компоненту
їжі для хворої дитини повинен робити лікар.

За якими симптомами можна запідозрити в
дитини фенілкетонурію?
Малюки з ФКУ мають надмірну вагу тіла.
Волосся і шкіра у них світліші за батьківські.
Вони нормально розвиваються фізично і перші
кілька місяців їх розумовий розвиток відповідає
нормі. Але через 3 – 5 місяців діти втрачають
набуті навички, інтерес до оточення. А коли їм
виповнюється рік, вони вже мають розумову
відсталість, яка є незворотною. Хворі діти часто
є дратівливими й неспокійними. Їх тіло і сеча
мають характерний мишачий запах. В таких
дітей часто спостерігається сухість шкіри з
висипкою. Батьки мають уважно спостерігати
за дитиною, в якої часто спостерігаються
судоми, бо це також може бути ознакою
фенілкетонурії.

Чи може жінка з фенілкетонурією мати
дітей?
Коли жінка з фенілкетонурією вагітніє, існує
високий ризик мікроцефалії, вроджених вад
серця, розумової відсталості для її дитини, бо
мозок ще ненародженої дитини пошкоджується
ненормальним обміном речовин матері. Було
відмічено високий показник спонтанних
абортів. Однак розумовій відсталості дитини
можна запобігти. Дуже важливо майбутній
матері знову розпочати дієтлікування і
щотижня контролювати рівень фенілаланіну в
крові перед зачаттям і в період вагітності.
Дівчина-підліток повинна готуватися до
майбутнього дорослого життя завчасно.
Слід відмітити, що в Україні діти хворі на
фенілкетонурію,
до
трьох-річного
віку
безкоштовно отримують спеціальні суміші для
дієтлікування
згідно
централізованого
розподілу з Міністерства охорони здоров’я
України за рахунок коштів державного
бюджету.
Діти з фенілкетонурією віком від 3-х до 14и років повинні забезпечуватись спеціальними
сумішами для дієтлікування за рахунок коштів
місцевих бюджетів. Причому у Рівненській
області це регламентовано Розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 6
лютого 2006 року № 56

Як передається фенілкетонурія?
Фенілкетонурія виникає лише тоді, коли
обоє батьків мають ген хвороби і передають
його дитині. Такий тип успадкування
називається аутосомно-рецесивним.
Чи є можливість діагностувати ФКУ?
Так. За допомогою спеціального тестування
крові можна діагностувати хворобу, коли
дитина має лише 5 – 6 днів від народження і
знаходиться в пологовому будинку.
Чи можливе лікування фенілкетонурії?
З того моменту, як обстеження показало, що
рівень фенілаланіну у дитини підвищений,
розпочинається тривалий курс лікування.
Принцип лікування фенілкетонурії – спеціальна
дієта, тобто лікувальне харчування. Він полягає
в обмеженні надходження в організм дитини
фенілаланіну з їжею.
Якщо розпочати дієту з 10 – 20 дня життя і
дотримуватись її до підліткового віку, то можна
зупинити розумову відсталість.

„Про
заходи
щодо
забезпечення
спеціальними сумішами для лікувального
харчування, організації диспансерного нагляду
та оздоровлення хворих на фенілкетонурію
дітей област”.

15

ПОРАДИ БАТЬКАМ
ІНФОРМАЦІЯ
ДЛЯ БАТЬКІВ ДИТИНИ З СИНДРОМОМ ДАУНА
працюють добре, тому немовля може бути
особливо
чутливим
до
холоду
й
бронхіальних інфекцій. Дуже важливо, щоб
дитина відчувала себе комфортно, але щоб
їй не було занадто гаряче. Перевіряйте
температуру в кімнаті й на вулиці. У
спальні вночі не повинно бути ні занадто
холодно, ні занадто сухо.
Найкраще використовувати спальний
мішок із вкладками або аналогічний
костюм, так як ковдру дитина може
скинути. І краще два шари одягу, ніж один
товстий. В холодну погоду на дитину краще
одягати чепчик чи шапку, якщо Ви
виходите на вулицю, та й удома також,
якщо у Вас недостатньо тепло.

Вигодовування
Рішення годувати чи не годувати дитину
грудьми - дуже особисте, але немає жодної
причини, з якої немовлят із синдромом
Дауна не можна було б вигодовувати
грудьми стільки, скільки Ви забажаєте. Це
може допомогти Вам близько відчути свою
дитину з самого народження.
Якщо Ви збираєтесь годувати Вашу
дитину, тримайте його чи її абсолютно
прямо і спочатку перевірте, щоб язик
дитини не перекривав вхід до глотки. Для
того, щоб дитина могла ссати й отримувала
достатню кількість молока, соска чи сосок
повинні бути на язику малюка (а не під
ним).
Не поспішайте під час годування. Діти з
синдромом Дауна часто ссуть дуже
повільно, так що не можуть швидко
зупинитись. У проміжках вони можуть
засинати. Як розповідала одна з мам: "Моя
донечка спочатку ссала слабко. Я не давала
їй заснути, лоскочучи підборіддя, щоки,
ніжки".
Спробуйте розпеленати свою дитину та,
незабираючи груди чи пляшечку, міняйте
підгузник і під час годування. Пам'ятайте:
грудне вигодовування на 90% – Ваше
бажання і наполегливість! Ще одна мама
спробувала обидва способи: "Я намагалася
годувати грудьми протягом чотирьох днів,
але мій малюк був лінивим і незабаром
стало очевидним, що він починає втрачати
вагу. Я вирішила, що буде набагато краще
годувати його з пляшечки, тому що так я
зможу бачити скільки саме молока він
отримує. Хоч це й було досить складно,
дуже скоро він почав набирати вагу".

Як слікувати за шкірою?
Шкіра Вашої дитини не повинна
пересихати. Втирайте в шкіру малюка
дитячу олійку і додавайте її трохи у воду
для миття. Трохи зволожуючого крему,
наприклад Е-45, холодозахисний крем без
запаху чи оливкова олія, яку м'якими
рухами щодня втирають у шкіру, застерігає
її від висихання та появи тріщинок. Уважно
слідкуйте, чи не з'явилися прояви
алергічної реакції. В цьому випадку Вам
допоможе Ваш лікар, чи аптекар порадить
обрати інший засіб.
Як слідкувати за язиком?
Можливо, Вам доведеться приділяти
велику увагу тому, як дитина контролює
свій язик і допомагати їй у цьому. Нехай
вона під час гри "робить гримаси" і видає
звуки - це допоможе дитині розробляти
м'язи обличчя та язика, що є також
корисним
для
розвитку
мовлення.
Намагайтесь слідкувати, щоб у малюка не
був закладений ніс - це спричиняє відкриття
роту і висунення язика. Ви досягнете успіху
граючи у висовування та втягування язика.

Як слідкувати за температурою тіла?
Механізми,
які
відповідають
за
регуляцію температури тіла Вашого
малюка, в перші тижні життя не завжди
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збоку ліжечка, він чи вона може навіть
навчитися користуватися ними ручкою або
ніжкою.
Частіше носіть дитину в переносній
колисці. Так вона буде погойдуватися,
підійматися і повертатися без великих
зусиль з Вашого боку.
Намагайтеся щоб дитина поверталася,
потягувалася й вигиналася, утримуючи
бажаний для неї предмет на деякій відстані.
Для неактивної дитини корисно буде
дізнатися, що зусилля винагороджуються.
Якщо малюк не робить спроб повзати,
подаруйте йому радість купання у ванні, в
якій Ви можете покласти його на згорнутий
рушник. Він зручно підтримує груди й
животик, тоді як руки і ноги будуть вільно
переміщуватися у воді. В такому положенні
дитина відтворюватиме рухи як при
повзанні.
Корисно допомагати своїй дитині і
намагатися робити все разом з нею або ж
іноді нахилятися до неї. Для дитини будьяке зусилля - величезне. Чому ж ми повинні
робити його ще важчим, височіючи над
дитиною немов велетень? Якщо у малюка
ніжки все ще нерухомі або слабенькі, а
коліна не розроблені, Ви можете сісти
навпроти дитини на підлогу, торкаючись
підошвами до його ніжок і по черзі згинати
і підштовхувати їх. Ви можете грати роль
стіни, на яку дитина спирається, щоб
підвестися з положення повзання у
вертикальне положення. Ваші ноги стануть
нахиленою опорою, коли дитина почне
вчитися лазити.
І, що особливо важливо, - намагайтеся
зацікавити Вашу дитину, викликати у неї
цікавість. Робіть щось цікаве поблизу, ніби
таємно, чи брязкайте чимось невидимим,
так щоб дитина захотіла перебороти свою
фізичну скутість і підійнятися, щоб
побачити, що Ви робите.

Як розвивати рухи?
З перших тижнів після народження
заоохочуйте малюка до рухової активності
й пізнання відчуттів - м'якого, твердого,
гладкого, шорсткого. Частіше беріть дитину
на руки: обіймайте, лоскочіть, притуляйте
до себе, робіть масаж, грайтеся з пальцями
рук та ніг дитини, і спробуйте
використовувати спеціальні вправи.
Вправи для Вашої дитини
лоскочіть
її,
Поплещіть
дитину,
розтирайте,
притуляйте
до
себе
і
перевертайте частіше.
Не завжди тримайте дитину одягненою.
Кладіть голенького малюка на шорстку
вовняну ковдру чи хрусткий папір. Шелест
паперу викличе бажання поворушитися ще
раз. Звуки - сильний позитивний стимул для
дитини.
Намагайтеся не завжди думати про
зручність дитини. Розмістіть її ближче до
буде
привід
щоб
ніжок
ліжка:
відштовхнутися від нього. Покладіть
дитину на животик і тримайте перед її
очима, але над головою, якийсь яскравий
предмет. Це заоохочує малюка підіймати
голову й напружувати шийні м'язи.
Насвистуйте
й
наспівуйте,
щоб
примусити Вашу дитину потягнутися або
вигнути
спинку.
Використовуйте
незвичайні звуки. Не бійтеся поводити себе
із
своєю
дитиною
по-дитячому.
Неймовірно, як ваші зойкання можуть
викликати в дитини щасливі потягання й
перевороти там, де не досягає успіху жодна
серйозна розмова.
Розміщуйте дзвоники (брязкальця) не
лише поряд з руками дитини, але й біля її
ніг. Це примусить малюка бити ручками й
ніжками частіше та більш цілеспрямовано.
Якщо дзвоники (брязкальця) розвішені
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• Проблеми
• Корекція
• Досвід фахівців
• Досвід сімейного виховання

ПОВЕДІНКА ВАШОЇ
ДИТИНИ

„Пропрацювавши 20 років у сфері підтримки людей з особливими потребами, я зробив
висновок, що подолання небажаної поведінки - не наука, а мистецтво”.
Пол Уайт
занадто важко змінити їх, повідомляли нам,
що після цих змін вони досягли більшої
гармонії у своєму домі.
Будьте готові відкрито поглянути на свої
спроби врегулювати поведінку дитини,
відмітити, які методи спрацьовують у вашому
випадку, а які слід ще перевірити. Якщо ви
відчуваєте, що вам необхідно виправити своє
ставлення до проблеми та до малюка,
пам'ятайте, що це не вдасться відразу, і
просувайтеся вперед маленькими кроками.

Зрозуміти, як справитися із небажаною
поведінкою, часом буває досить важко. Це як керування вітрильним човном біля
скелястого, відкритого усім вітрам берега, без
карти та матросів. У цій статті є певні
орієнтири, які, я сподіваюсь, допоможуть
читачам знайти правильний курс.
1. Позиція батьків щодо дитини;
2. Залучення групи підтримки;
3. Причини негативної поведінки .

Залучити групи підтримки

Позиція батьків

Хто ж може увійти до цієї групи
підтримки? По-перше, про більшість дітей, із
якими ми зустрічаємося у нашому Центрі,
окрім батьків, так чи інакше, піклуються інші
люди, які працюють із ними (вдома, у
дитячому садку або школі, на роботі, у місці
тимчасового перебування). Для ефективної
корекції поведінки, їм слід обговорити
ситуацію разом, у складі однієї великої групи
або команди підтримки. Об'єднання зусиль
забезпечує необхідну і належну підтримку
батькам дитини із особливими потребами.

Спробуйте на перше місце у своїй
свідомості поставити добрі, унікальні
якості вашого малюка. У жодному разі не
дозволяйте собі висловлювань на зразок:
„Мій 9-річний Даун із маніакальнодепресивним психозом ніяк не може
навчитися
їздити
на
двоколісному
велосипеді". Якщо ви хочете висловитися на
цю тему, поставте на перше місце дитину:
„Мій син щойно навчився їздити на
триколісному велосипеді і дуже цим
пишається. Зважаючи на те, що йому
доводиться долати труднощі, пов'язані із
синдромом Дауна, а також змінами настрою,
він справляється доволі непогано". Те, як ви
думаєте і говорите про свого малюка впливає
на ваше ставлення до нього, особливо у
складні періоди.
Пам'ятайте, що поведінка, зазвичай,
змінюється
повільно.
Універсальних
„чудесних способів” не існує. Думаючи про
небажану поведінку дитини, подумайте, чи
справді їй слід змінюватися, чи слід
змінитися вам, чи ще комусь із „групи
підтримки”? Часто сім'ї, які змінюють щось у
своєму устрої, щоб пом'якшити небажані
прояви поведінки дитини, якщо їй самій

Причини негативної поведінки
Що слід взяти до уваги, коли ми
намагаємось зменшити рівень стресу,
зумовленого
проблемною
поведінкою
дитини? Уявімо, що ми маємо групу
підтримки. Спершу, разом із цією групою ми
спробуємо визначити, який аспект життя
дитини вимагає до себе особливої уваги.
Подумайте,
як
можна
змінити
оточуюче середовище.
Візьміть до уваги проблеми у розвитку
вашої дитини. Знайти час на детальне
вивчення тієї аномалії у розвитку, яка є у
вашого малюка, і те, як вона впливає на
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поведінку, буває важко. Отримати необхідну
інформацію можна із книг, від інших батьків,
бесід з педагогами, вихователями, членів
підтримки. Постійно ставлячи питання,
шукаючи нові підходи і обговорюючи свої
труднощі, ви знайдете шляхи, які часто
втілюються у життя легше, ніж ви собі
уявляли.
В останні роки вкладання Дженні до ліжка
перетворилося на справжню битву. Щоразу, коли я
прошу її піти нагору, одягти піжаму, почистити зуби і
лягти у ліжко, вона відмовляється робити це. Я
серджуся, а вона врешті починає плакати.
І ось ситуація почала змінюватися, не тому, що
Дженні стала слухнянішою, а тому, що я стала
мудрішою. Я прочитала статтю про сприйняття
мовлення і його зв'язок із рівнем розвитку, і жахлива
напруга зникла. Виявилося, що я давала Дженні 4ступеневі інструкції, а для неї, ймовірно, це було
важко. Вона отримувала забагато інформації та
команд одночасно. Ми всі знаємо, що, коли Дженні
„перевантажується", вона стає впертою.
Тепер процедура підготовки до сну у нас поступова, і
це дуже допомагає.
Подумайте про ваші взаємовідносини.
Важливе джерело емоційної підтримки діти
знаходять у хороших стосунках із сім'єю та
люблячими
людьми.
Коли
недоречна
поведінка дитини стає майже неможливою,
цей життєво важливий зв'язок між нею та
членами сім'ї стає під загрозою. Та справа у
тому, що діти із дуже серйозними
проблемами поведінки більше за інших
потребують хорошого контакту із близькими.
У важкі, з точки зору поведінки періоди,
намагайтеся
слідкувати
за
вашими
стосунками: чи не відобразились на них ці
труднощі, чи не віддалилися ви одне від
одного. Якщо ви помітили це, розробляйте
план „відновлення контакту" або створення
нових „ліній зв'язку", які дозволять відновити
стосунки між вами та дитиною або в сім'ї.
Подумайте
про
застосування
біхевіористського підходу. Бувають ситуації,
коли
модифікація
поведінки
(зміна
недоречної поведінки на доречну) є дуже
корисною. Найпростіший приклад - дитина
зрозуміла, що, якщо вона кричатиме та
верещатиме досить довго, мама дасть їй
печива. Кричати не можна, але це спрацьовує.
У межах біхевіористського підходу
виберіть такі методи, які мають позитивне
спрямування, сумісні, легко здійснені і не

створюють незручностей для вашої сім'ї.
Спробуйте
знайти
програми,
які
перекладають біхевіористський жаргон на
повсякденну мову зрозумілу всім.
Ден – мій прийомний син. Колись, у підлітковому
віці, він зрозумів, що крадіжка — непоганий спосіб
отримати бажане.
Здавалось, чим більше ми караємо його, тим
неприємнішими стають ці крадіжки.
Очевидно, що слід було замінити крадіжки чесною
поведінкою. Замість вмовляти Дена не красти, ми
почали пропагувати чесну поведінку. Ідучи з дому до
школи, ми обговорювали питання: що йому потрібно і
як отримати це чесним способом.
Коли Ден був чесним ми винагороджували його
щедро і спонтанно. Коли ж його ловили на крадіжці,
він повинен був повернути вкрадене і „компенсувати
збитки”.
Близько року все продовжувалося без особливих змін
та незабаром справи пішли на краще. Зараз Ден
дорослий, у нього хороша робота у компанії з
виробництва дорогого театрального освітлювального
обладнання. Начальство ставиться до нього виключно
як до чесної людини.
Подумайте, чого ви хочете від дитини.
Зверніть увагу на сподівання свої та тих, хто
пов'язаний із вашою дитиною. Запитайте
себе, чи має це сенс з точки зору дитини.
Коли від дітей із синдромом Дауна хочуть
надто багато, вони можуть відчути
розчарування і біль, не виправдавши цих
сподівань. Але якщо вимоги занижені, то
дитина (із синдромом Дауна чи ні), також
буде розчарована і не виявить інтересу до
діяльності, яку ви пропонуєте.
Сформувати правильні вимоги щодо
дитини із синдромом Дауна нелегко і їх слід
періодично аналізувати.
Про Джима завжди говорили як про чудового
хлопчика. Його посмішці були підвладні всі.
Подорослішавши, він почав набирати вагу.
Під керівництвом дієтолога було розроблено дієту,
план занять фізкультурою. Сам же Джим не бачив
сенсу у цьому плані і не цікавився ним.
Керуючись
найкращими
намірами,
група
підтримки робила все для втілення в життя свого
плану, чекаючи, що Джим долучиться до нього. Однак,
незабаром, прояви поганого настрою, які спостерігалися
і раніше, стали регулярними. Джим почав виявляти
агресивність і красти їжу або гроші. Врешті, близькі
та група підтримки значно змінили своє відношення
щодо шляхів вирішення проблеми ваги — до дієти та
фізкультури — і це полегшило життя всім. Зараз
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Джим уже юнак, досить повний, але йому це зовсім не
заважає.
Подумайте про те, як зменшити стрес,
який ви відчуваєте. Для батьків емоційне
перевантаження - серйозна справа. Інколи,
найкраще, що ви можете зробити для дитини,
- провести наступні вихідні там, де можна
справді
відволіктися
і
розважитися:
позайматися спортом, подивитися виставу,
побути на природі, здійснити невелику
подорож, посміятися. Гумор, гумор і ще раз
гумор! Невже про нього ще не згадувалося?
Потрібен час, щоб знайти відповідних
людей, потрібна також рішучість відчинити
двері свого дому іншим людям.
У мене двоє синів і я люблю їх обох. У старшого
сина Стіва — синдром Дауна та важкі психологічні
проблеми. Коли ми зі Стівом, розслабитися
неможливо. Він вимагає постійної уваги. Найменша
провокація
може
викликати
вибух,
який
супроводжується агресією та самоагресією. Часом
рівень мого стресу є настільки високим, що я ледве
стримуюсь від депресії і мені важко залишатися доброю
мамою, не кажучи вже про те, щоб залишатися
доброю дружиною, подругою та колегою.
Єдине, що допомагає нам жити це - допомога

оточуючих. Стів у школі весь навчальний день, а
потім — на позакласних заняттях до п'яти. Раз на
два тижні у суботу зі Стівом проводить час
спеціальний помічник, який займає його день
різноманітними заняттями. Ми з чоловіком ділимо
турботу про сина порівну: він левову частку обов’язків
бере на себе ввечері, я — вранці. Цієї весни наша
помічниця планує залишитися із Стівом на тиждень,
доки ми із молодшим сином будемо у Флориді.
Я турбуюся, що його не буде з нами у Флориді. Але
це наше реальне життя і без цього ми не змогли б
врівноважити потреби Стіва і потреби нашої сім’ї.
Подумайте про застосування ліків.
Рідко, але все ж трапляються ситуації, коли
негативна поведінка пов'язана безпосередньо
із серйозними проблемами здоров'я, і тоді не
обійтися без застосування
лікарських
препаратів. У цих ситуаціях, звичайно,
необхідно звернутися до лікаря, якому, в
свою чергу, можуть бути потрібні час та ваші
спостереження, щоб правильно підібрати
ліки. При цьому не менш важливими
залишаються позитивне ставлення до дитини
та інші, не медикаментозні засоби впливу на
поведінку.

Перший україномовний сайт в Інтернеті Вроджені вади - Синдроми - Мальформації –
Аномалії
Вроджені вади: Міжнародні інформаційні системи
<http://www.ibis-birthdefects.org/start/ukrainian/udroph10.htm> (23 квітн.2005) Мета: запобігання
вродженим вадам розвитку та генетичним порушенням (українською мовою). Теми: Вагітність
(планування, аборти, неплідність, фолієва кислота, діабет); Дитинство (інвалідність, розумова
відсталість, вроджені вади, синдроми); Медицина (медична генетика, довкілля, препарати); Довкілля
(дія різних препаратів, наркотики, радіація); Догляд, лікування. Статті: вроджені вади, синдроми,
генетика, рак. Підтримка: медичні організації, батьківські асоціації, академічні науки.
Вся інформація поділена на дві категорії – для спеціалістів та для батьків хворих дітей і широкого
загалу. На сьогоднішній день існує більше 200 документів українських авторів.

ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я
(рекомендації вчителя-реабілітолога)
Грабовська Ірина – спеціаліст Центру РПСА дітей
з особливими потребами „Пагінець”
Перші два тижні дитина із Синдромом
Дауна майже не рухається, її активність
залежатиме від Вас.
Звичайно, вам розповіли про значущість
масажу і гімнастики для вашої дитини і

навіть дещо показали. А вам страшно ...
Даремно.
Потенційні можливості дитини із СД
надзвичайно великі і особливо в сфері
загальної моторики. Хоч ваш малюк засвоїть
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погладжувальні рухи на поверхні стопи,
чергуючи із постукуванням та легеньким
пощипуванням.
Закінчуйте ваш перший (і подальші) сеанс
вправ і масажу погойдуванням на фітболі
(великий, яскравий гумовий м'яч). Покладіть
малюка на м'яч животиком і погойдуйте м'яч
в різних напрямках. Слід бути уважною, щоб
дитина не впала. Цю вправу ви можете
виконувати окремо, не в комплексі вправ,
через 30-40 хвилин після чи до їжі.
Проводити вправи необхідно:
- у провітреній кімнаті;
- через півгодини після прийняття
дитиною їжі;
- дитина має бути легко одягнута (або
голенька);
- звертатися до дитини необхідно лагідно.
Ця програма є обов'язковою сходинкою до
формування перших вмінь і навичок вашої
дитини, адже вже на 3-тій місяць життя вона
має вміти:
- лежачи на спинці, утримувати голову на
середній лінії;
- лежачи на животику, піднімати голівку і
утримувати її;
- лежачи на боці, піднімати голівку від
плеча;
- намагатися підняти голівку, коли її
присаджують під кутом 45°;
- при підтримуванні стоячи, намагатися
спиратися на ніжки

моторні навички пізніше ніж інші діти, він
все ж навчиться сидіти, ходити, бігати,
стрибати, їздити на велосипеді, освоїть і
більш складні речі: плавання, їзду на коні,
танцювальні па, прийоми карате... Діти із СД
можуть вчитися так як і інші діти. А основу
для цього закладете саме ви і саме зараз.
Отже починаємо. Із масажу ручок.
Покладіть малюка на спинку ніжками до
себе. Вкладіть свій великий палець до
долоньки дитини і притримуйте її піднятою.
Своєю правою рукою тримайте ліву ручку
дитини і навпаки. Погладжуйте руку малюка
від долоні до плеча чергуючи із легеньким
постукуванням пальцями в цьому ж
напрямку. Повторіть 4-6 разів.
В такому ж положенні проводимо і масаж
ніжок. Погладжування і постукування по
задньоповерхневій стороні ноги від стопи до
бедра іде минаючи колінну чашечку. Ваша
рука спрямовується до пахової складки.
Повторіть 4-6 разів.
Після цього вашу дитину – кладемо на
животик. Старайтеся робити це якнайчастіше,
бо це добре тренує м'язи спини і шиї. Час
виконання (тривалість) - індивідуальна.
Почніть із 5 секунд.
Якщо ви досягли перших успіхів у
взаємодії із дитиною продовжте це масажем
спини. Покладіть дитину на животик.
Погладжуйте долонями і постукуйте легенько
пальцями спинку маляти від сідничок до
голови і назад.
Зазвичай, дитина нестійко лежить на
животі і тому масажуючи її однією рукою,
іншою притримуйте. Повторіть це 4-5 разів.
Масаж живота. Покладіть малюка на
спинку і почніть із кругового погладжування
за годинниковою стрілкою від центру
поступово збільшуючи діаметр, проте
обминаючи ділянку печінки. Робіть пальцями
легкі погладжувальні рухи животика (вгорувниз
в
асиметричному
виконанні).
Прогладьте косі м'язи живота. Підведіть руки
під поперек дитини, проведіть їх над пупком.
Закінчіть
масаж
погладжувальними
круговими "рухами. Кожен рух повторіть 3-4
рази.
Все
вдалося?
Продовжуйте
роботу
масажем стоп. Обхватіть ніжку дитини в
ділянці гомілки. Вказівним і середнім
пальцями підтримуйте стопу дитини, а
великим
робіть
енергійні
кругові
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Психолог радить:
ВІДМОВТЕСЯ ВІД ПРОГНОЗУВАННЯ СТАТІ
МАЙБУТНЬОЇ ДИТИНИ.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗАЧАТТЯ
_____________________________________________________________________________________
Чому люди "заводять" дітей? Навмисно вживаю саме це слово, бо багато із нас, треба
зізнатися, появу малюка сприймають не як надзвичайно важливу подію, а як придбання
потрібної речі - атрибута достатку, сімейного благополуччя, повноцінності членів
подружжя тощо. І хоча розрахунок існує тільки на рівні підсвідомості батьків, дитина
відчуває його інтуїтивно. А це негативно впливає на фізичний і психічний розвиток сина чи
доньки.
Прислухайтеся до порад психолога Оксани Наумич, автора програми "Медикопсихологічна підготовка подружніх пар до усвідомленого батьківства", і хай ваша дитина
з'явиться на світ у любові й радості.
_____________________________________________________________________________________
Передусім подружжя, яке вирішило стати
котрого психолог дасть вам конкретні
поради.
батьками, має спрогнозувати своє майбутнє із
До народження дитини треба готувати не
новим статусом. Іншими словами провести
тільки свою свідомість, а й душу. Важливо
своєрідну рольову гру, як у дитинстві, - "Ти
гармонізувати психо-емоційну сферу. З цією
будеш татом, а я - мамою". Наприклад, хто
метою перед зачаттям парі бажано кудись
пратиме пелюшки, хто вставатиме вночі до
поїхати на відпочинок - подалі від шуму
дитини, хто виноситиме сміття і подібне.
великих міст, щоб мінімалізувати доступ
Жінка повинна продумати, чим буде
інформації. Постарайтеся в підготовчий
займатися вдома до народження і після, чи не
період обмежити спілкування із людьми, які
обтяжуватиме
її
таке
становище
в
несуть для вас негативну біоенергетику.
моральному плані, чи зможе вона ділити себе
між чоловіком і дитиною.
Більше бувайте на природі, відвідуйте
Варто задуматися і над розв'язанням
церкви, музеї, споглядайте гарні архітектурні
проблем, котрі принесе народження малюка.
споруди,
щоб
отримати
максимум
Звичайно,
треба
налаштовуватися
на
позитивних емоцій. Майбутні батьки,
позитивне і не залякувати себе тим, що
особливо мати, повинні бути задоволені
дитина - це тягар, додаткові клопоти. Однак і
життям. Тільки тоді прийде дитина здорова
створювати картину повної ідилії не можна.
фізично і духовно, адже мати - провідник між
Бо батьки ейфоричного типу (які сподівалися,
малюком і світом. Намагайтеся в цей період
що все буде якнайкраще, а з появою в домі
віддатися власним почуттям, відключіться від
малюка зіткнулися з іншим) не готові до
свого інтелекту, щоб він не тиснув на ваші
реалій і діють зазвичай неадекватно. Одні
емоції. Відкиньте мотивацію на зразок
відгороджуються від усього - і дитина
"дитина мені потрібна, бо..." (у мене вік, хочу
залишається сама собою. Другі навпаки
зберегти сім'ю, доведу чоловікові, що я
намагаються збільшити існуючі проблеми
жінка).
("Ой так важко, нічого не встигаємо") - ця
Подружжя повинно якомога більше часу
проводити разом - спробуйте повернутися до
гіпертривожність, звичайно, передається
романтичних стосунків. Жінка повинна
синові чи донці. І третій варіант небажаної
відчувати постійну підтримку чоловіка. А він
поведінки - батьки від власного безсилля
зганяють злість на дитині, бо не знають, як
має переконувати її і словами, і вчинками,
повести себе в тій чи тій ситуації.
наскільки дорожить нею, що і вагітна вона
Якщо маєте можливість, з метою
буде бажаною для нього. Тобто майбутній
визначення ступеня готовності батьківської
батько повинен показати, що народження
сфери, перед зачаттям найліпше пройти
дитини - подія, важлива для обох, а не "я
психодіагностичне обстеження, на основі
заробив гроші, а ти народжуй".
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Готуючись до зачаття, не треба афішувати
свої наміри. Поява дитини - це інтимноособистісне, сокровенне, що стосується
тільки двох.
Деякі пари прагнуть спрогнозувати стать
майбутньої
дитини,
дотримуючись
спеціальних дієт в період зачаття, вдаючись
за допомогою до астрологів тощо. Це - дуже
велика помилка, котра може психологічно
травмувати дитину. Добре, якщо батьки
перебудовуються при народженні сина

замість очікуваної доньки. Але часом
трапляється, що дитину не сприймають у сім'ї
(його, Юрка, не хочуть тато з мамою, бо
чекали зірку Марію), або виховують
хлопчика, як дівчинку. Пам'ятайте: малюк не
іграшка, яку вибирають у магазині за смаком.
Не можна програмувати ні стать, ні характер,
ні професію майбутньої дитини. Усе має бути
в міру - очікуємо доньку, але, якщо
народиться син, однаково його любитимемо,
бо він - наш, рідний.

Психолог радить: Відмовтеся від прогнозування статі майбутньої дитини. Як підготуватися до
зачаття. Ейлітія. Науково практичний центр свідомого батьківства.
<http://www.papamama.com.ua/files/staty/st_19.html>(10квітн. 2006)

ВМІННЯ ПОЗИТИВНО МИСЛИТИ
Уштик Л.І. – головний спеціаліст
Рівненського міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, психолог
_____________________________________________________________________________________

Більшість негараздів людства викликана хибними оцінками
значення тих чи інших речей в житті.
Б. Франклін
Існує багато підтверджень, що думка
викликає у людини певні психічні і фізіологічні
зміни. Негативні думки, емоції погано
впливають на організм, позитивні – викликають
у ньому зміни на краще. Так, хвора людина,
коли
перебуває
у
поганому
настрої,
виліковується значно повільніше, ніж та яка
перебуває в доброму.
Ти, мабуть зауважив цікаву річ: коли
думаєш, що щось не можеш зробити, то й
справді цього не зробиш. Якщо очікуєш щось
неприємне – воно обов’язково здійсниться.
Якщо ти думаєш, що ти нікчема і тебе ніхто не
любить – знай, що на тебе дійсно ніхто не
зверне уваги.
Але варто лише налаштовуватися на
оптимістичні думки або посміхнутися самому
собі та оточуючим і настрій одразу
покращується та справи починають йти на
краще. Позитивне мислення тісно пов’язане зі
сприйняттям людиною себе та оточуючого її
світу, що в свою чергу впливає на весь
життєвий шлях особистості.

Людина з позитивним мисленням досить
добре підготовлена до життєвих випробувань,
звичайно впевнено дивиться в майбутнє. Вона
об’єктивно оцінює себе і свої можливості, і
якщо помічає в собі відсутність якихось
талантів, то не дуже засмучується, а просто
переключається на ті сфери діяльності, в яких
здібності можуть розкриватися краще.
Це оптиміст, який завжди досягає
поставленої мети. Він щиро вірить в успіх, і в
цьому вся справа – настроєна на перемогу
підсвідомість лише виконує закладену в неї
програму. Такі люди, як правило, щасливі: вони
легко переживають невдачі, всією душею
радіють успіхам і надійно захищені від
нервових потрясінь.
Негативне мислення (негативний спосіб
думок) приводить до прямо протилежних
результатів. Породжує тривогу й невдоволення,
озлоблення, створюючи тим самим підґрунтя
для різних хвороб. Негативіст боїться
труднощів і не має мети, знає, що його в усьому
переслідує невдача, і тому справді на неї
приречений. Важко тягне він за собою
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протягом життя все зростаючий комплекс
неповноцінності. Налаштована на поразку
підсвідомість природно штовхає його від однієї
поразки до іншої. Негативіст в усьому вбачає
загрозу і завжди очікує гіршого. Як наслідок, це
дає знати про себе значно частіше. Він постійно
навіює собі, що зараз неодмінно станеться щось
жахливе (літак, мабуть, розіб’ється!) або
поринає в думки про щось трагічне, значно
перебільшуючи його негативні наслідки (я,
напевно, втрачу роботу і тоді моє життя
надовго залежатиме від соціальної допомоги).
Таким чином, намагайтеся дотримуватись
основної позиції „У мене все добре”, бо це і є
позитивне мислення – ключ до успіху в житті.

2. Спробую ставитися до людей
трішечки
співчутливіше
й
дружелюбніше.
3. Спробую менше критикувати і
бути поблажливішим до вад та
помилок
людей,
з
якими
спілкуватимусь.
Прагнутиму
інтерпретувати
їхні
дії
доброзичливіше.
4. Наскільки дозволять обставини,
буду поводитись так, ніби успіх
неминучий. Я вже є тою особистістю,
якою прагну стати. Діятиму та
почуватимусь, як ця особистість.
5. Не допущу, щоб мої судження
надавали фактам песимістичного,
негативного забарвлення.
6. Щоб не сталося, реагуватиму
спокійно і, по можливості, розумно.
7. Повністю ігноруватиму всі
негативні факти, які не можу змінити.
8. Саме сьогодні не боятимусь,
зокрема,
не
боятимусь
бути
щасливим, насолоджуватися красою,
любити й вірити, що ті, кого я
люблю, люблять мене.

ВПРАВИ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ ЗВИЧКИ
ПОЗИТИВНОГО МИСЛЕННЯ
У вас виробилася звичка завжди взувати
спочатку лівий черевик чи правий? Визначте
найближчого ранку, якай черевик ви взуваєте
першим. Далі цілком свідомо ухваліть, що
наступні три тижні ви будете оволодівати
звичкою взувати першим другий черевик, та
одночасно нагадуйте собі, що протягом дня
будете прагнути думати, діяти, відчувати поіншому, не так, як звикли.
Взуваючи черевик, скажіть собі; „Цього
дня я житиму по-новому, краще". Потім
свідомо прийміть рішення і виразно скажіть
собі, що протягом дня я:

Просто? Безумовно. Але всі наведені
вище способи дій, мислення, почування
дадуть змогу створити новий образ власного
„Я", для якого характерним буде позитивне
мислення. Спробуйте жити за цим правилом
21 день і переконаєтеся, що тривога,
песимізм зникнуть, а впевненість у собі
зросте.

1. Буду радісним і веселим, наскільки
це можливо. Усміхнуся як мінімум 3
рази (це ж не боляче).

ЖИТТЄВА ФІЛОСОФІЯ
Усі пережиті неприємності, образи, біль,
що отримує людина в оточуючому
середовищі (на роботі, у суспільстві,
вдома...), або отримала в минулому, неминуче
відбивається на формуванні її життєвої
філософії.
І
зазвичай
вона
набуває
негативного забарвлення.
Щоб змінити її на більш позитивну,
необхідно усвідомити і подолати певні хибно
сформовані уявлення про оточуючий світ.

1. Перш за все необхідно усвідомити, що
Ваше негативне сприйняття та ставлення до
оточуючих, обертається проти Вас.
Претензії, що Ви пред'являєте до
оточуючих, Ви в першу чергу пред'являєте до
себе, і цим завдаєте собі біль.
2. Усе, що відбувається у зовнішньому
світі - неприємності, чи негаразди набувають того чи іншого забарвлення тільки
в залежності від Вашого внутрішнього стану.
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Ви наче перекладаєте свої думки, почуття,
смуту у зовнішній світ.
Скажіть собі: "Сьогодні я хочу побачити
світ по-іншому, змінивши своє ставлення до
того, що бачу"
Повторюйте на протязі дня у ті моменти,
коли Вам здається, що Ви стали жертвою
обставин: "Я приймаю це (те, що сталося), бо
так воно є, і якщо зараз сталося саме так, то
це привід для позитивних змін. ВСЕ
ВІДБУВАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ НА КРАЩЕ".
Навіть якщо те, що відбувається небажане
чи негативне - це все одно зміна, а отже рух
вперед.
3. Може статися так, що Ваші думки
займають спогади минулого, або навпаки мрії
про майбутнє, але жити Ви можете лише
зараз (у теперішньому часі). Будь який
поточний момент - виключний і неповторний,
бо він відрізняється від усіх інших моментів.
І найкраще місце, яке Ви можете зайняти саме тут, бо Ви є свідком того моменту, який
більш ніколи не повернеться і не
повториться.
4. Людина завжди робить вибір усвідомлений чи неусвідомлений. Вона
обирає майже все і таким чином творить себе,
свій світ, свій настрій, свої переживання,
тощо.
І кожного разу, коли Вам здається, що
Вашому спокою що-небудь, або хто-небудь
загрожує, повторюйте: "Я роблю вибір замість розгубленості і страху я обираю
любов та душевний спокій" Один філософ
стверджував: "Якщо сприймати життя
занадто серйозно - воно може вбити.
Примусьте себе сміятися над неприємними
ситуаціями".

допомогти кожному, і часом це навантажує
Вас зайвими клопотами, що відбирають
енергію та час. І досить часто Ви відчуваєте,
що Вам це заважає.
По-перше, Вам треба зібрати всю свою
волю в кулак і чітко запевнити себе в тому,
що Ви справді бажаєте змінити ситуацію, і
ніхто не стане Вам на перешкоді.
Спочатку Вам буде досить складно, але з
кожним разом прояву Вашої впевненості та
непохитності,
Ви
будете
відчувати
полегшення та зростаючу впевненість у силі
власного "Я".
Отже, декілька порад:
Якщо Ви хочете відмовити в чомусь
іншому, скажіть йому чітко і однозначно
"НІ";
Поясніть, чому Ви відмовляєте, але не
вибачайтесь занадто багато і довго.
- Відповідайте без пауз, так швидко, як це
тільки можливо. Паузи - це проміжок часу,
який може заповнитися сумнівами.
- Наполягайте на тому, щоб з Вами
розмовляли щиро та відверто.
- Попросіть пояснення чому Вас просять
про щось, чого Ви не хотіли б робити.
- Стежте за людиною, з якою Ви
спілкуєтесь. Поспостерігайте за проявами її
невербальної поведінки. Може Ви помітите
якісь ознаки невпевненості у поведінці
партнера (руки біля роту, бігаючи очі, тощо).
- Якщо Ви відчуваєте злість по
відношенню до когось, то дайте зрозуміти
своєму партнеру, що вона стосується саме
його поведінки, але не заторкує його як
особистість (Не переходьте на особистості, і
не вдавайтеся до з'ясування стосунків)
- Якщо Ви коментуєте поведінку іншого,
робіть це від першої особи, акцентуючи увагу
на своїх почуттях: "Якщо ти поводиш себе
таким чином, то я почуваюся так-то і так-то".
Намагайтеся не тільки коментувати поведінку
іншого і свої почуття, але й надавати можливі
альтернативи поведінки, більш прийнятні для
Вас.

Уроки впевненості
Про Вас не можна сказати, що тверді наче
мур. Ви не з тих людей, що завжди можуть
впевнено відповісти "НІ".
Ви чуйні, м'які, співчутливі, інколи навіть
альтруїстичні... Ви намагаєтесь зрозуміти і

Психолог i Я. Дії кожного формують майбутнє.
Всеукраїнське Жіноче Народно-демократичне об’єднання.
<http://www.diya.org.ua/k2/statti.htm>(25березн. 2006)
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ЯК ПОДОЛАТИ СТРЕС
Якщо протягом тривалого часу Вас щось
турбує та бентежить, якщо Ви заплутались і
ніяк не можете вирішити проблему,
спробуйте ось що:
1. Візьміть аркуш паперу і напишіть на
ньому все, що Ви думаєте про цю людину.
Дописавши листа - розірвіть його на дрібні
шматочки або спаліть. По мірі того, як зникає
цей лист - Ви відчуваєте полегшення, Ваш
гнів згорає і перетворюється на попіл або на
купку дрібних папірців.
2. Тепер, коли реальний гнів відійшов, Ви
можете працювати з ситуаціями, які
провокують гнів. Зазвичай, вони схожі одна
на одну - вони стереотипні і мають щось
спільне.
Спробуйте
пригадати
та
проаналізувати, в яких саме ситуаціях
виникає душевний неспокій. Що це за
проблема, що саме є Вашим вразливим
місцем. Подумайте, які можуть бути варіанти
її вирішення. Випробуйте можливі варіанти
вирішення, доки не зупинитесь на тому, який
найбільше довподоби Вам.
*

3. Якщо з певною людиною у Вас не
склалися стосунки і напруження, що виникає
при спілкуванні з нею, заважає Вам спокійно
працювати, спробуйте незручну в даній
ситуації тактику поведінки. Поводьте себе
так, як Ваш "ворог" зовсім не сподівається.
Будьте з ним привітним та лагідним, але в
міру, щоб це було природно та щиро. Ви
побачите, що крига ворожості почне танути.
Сама Ваша тактика позбавить Вас від гніву,
оскільки Ви будете позитивно реагувати на
неї.
4
Якщо
Вам
просто
необхідно
розслабитись чи розрядитись, прийміть
теплий душ (або ванну). Можете поплакати,
якщо Вам це потрібно, заспівайте улюблену
пісню. Увімкніть улюблену музику при
свічках, або при приглушеному світлі:
подивіться
легку
комедію;
випийте
заспокійливий чай та виспіться. Ранком Вам
буде значно краще.

*

*
принців та добрих чарівників. Іноді перше
кохання витримує протистояння з реальним
світом і стає останнім на все життя, та на
жаль таке буває рідко. Зазвичай дружні
стосунки після розриву, коли почуття ще
оголені та болючі, НЕ МОЖЛИВІ. І тому,
кожна така “дружня зустріч” схожа на
найболючіші муки. Відновлення стосунків і
переростання їх в дружні можливе лише
через період затишшя, коли партнери
зникають з поля зору одне одного на довгий
час, поки всі почуття не вгамуються, а
спустошена внутрішня рана не заповниться
новими почуттями. Тому краще, що Ви
можете зробити для себе, це не бачити його і
обов’язково прийти за місцем проживання до
психолога на очну консультацію.

Мене залишив хлопець. Зустрічались рік.
Це був мій перший хлопець і тепер мені дуже
боляче, я не можу заспокоїтись. Вирішили
підтримувати дружні стосунки, але після
кожної зустрічі з ним в мене істерика. І бачити
його не можу, і без нього не можу. Я просто у
розпачі і не знаю що з тим всім робити...З
іншими хлопцями якось не складається бо
постійно думаю про нього. Хочеться від усього
втекти, але куди? Доходило до спроб
самогубства...Це просто суцільний жах!
Руслана

Відповідь:
Мила,
Руслано,
я
розумію
Ваші
переживання: перше кохання це дуже
потужне почуття, єдине в житті “перше”, але
як не жаль, не завжди останнє. Його
завершення
це
завершення
періоду
дитинства, бо саме перше кохання тягне з
дитинства димку мрій та сподівань на чудо,
казковість світосприйняття, віру в існування
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ПРАВО
НОВЕ В ЗАКОНОДАВСТВІ
1. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 11.04.2006 № 482
Про затвердження Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для забезпечення
житлом
громадян,
які
постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи
2. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 10.04.2006 № 472
Про затвердження Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення
державними органами централізованих
заходів з організації відпочинку та
оздоровлення дітей
3. Кабінет Міністрів України; Постанова,
Порядок вiд 07.04.2006 № 463
Про затвердження Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для фінансової
підтримки паралімпійського руху в Україні
4. Президент України; Указ, Положення вiд
06.04.2006 № 290/2006
Про заходи щодо фізкультурно-спортивної
реабілітації
інвалідів
та
підтримки
паралімпійського і дефлімпійського руху в
Україні
5. Президент України; Указ вiд 03.04.2006
№ 289/2006
Про відзначення державними нагородами
України членів національної збірної
команди України серед спортсменівінвалідів на IX зимових Паралімпійських
іграх
6. Президент України; Указ вiд 03.04.2006
№ 288/2006
Про нагородження В. Сушкевича орденом
князя Ярослава Мудрого
7. ДПА України; Інші вiд 31.03.2006 № 169
Зміни до порядку ведення і складання
податкового звіту про прибуток, що
звільняється
від
оподаткування,
підприємств та організацій громадських
організацій інвалідів, майно яких є їх
власністю, отриманий від продажу товарів
(робіт, послуг), крім підакцизних товарів та
прибутку, одержаного від грального бізнесу

Зареєстровано: Мін'юст України
вiд
13.04.2006 № 435/12305
8. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
18.03.2006 № 351
Про порядок використання у 2006 році
коштів, передбачених у державному
бюджеті для надання фінансової підтримки
громадським організаціям інвалідів і
ветеранів
9. Кабінет Міністрів України; Постанова вiд
18.03.2006 № 350
Про порядок використання у 2006 році
коштів, передбачених у державному
бюджеті для встановлення телефонів
інвалідам I і II групи
10.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова, Порядок вiд 18.03.2006 № 349
Про затвердження Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у
державному бюджеті на виготовлення
бланків посвідчень для інвалідів, ветеранів
війни та праці, нагрудних знаків та
посвідчень до них для працівників системи
соціального захисту
11.
Верховна Рада України; Закон вiд
16.03.2006 № 3584-IV
Про внесення змін до статті 51 Закону
України "Про Державний бюджет України
на 2006 рік" ...популярне
12.
Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження, Концепція вiд 16.03.2006
№ 152-р
Про схвалення Концепції Державної
програми запобігання та лікування серцевосудинних і судинно-мозкових захворювань
на 2006-2010 роки
13.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова, Положення вiд 15.03.2006 №
310
Про затвердження Типового положення про
СОС-дитяче містечко
14.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 15.03.2006 № 309
Про затвердження бюджету Пенсійного
фонду України на 2006 рік
15.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 15.03.2006 № 314
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Про затвердження Порядку забезпечення
санаторно-курортними путівками деяких
категорій громадян органами праці та
соціального захисту населення
26.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 22.02.2006 № 186
Про
підвищення
рівня
пенсійного
забезпечення осіб із числа дітей-сиріт
27.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 22.02.2006 № 184
Про
закупівлю
технічних
засобів
реабілітації для інвалідів та інших
пільгових категорій осіб
28.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 22.02.2006 № 205
Про визнання такими, що втратили
чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України з питань оподаткування
29.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 15.02.2006 № 150
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України з питань
стипендіального забезпечення
30.
МОЗ України;
Інструкція
вiд
13.02.2006 № 67
Інструкція
щодо
заповнення
форми
первинної облікової документації N 057/о
"Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на
цукровий діабет"
Зареєстровано: Мін'юст України
вiд
02.03.2006 № 226/12100
31.
Верховна Рада України; Закон вiд
08.02.2006 № 3410-IV
Про внесення зміни до статті 14 Закону
України "Про поховання та похоронну
справу" щодо безоплатного поховання
інвалідів війни
32.
Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження, План вiд 08.02.2006 №
74-р
Про заходи щодо реалізації в 2006 році
Стратегії подолання бідності
33.
МОН України; Наказ, Умови вiд
01.02.2006 № 71
Про затвердження Умов прийому до вищих
навчальних закладів України
Зареєстровано: Мін'юст України
вiд
08.02.2006 № 111/11985
34.
Кабінет
Міністрів
України;
Розпорядження, Концепція вiд 01.02.2006
№ 58-р

Про порядок використання у 2006 році
коштів, передбачених у державному
бюджеті
для
надання
одноразової
матеріальної допомоги інвалідам
16.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 15.03.2006 № 311
Деякі питання призначення і виплати
допомоги сім'ям з дітьми
17.
Верховна Рада України;
Закон,
Програма вiд 14.03.2006 № 3522-IV
Про Загальнодержавну програму подолання
наслідків Чорнобильської катастрофи на
2006-2010 роки
18.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова, Порядок вiд 07.03.2006 № 253
Про затвердження Порядку використання у
2006 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для розроблення
нових
видів
протезно-ортопедичних
виробів та обслуговування інвалідів у
стаціонарах при протезних підприємствах
19.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 01.03.2006 № 221
Про забезпечення інвалідів автомобілями
вітчизняного виробництва
20.
Верховна Рада України; Закон вiд
23.02.2006 № 3475-IV
Про Державну службу спеціального зв'язку
та захисту інформації України
21.
Верховна Рада України; Закон вiд
23.02.2006 № 3492-IV
Про внесення змін до Закону України "Про
автомобільний транспорт" ...популярне
22.
Верховна Рада України; Закон вiд
23.02.2006 № 3483-IV
Про внесення змін до деяких законів
України щодо реалізації інвалідами права
на трудову зайнятість
23.
Верховна Рада України; Закон вiд
23.02.2006 № 3508-IV
Про внесення зміни до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006
рік" щодо розміру збору на обов'язкове
державне
пенсійне
страхування
для
підприємств, установ та організацій, де
працюють інваліди
24.
Верховна Рада України; Закон вiд
23.02.2006 № 3505-IV
Про внесення змін до Закону України "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
25.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова, Порядок вiд 22.02.2006 № 187
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Про схвалення Концепції Державної
програми "Дитяча онкологія" на 2006-2010
роки
35.
Президент України; Розпорядження
вiд 21.01.2006 № 9/2006-рп
Про призначення державних стипендій
видатним діячам фізичної культури і спорту
36.
Кабінет
Міністрів
України;
Постанова вiд 20.01.2006 № 42
Про затвердження Основних напрямів
урядової політики в економічній та
соціальній сфері на 2006 рік
37.
Верховна Рада України; Закон вiд
19.01.2006 № 3378-IV
Про внесення змін до Закону України "Про
податок з доходів фізичних осіб" щодо
оподаткування спадщини
38.
Верховна Рада України; Закон вiд
18.01.2006 № 3365-IV

Про внесення змін до статті 7 Закону
України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"
39.
Верховна Рада України; Закон вiд
12.01.2006 № 3317-IV
Про внесення змін до Закону України "Про
телебачення і радіомовлення"
40.
Верховна Рада України; Закон вiд
12.01.2006 № 3334-IV
Про
житловий
фонд
соціального
призначення
41.
Верховна Рада України; Постанова
вiд 12.01.2006 № 3327-IV
Про скасування рішення Верховної Ради
України про прийняття за основу проекту
Закону України про деякі заходи щодо
соціального захисту осіб, які стали
інвалідами
внаслідок
загального
захворювання, отриманого після звільнення
з військової служби

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про реабілітацію інвалідів в Україні
(Витяг)
_____________________________________________________________________________________
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає основні засади створення правових,
соціально-економічних, організаційних умов для усунення або компенсації обмежень
життєдіяльності, викликаних порушенням здоров’я зі стійким розладом функцій організму,
функціонування системи підтримання інвалідами фізичного, психічного, соціального благополуччя,
сприяння їм у досягненні соціальної та матеріальної незалежності.
_____________________________________________________________________________________
Залежно від ступеня розладу функцій
організму та обмеження життєдіяльності
особі, визнаній інвалідом, встановлюється
перша, друга чи третя група інвалідності.
Перша група інвалідності поділяється на
підгрупи А і Б залежно від ступеня втрати
здоров'я інваліда та обсягів потреби в
постійному сторонньому догляді, допомозі
або нагляді.
До підгрупи А першої групи інвалідності
відносяться особи з виключно високим
ступенем втрати здоров'я, надзвичайною
залежністю від постійного стороннього
догляду, допомоги або нагляду інших осіб і
які
фактично
не
здатні
до
самообслуговування.
До підгрупи Б першої групи інвалідності
відносяться особи з високим ступенем втрати
здоров'я, значною залежністю від інших осіб

Стаття 7. Медико-соціальний
експертиза щодо визначення ступеня
обмеження життєдіяльності інваліда
Інвалідність і ступінь втрати здоров'я
повнолітніх хворих встановлюються медикосоціальними експертними комісіями, а
неповнолітніх
—
лікарськоконсультативними комісіями лікувальнопрофілактичних закладів.
Огляд повнолітніх хворих, інвалідів, дітейінвалідів проводиться за направленням
відповідного
лікувально-профілактичного
закладу після проведення діагностичних,
лікувальних і реабілітаційних заходів за
наявності даних, що підтверджують стійке
порушення функцій організму, обумовлених
захворюваннями, наслідками травм чи
вродженими вадами, які спричиняють
обмеження життєдіяльності.
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у забезпеченні життєво важливих соціальнопобутових функцій і які частково здатні до
виконання
окремих
елементів
самообслуговування.
Особам у віці до 18 років лікарськоконсультативними комісіями лікувальнопрофілактичних закладів встановлюється
категорія "дитина-інвалід".
Встановлення інвалідності і ступеня
втрати здоров'я супроводжується складанням
індивідуальної програми реабілітації інваліда,
дитини-інваліда, що визначає реабілітаційні
заходи і терміни їх реалізації.
Медико-соціальні
експертні
комісії
визначають:
ступінь обмеження життєдіяльності особи,
стан працездатності, групу інвалідності,
причину і час настання інвалідності внаслідок
загального захворювання, трудового каліцтва
чи професійного захворювання;
види трудової діяльності, рекомендовані
для інваліда за станом його здоров'я;
причинний
зв'язок
інвалідності
із
захворюванням чи каліцтвом, що виникли в
дитинстві, уродженим дефектом;
ступінь втрати здоров'я, групу, причину,
зв'язок і час настання інвалідності громадян,
які постраждали внаслідок політичних
репресій або Чорнобильської катастрофи;
ступінь
стійкого
обмеження
життєдіяльності у хворих для направлення їх
у
стаціонарні
установи
соціального
обслуговування;
медичні показання на право одержання
інвалідами спеціального автотранспорту і
протипоказання до керування ним.
Медико-соціальні
експертні
комісії
здійснюють організацію робіт щодо вивчення
виробничих,
медичних,
психологічних,
екологічних, соціальних причин виникнення
інвалідності, її рівня і динаміки.
Медико-соціальні
експертні
комісії
зобов'язані забезпечити своєчасний огляд
(переогляд) повнолітніх хворих, інвалідів, а
лікувально-консультативні
комісії
лікувально-профілактичних закладів — дітейінвалідів стосовно інвалідності і ступеня
втрати здоров'я.
Медико-соціальні послуги з огляду
повнолітніх осіб і послуги лікарськоконсультативних
комісій
з
огляду
неповнолітніх надаються безоплатно.
Положення про порядок, умови та критерії

встановлення інвалідності затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 8. Експертиза професійної
придатності інвалідів
Експертиза
професійної
придатності
повнолітніх інвалідів здійснюється медикосоціальними експертними комісіями. До
роботи цих комісій залучаються спеціалісти з
інженерної психології (психології праці) та
психології професійного відбору, педагогічні
працівники, що займаються навчанням і
професійною
підготовкою
інвалідів,
спеціалісти державної служби зайнятості.
Висновок медико-соціальної експертної
комісії
з
професійної
придатності
включається в індивідуальну програму
реабілітації інваліда і є підставою для
здійснення
професійної
орієнтації,
професійної
освіти
і
наступного
працевлаштування з урахуванням побажань і
думки інваліда (дитини-інваліда — для
навчання).
Рішення медико-соціальних експертних
комісій є обов'язковими для виконання
органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами,
установами, організаціями, реабілітаційними
установами
незалежно
від
відомчої
підпорядкованості, типу і форми власності.
Розділ III. СИСТЕМА РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ, ДІТЕИ-ІНВАЛІДІВ
Стаття 12. Структура системи
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів
Система реабілітації інвалідів, дітейінвалідів
забезпечує
своєчасність,
комплексність і неперервність медичної,
психолого-педагогічної,
фізичної,
професійної,
трудової,
фізкультурноспортивної,
соціальної
реабілітації,
досягнення інвалідами, дітьми-інвалідами
оптимального фізичного, інтелектуального,
психічного
і
соціального
рівня
життєдіяльності.
Систему реабілітації інвалідів, дітейінвалідів складають:
органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування, які здійснюють
державне управління системою реабілітації
інвалідів;
реабілітаційні установи для інвалідів,
дітей-інвалідів незалежно від відомчого
підпорядкування, типу і форми власності;
будинки дитини — дошкільні навчальні
29

ПРАВО
заклади для дітей з вадами фізичного та/або
розумового розвитку віком до чотирьох років
незалежно від відомчого підпорядкування,
типу і форми власності;
спеціальні
та
санаторні
дошкільні
навчальні
заклади
(ясла-садки)
компенсуючого типу для дітей віком від двох
до семи (восьми) років, які потребують
корекції фізичного та/або розумового
розвитку, тривалого лікування та реабілітації,
незалежно від відомчого підпорядкування,
типу і форми власності;
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки)
комбінованого типу для дітей віком від двох
місяців до шести (семи) років, у складі яких
можуть бути групи загального розвитку,
компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові,
в яких забезпечується дошкільна освіта з
урахуванням стану здоров'я дітей, їх
розумового,
психологічного,
фізичного
розвитку,
незалежно
від
відомчого
підпорядкування, типу і форми власності;
дошкільні навчальні заклади (центри
розвитку дитини) системи освіти, в яких
забезпечуються фізичний, розумовий і
психологічний
розвиток,
корекція
психологічного і фізичного розвитку,
оздоровлення дітей, які відвідують інші
навчальні заклади чи виховуються вдома;
спеціальні загальноосвітні школи (школиінтернати) — загальноосвітні навчальні
заклади системи освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку;
загальноосвітні санаторні школи (школиінтернати) — загальноосвітні навчальні
заклади І-ІІІ ступенів з відповідним профілем
системи освіти для дітей, які потребують
тривалого лікування;
навчальні заклади системи органів праці та
соціального захисту населення;
установи соціального обслуговування
інвалідів, дітей-інвалідів незалежно від
відомчого підпорядкування, типу і форми
власності;
санаторно-курортні установи системи
органів праці та соціального захисту
населення;
протезно-ортопедичні
підприємства
незалежно від відомчого підпорядкування,
типу і форми власності;
установи культури, санаторно-курортні та
оздоровчі заклади громадських організацій

інвалідів;
академічні та галузеві науково-дослідні,
науково-методичні установи, які беруть
участь у здійсненні державної політики у
сфері реабілітації інвалідів.
Стаття 13. Типи реабілітаційних
установ
Реабілітаційні установи залежно від змісту
реабілітаційних заходів, які вони здійснюють,
відносяться до таких типів: медичної
реабілітації; медико-соціальної реабілітації;
соціальної
реабілітації;
психологопедагогічної
реабілітації;
фізичної
реабілітації;
професійної
реабілітації;
трудової
реабілітації;
фізкультурноспортивної реабілітації.
Реабілітаційні установи можуть мати
змішаний тип.
Стаття 14. Створення та припинення
діяльності реабілітаційних установ
установи
в
Україні
Реабілітаційні
створюються
на
основі
державної,
комунальної і приватної власності, а також
шляхом об'єднання майна різних форм
власності.
Порядок створення, реорганізації та
ліквідації
реабілітаційних
установ
встановлюється законом.
Потреба в державних реабілітаційних
установах визначається відповідно до
соціально-економічних
і
демографічних
потреб України та її регіонів центральними
органами виконавчої влади в межах своїх
повноважень. Рішення про їх створення
приймаються Кабінетом Міністрів України.
Потребу в комунальних реабілітаційних
установах
визначають
місцеві
органи
виконавчої влади. Рішення про їх створення
приймаються
органами
місцевого
самоврядування.
Реабілітаційні установи, засновані на
приватній власності (в тому числі власності
громадських організацій), можуть надавати
реабілітаційні послуги на професійній основі
за рахунок власних коштів, залучених коштів
або коштів державного чи місцевих бюджетів
у
порядку,
встановленому
Кабінетом
Міністрів України.
Реабілітаційні установи незалежно від
свого статусу і відомчої підпорядкованості
забезпечують якість реабілітації (абілітації)
відповідно
до
державних
соціальних
нормативів у сфері реабілітації, критеріїв і
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вимог до реабілітаційних заходів.
Відомості про реабілітаційні установи
незалежно від їх форми власності та відомчої
підпорядкованості
центральний
орган
виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики вносить до Реєстру установ.
Стаття 15. Державні соціальні
нормативи у сфері реабілітації
Державні соціальні нормативи у сфері
реабілітації інвалідів встановлюють вимоги
до змісту та обсягу реабілітаційних заходів з
відновлення та компенсації обмежених
функціональних можливостей інваліда з
урахуванням оцінки стану його здоров'я щодо
здатності
до
самообслуговування,
самостійного
пересування,
спілкування,
контролювання своєї поведінки, навчання і
зайняття трудовою діяльністю.
Державні соціальні нормативи у сфері
реабілітації
інвалідів
розробляються
центральними органами виконавчої влади у
межах
їх
повноважень,
за
участю
реабілітаційних
установ,
відповідних
науково-дослідних установ, на основі
наукових досліджень.
Стаття 16. Державна типова програма
реабілітації інвалідів
Державна типова програма реабілітації
інвалідів встановлює гарантований державою
перелік послуг з медичної, психологопедагогічної, фізичної, професійної, трудової,
фізкультурно-спортивної,
побутової
і
соціальної реабілітації, технічних та інших
засобів реабілітації, виробів медичного
призначення, які надаються інваліду, дитиніінваліду з урахуванням фактичних потреб
залежно від віку, статі, виду захворювання
безоплатно або на пільгових умовах.
Державна типова програма реабілітації
інвалідів розробляється центральним органом
виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики за участю інших центральних
органів виконавчої влади, які здійснюють
державне управління системою реабілітації
інвалідів,
з
урахуванням
пропозицій
всеукраїнських громадських організацій
інвалідів.
Державна типова програма реабілітації
інвалідів і порядок її реалізації погоджуються
Радою у справах інвалідів при Кабінеті
Міністрів України та затверджуються
Кабінетом Міністрів України.

Стаття 27. Виплата грошових
компенсацій при реалізації індивідуальних
програм реабілітації інвалідів
Грошові компенсації інвалідам, на дітейінвалідів при реалізації індивідуальних
програм реабілітації інвалідів виплачуються у
випадках, коли передбачений індивідуальною
програмою реабілітації інваліда і Державною
типовою програмою реабілітації інвалідів
засіб або послуга реабілітації, які повинні
бути
надані
інваліду,
дитині-інваліду
безоплатно, не можуть бути надані чи якщо
інвалід (законний представник дитиниінваліда) придбав відповідний засіб або
оплатив послугу за власний рахунок.
Зазначені
грошові
компенсації
призначають і виплачують органи праці та
соціального захисту населення з урахуванням
дотримання
інвалідом
індивідуальної
програми реабілітації інваліда.
Розміри грошових компенсацій інвалідам,
на дітей-інвалідів визначаються відповідно до
вартості технічних та інших засобів та/або
послуг реабілітації, виробів медичного
призначення, які повинні бути надані інваліду, дитині-інваліду безоплатно або на
пільгових умовах згідно з Державною
типовою програмою реабілітації інвалідів.
Порядок виплати і розміри грошових
компенсацій на послуги з реконструктивної
хірургії та ендопротезування, технічні та інші
засоби реабілітації, вироби медичного
призначення,
послуги
з
реабілітації,
професійної
освіти
при
реалізації
індивідуальних програм реабілітації інвалідів
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 28. Виплата грошових
компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування
Грошові компенсації на бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
спеціального
автотранспорту
та
на
транспортне
обслуговування виплачуються інвалідам, на
дітей-інвалідів,
які
відповідно
до
законодавства мають право на забезпечення
спеціальним автотранспортом.
Грошова компенсація на транспортне
обслуговування виплачується інвалідам,
законним представникам дітей-інвалідів, які
перебувають на обліку для одержання
автомобілів, а також які мають право на
забезпечення автомобілями і за власним
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бажанням відмовилися від їх одержання і
бажають отримувати грошову компенсацію
чи які не одержали автомобілі у зв'язку з
протипоказаннями для їх керування.
Після одержання інвалідом, законним
представником дитини-інваліда спеціального
автотранспорту виплата йому грошової
компенсації на транспортне обслуговування
припиняється і виплачується грошова
компенсація на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобіля.
Грошова компенсація на бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
автомобілів
виплачується
інвалідам,
законним
представникам
дітей-інвалідів,
які
забезпечені автомобілями безоплатно чи на
пільгових умовах або які мають право на
забезпечення спеціальним автотранспортом
безоплатно чи на пільгових умовах, але не
одержали його і користуються автомобілями,
придбаними за власні кошти.
Грошові компенсації на бензин, ремонт і
технічне
обслуговування
спеціального
автотранспорту
та
на
транспортне
обслуговування призначають і виплачують
органи праці та соціального захисту
населення.
Порядок виплати і розміри грошових
компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування
автомобілів
та
на
транспортне обслуговування визначаються
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 29. Виплата грошової
компенсації замість санаторно-курортної
путівки та компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного
лікування
Грошова компенсація замість санаторнокурортної путівки і компенсація вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування виплачується інвалідам, законним
представникам дітей-інвалідів на підставі
медичних рекомендацій відповідно до
законодавства, що визначає їх право на
безоплатне
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням.
Грошову компенсацію замість санаторнокурортної путівки і компенсацію вартості
самостійного
санаторно-курортного
лікування призначає і виплачує місцевий
орган виконавчої влади, який відповідно до
своїх повноважень забезпечує санаторнокурортне лікування інвалідів, категорії яких

визначені законом.
Порядок виплати і розміри грошової
компенсації замість санаторно-курортної
путівки і компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного
лікування
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Стаття 32. Порядок і умови отримання
реабілітаційних послуг
Інвалідам, дітям-інвалідам, у тому числі з
важкими
формами
інвалідності,
які
потребують реабілітації відповідно до
висновків
медико-соціальних
комісій,
створюються необхідні умови для отримання
реабілітаційних послуг.
Для отримання реабілітаційних послуг,
визначених
індивідуальною
програмою
реабілітації інваліда, в реабілітаційній
установі державної або комунальної форми
власності інвалід, законний представник
дитини-інваліда повинен звернутися з
письмовою заявою до органу праці та
соціального захисту населення за місцем
проживання.
Для отримання реабілітаційних послуг у
недержавній реабілітаційній установі інвалід,
законний
представник
дитини-інваліда
повинен звернутися до цієї реабілітаційної
установи.
У разі неможливості реабілітації інваліда,
дитини-інваліда в Україні і за наявності
відповідних коштів центральні органи
виконавчої влади у сфері праці та соціальної
політики, охорони здоров'я в межах своїх
повноважень приймають рішення про направлення
інваліда,
дитини-інваліда
на
реабілітацію за кордон.
Стаття 33. Медична реабілітація
Медична реабілітація інвалідів, дітейінвалідів
здійснюється
в
лікувальнопрофілактичних закладах, реабілітаційних
установах відповідного типу.
Медична реабілітація включає всі види
відновного лікування у стаціонарних,
амбулаторних і санаторно-курортних умовах,
диспансерне спостереження, профілактичні
заходи, а також реконструктивну хірургію,
протезування та ортезування.
При виникненні у хворих дефекту здоров'я
в результаті захворювання або травми, у тому
числі при переході захворювання в хронічну
стадію, медико-соціальні експертні комісії
(лікарсько-консультативні комісії лікувальнопрофілактичних
закладів
—
для
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на поліпшення діяльності організму і
координації вправності рухів, відновлення
фізичної
дієздатності,
підтримання
нормального рівня життєдіяльності.
Стаття 36. Психологічна реабілітація
Психологічна реабілітація здійснюється за
наявності психологічних проблем, пов'язаних
з інвалідністю особи, у тому числі у сім'ї, та у
випадках
виявлення
порушень
та/або
відхилень у психічній діяльності, поведінці
інваліда, дитини-інваліда.
Медико-соціальні
експертні
комісії
(лікарсько-консультативні комісії лікувальнопрофілактичних закладів — щодо дітейінвалідів) або реабілітаційні установи
проводять
психологічну
діагностику
особистості
інваліда,
дитини-інваліда,
визначають в індивідуальній програмі
реабілітації інваліда методи, засоби, строки і
процедуру їх психологічної реабілітації
(консультування, корекції, профілактики,
професійної
освіти),
організують
психопрофілактичну та психокорекційну
роботу з сім'єю інваліда, дитини-інваліда.
При здійсненні психологічної реабілітації
інвалідів, дітей-інвалідів з відхиленнями у
психічній сфері навчають прийомів, методів
саморегуляції, самовиховання, самонавчання
з метою зниження в реальних умовах
життєдіяльності негативних психічних станів,
формування
позитивних
мотивацій,
соціальних установок на життя та професію.
Стаття 37. Соціальна реабілітація
Соціальна
реабілітація
(абілітація)
спрямовується на оптимізацію і коригування
ставлення інвалідів, дітей-інвалідів до своїх
вад, становища в сім'ї та суспільстві,
виховання
у
них
навичок
до
самообслуговування,
адаптацію
в
навколишньому середовищі.
Соціальна
реабілітація
(абілітація)
передбачає навчання інваліда, дитиниінваліда основних соціальних навичок
(особиста
гігієна,
самообслуговування,
пересування,
спілкування
тощо),
пристосування побутових умов до потреб
інваліда, дитини-інваліда, соціально-побутове
влаштування та обслуговування, педагогічну
корекцію для інвалідів, дітей-інвалідів з
метою вироблення та підтримання навичок
автономного
проживання,
стереотипів
безпечної поведінки, опанування навичками
захисту
власних
прав
та
інтересів,

неповнолітніх) або реабілітаційні установи
складають відповідний розділ індивідуальної
програми реабілітації інваліда.
Конкретні обсяги, методи, місце реалізації
і строки проведення реабілітаційних заходів
визначаються в індивідуальній програмі
реабілітації інваліда.
Інваліди, діти-інваліди з важкими формами
інвалідності, які згідно з медичним
висновком
потребують
постійного
стороннього
догляду,
забезпечуються
медичним
патронажем
(повсякденною
допомогою) за місцем проживання (вдома). У
разі необхідності медичний патронаж
здійснюють виїзні реабілітаційні бригади.
Стаття 34. Рання реабілітація дітейінвалідів
Рання реабілітація дітей-інвалідів раннього
віку (до 7 років) спрямовується на зменшення
або подолання фізичних, психічних розладів
та інтелектуальних вад, набуття побутових та
соціальних навичок, розвиток здібностей,
поступову повну або часткову інтеграцію в
суспільство.
Рання
реабілітація
забезпечує
комплексний підхід до дитини-інваліда, який
полягає в поєднанні різних видів та форм
реабілітації,
передбачає
залучення
до
реабілітаційного процесу батьків або осіб, які
їх
замінюють,
включає
соціальну,
психологічну,
освітню,
консультативну
допомогу сім'ям, в яких виховуються дітиінваліди, за місцем їх проживання (вдома).
Рання
реабілітація
дітей-інвалідів
здійснюється відповідно до їх індивідуальних
програм реабілітації і супроводжується
медичним і психологічним спостереженням
за ними.
Стаття 35. Фізична реабілітація
Фізична
реабілітація
передбачає
відновлення та/або компенсацію втрачених
функцій організму, досягнення фізичної
самостійності та активності, покращення
фізичного стану життєдіяльності інваліда,
дитини-інваліда.
Фізична реабілітація інвалідів, дітейінвалідів
здійснюється
відповідно
до
індивідуальної програми реабілітації, яка
розробляється
на
підставі
фізичного
обстеження та визначає комплекс фізичних
вправ і рекомендацій інвалідам, дітямінвалідам
стосовно
їх
послідовності,
дозованості, тривалості тощо, спрямованих
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Професійна
орієнтація
інвалідів
у
працездатному
віці,
дітей-інвалідів
здійснюється відповідно до індивідуальної
програми
реабілітації
інваліда
для
підвищення їх конкурентоспроможності на
ринку праці, визначення можливостей до
професійної підготовки, перепідготовки і
наступного працевлаштування.
Послуги з професійної орієнтації дітямінвалідам надають спеціальні загальноосвітні
школи (школи-інтернати), загальноосвітні
санаторні школи (школи-інтернати) за
участю, у разі необхідності, центрів
соціальних служб для молоді, реабілітаційних
установ.
Професійну
орієнтацію
інвалідів
у
працездатному віці, які мають бажання
працювати і зареєстровані у державній
службі
зайнятості,
може
здійснювати
державна служба зайнятості.
Держава гарантує інвалідам право на
безоплатне отримання професійної освіти і
пов'язане з цим обслуговування відповідно до
індивідуальної програми реабілітації інваліда.
Інваліди, діти-інваліди з важкими формами
інвалідності, які потребують спеціальних
умов для одержання професійної освіти, за
своїм бажанням можуть навчатися у
спеціальних навчальних закладах чи в
навчальних закладах загального типу, де
створюються відповідні умови згідно з
державними соціальними нормативами, та у
разі необхідності — за навчальними
програмами, адаптованими для навчання осіб,
які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку.
У
разі
неможливості
здійснювати
професійну освіту інвалідів, дітей-інвалідів у
загальних і спеціальних навчальних закладах
їх навчання організовується (за їх згодою або
за згодою їх законних представників) вдома
за індивідуальними навчальними планами,
якщо ця форма допускається змістом
професійного навчання за визначеною
спеціальністю.
Професійна підготовка, перепідготовка,
підвищення
кваліфікації
інвалідів,
зареєстрованих
у
державній
службі
зайнятості, може здійснюватися державною
службою зайнятості і підприємствами,
установами, закладами, з якими державною
службою зайнятості укладені договори.
Професійна реабілітація інвалідів, дітей-

самоаналізу
та
отримання
навичок
позитивного сприйняття себе та оточуючих,
навичок
спілкування,
забезпечення
автономного проживання у суспільстві з
необхідною
підтримкою
(соціальний,
медичний, юридичний супровід, побутові
послуги),
протезування,
ортезування,
забезпечення
інвалідів,
дітей-інвалідів
технічними та іншими засобами реабілітації,
санаторно-курортне лікування відповідно до
медичних показань.
Інваліди, діти-інваліди з важкими формами
інвалідності, які згідно з медичним
висновком
потребують
постійного
стороннього
догляду,
забезпечуються
соціальним, педагогічним і психологічним
патронажем (повсякденною допомогою) за
місцем проживання (вдома). У разі
необхідності послуги з соціального і
педагогічного патронажу надають виїзні
реабілітаційні бригади.
Соціальна
реабілітація
здійснюється
відповідно до індивідуальних програм
реабілітації інваліда та в разі необхідності
супроводжується медичним спостереженням
за інвалідами, дітьми-інвалідами.
Стаття 38. Професійна реабілітація
Професійна
реабілітація
передбачає
відновлення
знижених
або
втрачених
професійних функцій, відбір професії та
адаптацію до неї інваліда, дитини-інваліда,
поновлення трудової діяльності інваліда в
колишній або в новій професії.
Професійна реабілітація включає заходи із
забезпечення зайнятості інвалідів, експертизи
потенційних
професійних
здібностей,
професійної
орієнтації,
професійної
підготовки, підготовки робочого місця,
професійно-виробничої
адаптації,
раціонального
працевлаштування,
динамічного контролю за раціональністю
працевлаштування і успішністю професійновиробничої адаптації.
Професійна реабілітація (професійний
відбір, професійна орієнтація, професійна
освіта,
професійні
підготовка,
перепідготовка,
перекваліфікація,
раціональне
працевлаштування)
спрямовується
на
забезпечення
конкурентоспроможності інваліда на ринку
праці і його трудового влаштування як у
звичайних виробничих умовах, так і у
спеціально створених умовах праці.
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проведення з інвалідами, дітьми-інвалідами
фізкультурно-оздоровчих
і
спортивних
заходів організовують центральний орган
виконавчої влади у справах молоді та спорту,
Національний комітет спорту інвалідів
України, центральний орган виконавчої влади
у галузі освіти.
Інвалідам, дітям-інвалідам послуги з
фізкультурно-спортивної
реабілітації
реабілітаційними установами державної і
комунальної форм власності надаються
безоплатно.
Фізкультурно-спортивна
реабілітація
інвалідів,
дітей-інвалідів
здійснюється
відповідно до їх індивідуальних програм
реабілітації та супроводжується медичним
спостереженням за ними.
Стаття 42. Фінансове забезпечення
системи реабілітації інвалідів
Фінансування заходів з реабілітації
інвалідів,
дітей-інвалідів,
витрат
на
утримання
реабілітаційних
установ
здійснюється за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів, цільових страхових
фондів, засновників реабілітаційних установ,
добровільних пожертвувань та інших джерел,
передбачених законом.
Щорічно при формуванні державного і
місцевих бюджетів визначаються видатки на
реалізацію
індивідуальних
програм
реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів, а також
на функціонування реабілітаційних установ
— для відповідних розпорядників коштів.
Розділ IX. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня
2006 року, крім статей 15 і 26, які набирають
чинності з 1 січня 2007 року.
Президент України
В. ЮЩЕНКО
м. Київ
6 жовтня 2005 року, № 2961/2005

інвалідів
здійснюється
відповідно
до
індивідуальних програм реабілітації інвалідів
та в разі необхідності супроводжується
медичним спостереженням за ними.
Стаття 39. Трудова реабілітація
Трудова
реабілітація
передбачає
тренування відновленої моторної здатності з
використанням засобів реабілітації з метою
створення інваліду, дитині-інваліду умов для
праці по можливості у звичайному
виробничому середовищі за допомогою
індивідуальних заходів.
Індивідуальні заходи, що розробляються з
урахуванням здібностей і бажань інваліда,
дитини-інваліда, повинні передбачати:
створення умов для отримання найвищої
можливої професійної кваліфікації;
працевлаштування (професійну освіту,
професійні
підготовку,
перепідготовку,
перекваліфікацію), при якому інвалідність
якнайменше
заважатиме
виконанню
професійних обов'язків;
пристосування робочого місця (місця
навчання) з урахуванням безпеки та
особливих потреб інваліда;
використання спеціальних пристосувань
та/або одягу, необхідного у зв'язку з
характером інвалідності.
Трудова реабілітація інвалідів, дітейінвалідів здійснюється відповідно до їх
індивідуальних програм реабілітації та в разі
необхідності супроводжується медичним
спостереженням за ними.
Стаття 40. Фізкультурно-спортивна
реабілітація
Фізкультурно-спортивна
реабілітація
спрямовується на підвищення рухової
активності,
оздоровлення,
формування
компенсаторних
функцій
організму
і
позитивної мотивації в інвалідів, дітейінвалідів до суспільної адаптації.
Фізкультурно-спортивну
реабілітацію,

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення
соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів
З метою створення в Україні сприятливих
умов для забезпечення соціальної, медичної

та
трудової
постановляю:
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1. Визначити одним із пріоритетів
діяльності
органів
виконавчої
влади
реалізацію державної політики у сфері
реабілітації інвалідів.
3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити розроблення та затвердити:
до 1 червня 2006 року Державну типову
програму реабілітації інвалідів і порядок її
реалізації;
до 1 липня 2006 року Положення про
індивідуальну програму реабілітації інваліда,
порядок її фінансування та реалізації;
2) забезпечити розроблення до 1 січня
2007 року державних соціальних нормативів
у сфері реабілітації інвалідів;
3) вжити заходів щодо: удосконалення
діяльності медико-соціальних експертних
комісій, зокрема щодо оптимізації їх
повноважень
та
порядку
проведення
експертиз;
підвищення
якості
інформаційноаналітичного забезпечення діяльності із
соціального захисту інвалідів, забезпечення
формування централізованого банку даних з
проблем інвалідності;
4) здійснити протягом 2006 року заходи
щодо оптимізації мережі реабілітаційних
установ для інвалідів;
5) забезпечити створення Державного
реєстру
реабілітаційних
установ
та
започаткувати
проведення моніторингу
діяльності таких установ;
7) передбачати щорічно під час
розроблення
проектів
законів
про
Державний бюджет України на відповідний
рік збільшення видатків на фінансування
державних програм та заходів, спрямованих
на соціальний захист інвалідів, їх соціальну,
медичну та трудову реабілітацію, в тому
числі на забезпечення інвалідів технічними
та іншими засобами реабілітації, виробами
медичного призначення;
8)
опрацювати
питання
щодо
розширення номенклатури вітчизняних
технічних та інших засобів реабілітації,
виробів медичного призначення, вжити
заходів для поліпшення їх якості,
приведення норм і стандартів забезпечення
засобами
реабілітації
інвалідів
у
відповідність з європейськими стандартами;
9) проаналізувати до 1 травня 2006 року
стан забезпечення інвалідів протезно-

ортопедичними виробами, технічними
засобами реабілітації, виробами медичного
призначення та на основі такого аналізу
вжити в установленому порядку заходів
щодо удосконалення системи надання
інвалідам протезно-ортопедичної допомоги,
виробів
медичного
призначення,
визначення особливостей
закупівлі за
бюджетні
кошти
цієї
продукції
з
урахуванням її специфіки, адресності
призначення, індивідуальних особливостей
виготовлення і використання;
10) розробити до 1 липня 2006 року
порядок надання транспортних послуг,
особливо в сільській місцевості, інвалідам
та
дітям-інвалідам,
обмеженим
у
передбачивши
його
пересуванні,
відповідне бюджетне фінансування;
11) забезпечити впровадження прозорих
та
ефективних
механізмів
надання
державної
підтримки
підприємствам,
організаціям
громадських
організацій
інвалідів, а також поліпшення координації
роботи Фонду соціального захисту інвалідів
і Комісії з питань діяльності підприємств та
організацій
громадських
організацій
інвалідів;
12) розширити та активізувати практику
залучення Національної Асамблеї інвалідів
України,
інших
всеукраїнських
громадських організацій інвалідів
до
підготовки проектів нормативно-правових
актів у сфері реабілітації та соціального
захисту інвалідів;
13) сприяти створенню умов для
реабілітації інвалідів засобами фізичної
культури та спорту, розвитку мистецької та
іншої творчої діяльності інвалідів.
4. Раді міністрів Автономної Республіки
Крим,
обласним,
Київській
та
Севастопольській
міським
державним
адміністраціям:
забезпечити
формування
на
регіональному
та
місцевому
рівнях
відповідних інформаційних ресурсів у сфері
реабілітації інвалідів;
вживати в установленому порядку
заходів для поліпшення фінансового
забезпечення
реабілітаційних
установ,
сприяти діяльності реабілітаційних установ,
36

ПРАВО
заснованих громадськими організаціями
інвалідів;
активізувати залучення відповідно до
законодавства позабюджетних фінансових
ресурсів до вирішення проблем соціальної
підтримки та реабілітації інвалідів;
сприяти
діяльності
громадських
організацій інвалідів та інших громадських
організацій у здійсненні ними заходів з
реабілітації інвалідів.
5. Державному комітету телебачення і
радіомовлення України вжити додаткових

заходів
для
збільшення
кількості
інформаційних, суспільно-політичних та
програм
з
культурно-мистецьких
сурдоперекладом та титруванням.
6. Кабінету Міністрів України один раз
на півроку інформувати Президента
України про реалізацію передбачених цим
Указом заходів.
Президент України
В.ЮЩЕНКО
м. Київ
27 грудня 2005 року, № 1845/2005

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 березня 2006 р. N 221

Про забезпечення інвалідів автомобілями
вітчизняного виробництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити, що:
інваліди, які мають право на одержання
автомобіля з ручним або звичайним
керуванням, забезпечуються автомобілями
"Таврія", модифікація яких визначається
згідно з висновком медико-соціальної
експертної комісії;
інвалід, якому виділяється автомобіль
"Таврія" з ручним або
звичайним
керуванням, за бажанням може одержати
автомобіль іншої марки, виготовлений
підприємством - виконавцем державного
замовлення на поставку автомобілів, за умови
відповідності його модифікації, визначеної
згідно з висновком медико-соціальної

експертної комісії, та сплати різниці у
вартості автомобіля "Таврія" та обраного
автомобіля. Звернення інваліда щодо такої
форми
забезпечення
автомобілем
задовольняється Міністерством праці та
соціальної політики в порядку черговості у
межах коштів, передбачених у державному
бюджеті на цю мету.
2. Визнати такою, що втратила чинність,
постанову Кабінету Міністрів України від 22
серпня 1994 р. N 575 "Про забезпечення
інвалідів автомобілями "Таврія" з ручним
керуванням" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст.
288).
Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВ А
від 18 березня 2006 р. N 350

Про порядок використання у 2006 році коштів,
передбачених у державному бюджеті для встановлення
телефонів інвалідам I і II групи
Відповідно до статті 27 Закону України
"Про Державний бюджет України на 2006
рік" Кабінет Міністрів України постановляє:

Установити, що використання у 2006 році
коштів, передбачених Міністерству праці та
соціальної політики у державному бюджеті
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24 вересня 2005 р. N 966 (Офіційний вісник
України, 2005 р., N 39, ст. 2478).

за програмою "Встановлення телефонів
інвалідам I і II груп", здійснюється відповідно
до Порядку використання коштів державного
бюджету для встановлення телефонів
інвалідам I і II групи, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від

Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2005 p. N 1293

Про збільшення розмірів пенсії деяким категоріям громадян,
які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи
для інвалідів з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
І групи - 540 гривень,
II групи - 500 гривень, III групи - 467
гривень;
для
інших
інвалідів,
щодо
яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою, І групи - 440
гривень, II групи - 400 гривень, III групи - 370
гривень;
2) розмір пенсії громадянам, які подають
заяву щодо її призначення відповідно до
статті 54 Закону (796-12), визначається з
урахуванням цієї постанови.
3. Пенсійному фонду України забезпечити
проведення з дня набрання чинності цією
постановою
перерахунку
пенсії
за
матеріалами пенсійної справи громадянам,
що отримують пенсію відповідно до статті 54
Закону (796-12), а також особам, яким раніше
призначено пенсію згідно із зазначеною
статтею Закону і які на даний час отримують
пенсію відповідно до інших законів (згідно з
їх заявою).
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня
2006 року.
Прем'єр-міністр України
Ю.ЄХАНУРОВ

З метою здійснення подальших заходів
щодо диференціації розмірів пенсій Кабінет
Міністрів України постановляє:
1. Збільшити розмір пенсії, призначеної
відповідно до статті 54 Закону України "Про
статус і соціальний захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи" (796-12) (далі - Закон):
у 3,5 раза - пенсію по Інвалідності
учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1986 році та пенсію у
зв'язку із втратою годувальника внаслідок
Чорнобильської катастрофи членам їх сімей;
у 2,5 раза - пенсію по інвалідності
учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС у 1987-1990 роках,
громадянам, евакуйованим у 1986 році із зони
відчуження, та пенсію у зв'язку із втратою
годувальника внаслідок Чорнобильської
катастрофи членам їх сімей.
Збільшення розміру пенсії здійснюється
без урахування передбачених законодавством
надбавок, підвищень, додаткової пенсії
цільової грошової допомоги, пенсії за
особливі заслуги перед Україною, сум
індексації та інших доплат до пенсії,
встановлених законодавством.
2. Установити, що:
1)
мінімальний
розмір
пенсії,
передбачений частиною четвертою статті 54
Закону (796-12), не може бути нижчим:
*

*

Відповідно
до
постанови
Кабінету
Міністрів України МГТ2-93 „Про збільшення
розмірів пенсії деяким категоріям громадян,

*
які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", згідно з якою збільшується
розмір пенсії, призначеної відповідно до
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статті 54 Закону України „Про статус і
соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи":
у 3.5 рази;
- по інвалідності учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильської АЕС у
1986 році;
- у зв'язку із втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи членам
їх сімей;
у 2,5 рази:
- по інвалідності:
- учасникам ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильської АЕС у 1987 -1990 роках;
- громадянам, евакуйованим у 1986 році із
зони відчуження;
- у зв'язку із втратою годувальника
внаслідок Чорнобильської катастрофи членам
їх сімей.
Розмір пенсії підвищується без урахування
надбавок, підвищень, додаткової пенсії,
цільової грошової допомоги та пенсії за
особливі заслуги перед Україною.
Наприклад:
Учасник ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС 1986 року одержує
пенсію по інвалідності II групи в розмірі 500
грн., з них:
основний розмір пенсії 485,07 грн.
додаткова пенсія
14,93грн.
Розмір пенсії з 01.01.2006 становитиме
1712,68, з них:
основний розмір
1697,75 грн.
пенсії
(485,07 грн. х 3,5)
додаткова пенсія
14,93грн.
Особам, яким раніше було призначено
пенсію згідно із статтею 54 Закону
України „Про статус і соціальний захист
*

громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи", і які на
даний час отримують пенсію відповідно до
інших законів, перерахунок пенсії з
урахуванням
постанови
Кабінету
Міністрів
України
№
1293
буде
здійснюватися з 01.01.2006 за матеріалами
пенсійної справи, незалежно від дати
подання пенсіонером заяви.
Мінімальні розміри пенсії, передбачені
частиною четвертою статті 54 Закону, після
підвищення у вищезазначеному порядку з
урахуванням
додаткової
пенсії,
становитимуть:
1) для інвалідів з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1986 році
I група
800,41 грн. (780,50 + 19,91)
II група 639,33 грн. (624,40 + 14,93)
III група 478,26 грн. (468,30 + 9,96)
2) для інвалідів з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС у 1987 -1990 роках
I група
577,41 грн. (557,50 + 19,91)
II група 514,93 грн. (500,00 + 14,93)
III група 476,6 грн. (467,00 + 9,96)
3) для інвалідів евакуйованим у 1986 році
із зони відчуження
I група
577,41 грн. (557,50 +19,91)
II група 460,93 грн. (446,00 + 14,93)
III група 379,96 грн. (370,00 + 9,96)
4) для інших інвалідів, щодо яких
встановлено причинний зв'язок інвалідності з
Чорнобильською катастрофою
I група
459,91 грн. (440,00 + 19,91)
II група 414,93 грн. (400,00 + 14,93)
III група 379,96 грн. (370,00 + 9,96)
*

Відповідно до статті 65 Закону України
„Про Державний бюджет України на 2006
рік" прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність становить: з 1
січня -350 гривень, з 1 квітня - 359 гривень,
з 1 жовтня - 366 гривень.
З 1 січня 2006 року набув чинності Закон
України „Про внесення змін до Закону
України „Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" (№2939-IV
від 05.10.2005р.), яким передбачено, що

*

розміри підвищень до пенсій ветеранам
війни
визначаються
виходячи
із
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність (поетапно), а саме:
з 1 січня 2006 року підвищення до пенсій
встановлюється у розмірі: інвалідам війни І
групи - 50 процентів, II групи - 40
процентів, III групи - 30 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Розмір підвищень становитиме:
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Інваліди
війни

І групи
II групи
III групи

Розміри підвищень до пенсій,
(грн.):
3
3
3
01.01.2006 01.04.2006 01.10.2006

175,0
140,0
105,0

179,50
143,60
107,70

Категорія осіб

183,0
146,40
109,80

*

430,80

439,20

II групи

385,00

394,90

402,60

91,50

дружини (чоловіки)
померлих учасників
війни

35,90

36,60

*

II групи

367,50

376,95

384,30

III групи
350,00
359,00
366,00
інвалідам з числа єфрейторів (старших
солдатів) і сержантів, старших матросів і
старшин строкової служби - у розмірі 110
процентів мінімальних розмірів пенсій,
передбачених для інвалідів з числа солдатів і
матросів строкової служби
Інваліди з
3
3
3
числа
01.01.2006 01.04.2006 01.10.2006
єфрейторів року, (грн.) року, (грн.) року, (грн.)
(старших
солдатів) і
сержантів,
старших
матросів і
старшин
строкової
служби

3
3
3
Інваліди
01.01.2006 01.04.2006 01.10.2006
війни
року, (грн.) року, (грн.) року, (грн.)
420,00

89,75

I групи - 110 процентів,
II групи - 105 процентів,
III групи - 100 процентів прожиткового
мінімуму
для
осіб,
які
втратили
працездатність;
3
3
3
Інші
01.01.2006 01.04.2006 01.10.2006
інваліди року, (грн.) року, (грн.) року, (грн.)
І групи
385,00
394,90
402,60

Відповідно до статті 65 Закону України
„Про Державний бюджет України на 2006
рік" прожитковий мінімум для осіб, які
втратили працездатність становить: з 1 січня 350 гривень, з 1 квітня - 359 гривень, з 1
жовтня - 366 гривень.
Статтею 104 Закону України „Про
Державний бюджет України на 2006 рік"
встановлено, що мінімальний розмір пенсії по
інвалідності, передбачений статтею 22 Закону
України
„Про
пенсійне
забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького
складу органів внутрішніх справ та деяких
інших осіб", встановлюється в розмірі:
інвалідам війни з числа солдатів і матросів
строкової служби у розмірі:
I групи - 120 процентів,
II групи - 110 процентів,
III групи - 105 процентів прожиткового
мінімуму
для
осіб,
які
втратили
працездатність;

І групи

Учасники бойових
дій, сім'ї загиблих

з 1 січня 2007 року підвищення до пенсій
встановлюється у розмірі: учасникам війни,
нагородженим медалями - 15 процентів,
іншим учасникам війни - 10 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність.
Перерахунок пенсій здійснюватиметься
автоматизованим
способом,
тобто
пенсіонерам додаткові документи та заяви
до органів Пенсійного фонду України
подавати не потрібно.

з 1 липня 2006 року підвищення до пенсій
встановлюється у розмірі: учасникам бойових
дій та членам сімей загиблих - 25 процентів, а
дружинам (чоловікам) померлих учасників
війни, учасників бойових дій, визнаних за
життя інвалідами загального захворювання, які
не одружилися вдруге - 10 процентів
прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність.
Розмір підвищень становитиме:
*

Розміри підвищень до
пенсій з: (грн.)
01.07.2006
01.10.2006

III групи
367,50
376,95
384,30
іншим інвалідам з числа солдатів і матросів
строкової служби у розмірі:

І групи
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423,50

434,39

442,86
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II групи

404,25

414,65

осіб,
які
втратили
працездатність,
визначеного законом.
Обчислення пенсії інвалідам війни
відповідно до Закону України „Про пенсійне
забезпечення
військовослужбовців,
осіб
начальницького та рядового складу органів
внутрішніх справ та деяких інших осіб", яким
раніше призначено пенсію згідно з цим
Законом, і які на даний час отримують пенсію
в органах Пенсійного фонду України
відповідно до інших законів, здійснюється за
матеріалами пенсійної справи з 1 січня 2006
року (у разі доцільності).

422,73

IIІ групи
385,00
394,90
402,60
Пенсії за вислугу років та пенсії в разі
втрати годувальника, які призначаються
військовослужбовцям,
особам
начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та деяким іншим особам, а
також членам їх сімей відповідно до Закону
України
"Про
пенсійне
забезпечення
військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ та
деяких інших осіб", не можуть бути нижче
100 процентів прожиткового мінімуму для

Матеріали надані Головним управлінням праці
та соціального захисту населення Рівненської ОДА.

КОНСУЛЬТУЮТЬ СПЕЦІАЛІСТИ
Токар М.І. – заступник начальника управління Пенсійного забезпечення
Головного управління пенсійного фонду України в Рівненській області
Як нараховується пенсія для працюючих інвалідів?
До страхового стажу для обчислення
розміру пенсії за віком, з якого обчислюється
пенсія по інвалідності, крім наявного
страхового стажу зараховується період з дня
встановлення
групи
інвалідності
до
досягнення застрахованою особою віку,
передбаченого ст..26 Закону (жінками 55 р.,
чоловіками 60 років).

Відповідь:
Відповідно до ст. 33 Закону України «Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування» пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: інвалідам І групи - 100 % пенсії за
віком, інвалідам II групи - 90 % пенсії за
віком, інвалідам III групи -50 % пенсії за
віком.

Як нараховується пенсія інвалідам дитинства?
призначаються і не виплачуються. В такому
разі виплати призначаються в органах праці
та соціального захисту населення.
Розмір соціальної пенсії інвалідам з
дитинства становить 22,11 грн. До розміру
пенсії нараховуються доплати таким чином,
що загальний розмір пенсії не був нижчим
284,69 грн.

Відповідь:
Органи Пенсійного фонду продовжують
виплачувати пенсії інвалідам з дитинства та
дітям - інвалідам призначені до 1.01.2005
року. Якщо особу визнають дитиноюінвалідом чи інвалідом з дитинства вперше
після 1.01.2005 року соціальні пенсії
органами
Пенсійного
фонду
не

Чи підвищиться пенсія дітям-інвалідам?
органи Пенсійного фонду продовжують
виплату інвалідам з дитинства та дітямінвалідам різниці між розміром державної

Відповідь:
Відповідно до Закону України «Про
державний бюджет України на 2006 рік»
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соціальної допомоги та соціальною пенсією.
Виплата різниці проводиться одному з
непрацюючих батьків. Для інвалідів з

дитинства 2 та 3 груп надбавка на догляд
надається за умови, що інвалід одинокий та
потребує стороннього догляду.

Чи підвищилася пенсія з січня 2006 р. для працюючих інвалідів 3 групи?
пенсій виходячи із розміру прожиткового
мінімуму
для
осіб,
які
втратили
працездатність - 350 грн.

Відповідь:
Відповідно до Закону України «Про
державний бюджет України на 2006 рік» з 1
січня 2006 року проведено перерахунки

Як нараховується пенсія інвалідам 1-2 групи загального захворювання, які мають
трудовий стаж.
III груп у чоловіків 25, а у жінок 20 років
страхового стажу (без зарахування періоду з
дня встановлення інвалідності до дня
досягнення пенсійного віку) за їх вибором
пенсія по інвалідності призначається в
розмірі пенсії за віком. Тобто за наявності у
чоловіків 25 років, а у жінок 20 років
страхового стажу, мінімальний розмір пенсії
встановлюється в розмірі прожиткового
мінімуму
для
осіб,
які
втратили
працездатність з 1.01.2006 - 350 грн.; з
1.04.2006 - 359 грн.; з 1.10.2006 — 366 грн. за
кожний повний рік страхового стажу понад
25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за
віком збільшується на 1 відсоток основного
розміру пенсії, але не більше ніж 1 відсоток
мінімального розміру пенсії.

Відповідь:
Відповідно до ст. ЗЗ Закону України «Про
загальнообов'язкове
державне
пенсійне
страхування» пенсія по інвалідності залежно
від групи інвалідності призначається в таких
розмірах: інвалідам І групи - 100 % пенсії за
віком, інвалідам II групи - 90 % пенсії за
віком, інвалідам III групи -50 % пенсії за
віком.
До страхового стажу для обчислення
розміру пенсії за віком, з якого обчислюється
пенсія по інвалідності, крім наявного
страхового стажу зараховується період з дня
встановлення
групи
інвалідності
до
досягнення застрахованою особою віку,
передбаченого ст. 26 Закону (жінками 55 р.,
чоловіками 60 років).
За наявності у непрацюючих інвалідів II і

Чи мають право батьки дитини інваліда на дострокову пенсію?
страхового стажу не менше 15 років.
У разі відсутності матері або за її
вибором, якщо виховання дитини-інваліда
здійснювалося батьком, йому може бути
призначена пенсія за віком по досягненні віку
55 років за наявності страхового стажу не
менше 20 років.

Відповідь:
Відповідно до п. З Прикінцевих положень
Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування» матері
інвалідів з дитинства які виховали їх до
шестирічного віку мають право на пенсію за
віком по досягненні віку 50 років за наявності

Чому інвалідам, які мають стаж роботи, пенсію не підвищили?
(відповідь на пит. № 1).

Відповідь:
31.01.2006 року підвищено пенсії,
призначені відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» в тому числі і інвалідам. Якщо
інваліди 1-2 груп мають стаж роботи, але
продовжують
працювати
пенсія
їм
обчислюється у відсотках до пенсії за віком
42
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Огляд листів веде Раїса Щербан
пільга розповсюджується на всіх юридичних та
фізичних осіб на території України. Як інвалід
жодних пільг по сплаті вказаного податку з
власника вантажного автомобіля Ви не маєте.

Шановна редакціє!
З великим інтересом читаю кожне число
інформаційного бюлетеня.
Я, Єремейчук Микола Юхимович, пенсіонер,
інвалід 2 групи, ліквідатор аварії на ЧАЕС 1-ої
категорії, маю автомобіль ГАЗ-52 і щорічно за
нього сплачую податок 358 грн. (техогляд,
страхування).
Скажіть, чи маю я пільги на сплату цього
податку?

...Сумно усвідомлювати, що ти не
такий як усі. Як важко знайти друзів з тих, хто
вислухав, зрозумів і щось порадив. Боляче чути
від інших, що ти не така, що ти того не знаєш,
того не зробиш, або навіщо воно тобі. Але якщо я
не можу жити повноцінним життям, то хіба я
не маю права на те, щоб і до мене було
відношення таке як і до інших? Не всім приємне
моє
товариство.
Відчуваю
себе
ізгоєм
суспільства. Читаючи "Інва.net" я усвідомлюю і
розумію, що не одна така на світі. Я б хотіла
дізнатися, як люди з різними вадами борються із
своєю хворобою? Як вони ставляться до цього?
Чи це не заважає у їхньому житті? Чи знайшли
вони своє щастя?
Я дуже вдячна за ваше існування, хотіла б,
щоб ви звернули увагу на психологічний стан
інвалідів. Адже якщо людина подолає страх
перед хворобою, то і зможе реабілітуватися в
суспільстві, де живе. Я ще хотіла, щоб ви
заснували колонку для листування з друзями,
наприклад „Служби знайомств”, щоб ми змогли
спілкуватися із людьми, в яких існують схожі
проблеми. Ще я хотіла, щоб існував телефон
довіри, щоб кожен міг розповісти про свої
труднощі, проблеми. Адже досить людині з
кимось поспілкуватись і відразу стає легше. Бо
про те, що нас хвилює, не завжди і не всім
можна розповісти.
Соболевська Ірина,
с. Головин, Костопільський район, 18 років

Шановний Миколо Юхимовичу, відповідь
на Ваше питання дає головний спеціаліст
юридичної служби Рівненського обласного
відділення Фонду соціального захисту інвалідів
- Скарбарчук О.Г.
Пільги щодо сплати податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів передбачені ст.4 Закону
України
"Про
податок
з
власників
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів"
Загалом, Ви як особа, віднесена до 1
категорії осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, маєте право на
наступні пільги :
- звільняєтеся від сплати податку щодо
одного легкового автомобіля (мотоколяски) з
об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, або
одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна
до 650 куб. см, чи одного човна моторного або
катера (крім спортивного) з довжиною корпусу
до 7,5 м;
З Вашого листа видно, що Ви сплачуєте 358
грн., до яких входить податок з власників
транспортних засобів, вартість техогляду та
вартість обов'язквого страхування цивільної
відповідальності. Дана інформація дозволяє
припустити, що ви сплачуєте вказаний податок
на пільгових умовах, а саме — 50 % податку
передбаченого за вантажний автомобіль з
об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см до
1990 року випуску включно. Згідно з
розрахунку ставки податку повна сума податку
за Ваш вантажний автомобіль з об'ємом
двигуна 4250 куб. см. при ставці 15 грн за 100
куб. см. складає 637, 50 грн. Таким чином, ви
сплачуєте лише 318, 75 грн. податку з
власників транспортних засобів, що складає
50% від його номінального розміру. Вказана

Шановна Іринко!
В інформаційному бюлетені є рубрика
„Шукаю друзів”. Напишіть, з ким, з таких як
Ви, хотіли би познайомитись. Ми обов’язково
помістимо інформацію в наступному числі
видання.
Я рекомендую Вам читати, бо книги лікують
душу, допомагають подолати фізичну недугу,
повірити в себе. Ось лише маленький список
таких книг:
- Маршал А. Я вмію стрибати через калюжі;
- О’Генрі. Останній лист;
- Бронте Ш. Джейн Єйр;
- Титов В. Життя прожити: ніби сповідь;
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- Донцова Д. Иронические детективы;
- Вейтс Д. Возвышенное и земное.
А ще, Вам дає поради психолог Уштик
Людмила Іванівна.

власним життєвим досвідом Олександр
Майструк, який колись пережив подібні
проблеми, але зміг їх перемогти і знайшов себе
у фотомистецтві.
"Лиш той на землі неповторно щасливий,
Хто може сказати: "У себе повір!"
(Юрій Титов)
Мій син Новак Олександр Васильович,
1961 року народження, в числі перших прийняв на
себе удар ядерної стихії в 1986 році. На ЧАЕС він
працював в нічну зміну на четвертому
енергоблоці по обслуговуванню турбін. Отримав
дуже високу дозу опромінення і був доставлений
на лікування в Москву, помер 26.07.1986 року від
гострої променевої хвороби, похований в Москві
на Мітинському кладовищі. Я, рятуючи життя
синові, була донором кісткового мозку. В зв’язку з
цим отримала інвалідність. На даний час
проживаю одна. Пенсії, яку я отримую вистачає
тільки на ліки. Надіюсь, що нова влада зверне
увагу на інвалідів і прийме закон, згідно якого
інвалідам ліки будуть відпускатись безкоштовно.

Всі перемоги починаються з перемоги над
самим собою. Усі випробування життя
вимагають зосередження сил, знань і вмінь,
підготовки і, в першу чергу, бажання.
Шлях до перемоги над будь-якою
проблемою - шлях до себе, лежить через вияв
власної ініціативи та розкриття своєї
індивідуальності.
Нерішучість, страх, невпевненість у своїх
можливостях - це наші перші вороги. Не
потрібно боятися себе, людей, що нас
оточують, невідомого, а шукати себе і прагнути
джерела наснаги і енергії, позитивних
переживань. Все це можна знайти в мистецтві,
хобі та в будь-якому корисному занятті, що є
цікавим для вас, і що завжди буде виступати
реабілітаційним чинником.
Ставлення людини до своїх вад здоров'я не
повинно бути причиною неврозоподібних,
депресивних
станів.
Увага
повинна
зосереджуватися не на проблемах, а на своїй
особистості, своїх потребах і розвитку, шляхах
вирішення саме в даній ситуації. Не потрібно
сприймати хворобу як перешкоду й обмеження,
а лише як нову умову й інші, нові можливості у
порівнянні із загальноприйнятими. Головною
умовою повинен стати пошук шляхів
соціальної компенсації своїх вад, через
розвиток своїх здібностей, терпіння і
самопідтримку у будь-яких ситуаціях та
починаннях. Саме це сприяє тому, що людина
швидше адаптується до свого стану, а відтак -і
до соціуму.
Конструктивне ставлення до себе — це є
результат емоційної адаптації.
Отже, використовуйте всі можливості, щоб
допомогти собі розвивати всі здібності, які дала
нам природа, і ви обов’язково знайдете себе і
навіть відкриєте себе людям.
При Костопільському районному центрі
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
працює спеціалізована телефонна лінія для
людей з вадами здоров'я, де на Ваш дзвінок
будуть чекати щопонеділка з 14 до 16 години за
номером 005.
А ще у м. Рівне за номером 8(036) 24-40-50,
на Ваш дзвінок, Іринко, відповість і поділиться

Гузич Ольга Раманівна, 1942 року
народження,
с. Городище, Дубровицький район

Шановна Ольго Романівно! Вам відповідає
начальник відділу пільг і соціальних виплат
Головного управління праці та соціального
захисту
населення
Рівненської
облдержадміністрації Юзвак О.Я.
Згідно ст. 38 Закону України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" від
21 березня 1991 року N 875-ХІІ інваліди, які
отримують пенсію, що не перевищує
мінімального розміру пенсії, або державну
соціальну допомогу, призначену замість пенсії,
діти-інваліди мають право на безплатне
придбання лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування.
Інваліди першої і другої груп мають право
при амбулаторному лікуванні на придбання
лікарських засобів за рецептами лікарів з
оплатою 50 відсотків їх вартості.
Порядок забезпечення інвалідів і дітейінвалідів лікарськими, технічними та іншими
засобами, санаторно-курортними путівками
визначає Кабінет Міністрів України.
Мені 32 роки. І як тяжко
усвідомлювати, що я уже інвалід! У мене
вегетосудинна
дистонія.
Це
страшне
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рекомендую
звернутися
в
інститут
нейрохірургії
ім.
Ромаданова
Академії
медичних наук України:
Поштова адреса: 04050, м. Київ, вул.
Мануїльського, 32, тел./факс (044) 213-95-73,
E-mail: brain@neuro.kiev.ua
Реєстратура поліклініки: тел. (044) 244-58-73
Приймальне відділення: тел. (044) 213-36-58
Про соціальні пільги Вам розповідає
начальник відділу пільг та соціальних виплат
Головного управління праці та соціального
захисту
населення
Рівненської
облдержадміністрації Юзвак О.Я.
Відповідно до чинного законодавства
інвалідам І групи загального захворювання
передбачено надання наступних пільг:
- 50 % знижка вартості лікарських засобів,
що відпускається за рецептами лікарів при
амбулаторному лікуванні;
- безплатний проїзд всіма видами міського
пасажирського транспорту і на автомобільному
транспорті загального користування (крім
таксі) та приміських маршрутах. Ця пільга
надається також особі, яка супроводжує
інваліда І групи;
- 50% знижка вартості проїзду залізничним,
водним,
приміським
автомобільним
транспортом у поїздах і вагонах (каютах) усіх
категорій (класів), а також на автобусах усіх
моделей в період з 1 жовтня по 15 травня (якщо
вони не мають права на вищі пільги за іншими
підставами) незалежно від факту роботи
інваліда;
безплатне
забезпечення
санаторнокурортним лікуванням у порядку встановленої
черговості в міру надходження путівок
відповідно до медичного висновку;
безплатне
забезпечення
протезноортопедичними
виробами:
ортопедичним
взуттям або засобами пересування відповідно
до висновку лікаря або медико-соціальної
експертної комісії (МСЕК);
- забезпечення автомобілями з ручним
керуванням за 30 % їх вартості, за наявності
медичних показань, на підставі висновку МСЕК
у встановленому порядку;
- позачергове і пільгове встановлення
квартирного телефону за рахунок коштів фонду
України соціального захисту інвалідів;
Пільги з оплати за користування житлом та
комунальними послугами інвалідам загального
захворювання не передбачені.

захворювання! Бувають такі болі, що здається
краще померти, ніж терпіти ці муки. Але, слава
Богу, у мене двоє дітей, які стали сенсом мого
життя. А жити так хочеться! ... коли нічого не
болить. Я гадала, що одна така на світі. Але,
коли прочитала інформаційний бюлетень, то
усвідомила, що моя хвороба ніщо порівняно з
втратою зору. Я й гадки не мала, що комусь не
байдужа доля інвалідів!
Будь-яка хвора людина хоче дізнатися
більше про свою хворобу та методи її лікування.
Так і я хотіла б дізнатися про нетрадиційні
методи лікування вегетосудинної дистонії.
Дуже хотілося б, щоб піклування про інвалідів
вас не втомило і ви ще з більшою наснагою і
енергією продовжували свою справу. Нехай
щастить вам!
Гонтаренко Людмила Федотівна,
с. Узлісся, Дубровицький район

Шановна Людмило Федотівно! Дякую за
Ваш лист.
Лікування травами вегето-судинної дистонії
дивіться у розділі „Нетрадиційні методи
лікування” в цьому випуску.
Я, Турович Тамара Кузьмівна, мати
інваліда з дитинства Леоніда Миколайовича.
Хочу розповісти про нього. Родився він в 1975
році, в квітні місяці, 4 числа, в селі Висоцьк,
Дубровицького району. Лікарі поставили діагноз
ДПЦ, форма „Літня” (що означало водянка
голови).
Ми лікувались в санаторії „Хаджибей”,
Одеської області. Після санаторію він і став на
ноги. Ліва нога в нього коротша на 2 см за праву,
прийшлось купити ортопедичне взуття. Закінчив
загальну школу, вступив в Харківський технікум.
Здобув професію бухгалтера та ніде не працював.
Мав до 2004 р. II групу інвалідності, а після
2004 року вже його перекомісували на I групу
довічно. Отримує він 329 грн., та як можна на
них прожити і пролікуватися, коли сьогодні все
так дорого?
Можливо хто вилікувався від хвороби
народною медициною, то прохання поділитися
рецептами лікування.
А до нашої держави, як до матері, прохання,
не забувайте піклуватись про таку категорію
людей, бо ж вони такі безпомічні.
Пільг на світло і телефон не має.
Турович Тамара Кузьмівна

Шановна Тамаро Кузьмівно, з приводу
хвороби Вашого сина, Леоніда Миколайовича,

45

НАМ ПИШУТЬ


пам’ятають на підприємствах нашого міста як
здібного спеціаліста, вмілого раціоналізатора і
винахідника. Хоча Євгенію Миколайовичу в той
час заздрили, бо не секрет, що талант у будь-які
часи розцінювався по-різному. А він, зціпивши
зуби, не скорився долі. Йшов вперед тернистими
шляхами.
Справді, Євгеній Миколайович Єгоров –
гордий, має своє „я”, свою думку. Навчило цьому
саме життя. Бо інакше не переміг би, не вистояв
би.
Переніс дев’ятнадцять складних операцій. І
відтоді щогодини, щохвилини бореться з
підступними
хворобами.
Опанував
ази
рефлексотерапії. Нині для підтримання здоров’я
вміло користується пристроєм „Бістел”. Більше
того, надає консультації і допомогу хворим, які
страждають на специфічний біль. А ще Євгеній
Миколайович
для
дому
змайстрував
електропрядильний пристрій і коли відчуває себе
самотньо, то відразу береться прясти вовну. Ця
копітка робота допомагає, розвіює нудьгу.
Колись сконструював міні-інкубатор. Вивчив
фотосправу,
знається
в
електриці.
Компетентний в юриспруденції. І ще багатобагато зробив справ.
Ось так живе Є.М. Єгоров – інвалід першої
групи з дитинства, яких сотні тисяч в Україні. Із
щастя та горя кувалася його непроста доля, із
своїми перипетіями, труднощами, проблемами. А
долі, як кажуть, конем не об’їдеш.
Чиншова Галина Богданівна

Коли батьки Мацюка Романа дізналися
про страшний діагноз (ДЦП), який поставили
лікарі їхньому хлопчику, вони не склали рук, не
скорились долі. Романа показували відомим
лікарям України, хлопчику було зроблено не одну
операцію. Але добитись хороших результатів
так і не вдалося. Єдиним зрушенням було те, що
хлопчик вже може пересуватись самостійно на
спеціальному візку і хоча б таким чином
пізнавати навколишній світ.
Пізнавати цей світ допомагає Роману і його
вчителька Софія Миколаївна. День за днем вона
веде хлопчика в дивовижний та складний
лабіринт знань. Роман зараз в четвертому класі,
навчається індивідуально, вдома. Він самостійно
не може писати, малювати, але може читати
(тільки великий шрифт ) і рахувати. Годинами
слухав би свою вчительку, яка цікаво розповідає
про землю і небо, про квіти.
Турбує Софію Миколаївну та батьків
майбутнє хлопчика: як буде вчитися пізніше, коли
закінчить 4 клас, яким буде його майбутнє, де він
буде брати підручники. Адже в молодших класах
вчителька, в основному виготовляла дидактичний
матеріал власноруч.
Миронова Катерина – завідувачка
ПШБ с. Жовтневе

Рекомендую батькам Мацюка Романа
звернутися
в
Рівненський
навчальнореабілітаційний центр „Особлива дитина”, м.
Рівне, вул. 6 Гвардійська 3, тел.: 5-80-97; 5-4359, де можете отримати консультацію
спеціалістів і дидактичні матеріали.

Прочитавши
інформаційний
бюлетень
"Інва.net", я багато дізналась про долі людей з
обмеженими можливостями. І тому захотілось
розказати про себе.
Я виросла в селі у багатодітній сім'ї. У мене є
сім братів і дві сестри. Після аварії на ЧАЕС я
захворіла на хронічний двобічний пієлонефрит, а
згодом у 1995 році на гематогенний остеомієліт.
Перенесла 12 операцій, оперувалась у РОДЛ, а
також у Київському інституті ортопедії.
Віра в Бога надихала мене на життя, на даний
час я інвалід II групи, спілкуюсь з друзями, які не
дають мені сумувати, намагаюсь бути
життєрадісною, оптимістичною і веселою.
Проживаю з батьками та трьома меншими
братами-школярами і сестрою-студенткою.
Хай вас Бог береже і допомагає Вам збирати
та доносити безліч гарної інформації для нас,
пересічних людей, посилає Вам здоров'я – те, що є
найдорожче у світі.
Гамза Марія Миколаївна, інвалід II групи

Житель м. Здолбунів Рівненської
області Євгеній Миколайович Єгоров наперекір
усім бідам і хворобам не залишається наодинці із
своєю бідою, не марнує зайвий раз час, не хникає,
не розчаровується в житті. Хоча воно йому не
стелило щасливих доріг, не пророкувало солодких
снів.
Ця чудова і мужня людина нагадує
радянського льотчика – винищувача Олексія
Маресьєва, який пораненим 18 днів поповзом
пробирався на свою територію. І вже після
ампутації гомілок обох ніг на протезах
повернувся на фронт як бойовий пілот.
Інвалід першої групи. Здавалось, далі нікуди. А
він, попри все, успішно закінчує середню школу,
пізніше – два вузи. І титанічно працює над
собою. Багато читає, конструює. Його ще й досі
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с.Цепцевичі, Сарненського району.
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ВЕГЕТОСУДИННА ДИСТОНІЯ
Вегетосудинна дистонія - це стан, який
характеризується
розладом
дихання:
недостатності
повітря,
психоемоційного
розладу, тривоги, неспокою, дратівливості,
порушення сну, своєрідного ниючого болю в
ділянці серця, порушенням серцевого ритму.
Характерні холодні кінцівки (кисті рук,
стопи), пітливість рук, часті головні болі.
Як правило, вегетосудинна дистонія не є
самостійним захворюванням, а проявом
захворювань внутрішніх органів. Факторами
схильності до виникнення цих розладів є
індивідуальні
особливості
організму,
гормональна
перебудова,
перевтома,
зловживання алкоголем, куріння, емоційні
стреси, інфекції.

полин 2 частини,
корінь кульбаби 2 частини,
трави споришу 2 частини,
корінь дягелю 3 частини,
плоди калини 3 частини,
плоди шипшини 2 частини,
корінь аралії 2 частини,
корінь родіоли 2 частини,
корінь левзеї 2 частини,
лист кропиви 2 частини,
плоди коріандра 1 частина,
корінь солодки 2 частини.

Цей збір рекомендується жінкам.
трава деревію 2 частини,
трава гірчаку почечуйного 2 частини,
трава споришу 2 частини,
плоди глоду 3 частини,
плоди горобини 2 частини,
корінь аралії 1 частина,
корінь левзеї 1 частина,
корінь солодки 2 частини,
трава очитки 2 частини,
суцвіття пижми 2 частина,
корінь головатеня 1 частина

ЛІКУВАННЯ
ВЕГЕТОСУДИННОЇ ДИСТОНІЇ
корінь аралії 1 частина,
корінь родіоли 2 частини,
корінь левзеї 2 частини,
корінь солодки 4 частини,
корінь дягеля 2 частини,
корінь валеріани 3 частини,
трава омели 2 частини,
трава звіробою 3 частини,
плоди шипшини 5 частин.

*
*
*
Метод Кнейппа: плоди яловцю звичайного
з'їдати, починаючи з однієї ягоди на добу,
щоденно збільшуючи по 1 ягодині до 12, після
чого зменшувати прийом до однієї ягоди.

Даний збір рекомендується для чоловіків.
При формуванні такого збору жінкам слід
збільшити кількість дягеля, додати кропиву,
плоди калини, грициків звичайних, приворотню
звичайного, полину, цвіту ромашки, споришу.

*
*
*
Для дітей рекомендують готувати настої і
відвари в добовій дозі сухого лікарського
збору: до 1 року - 1/2 ч. ложки, від 1 до 3 років 1 ч. ложка, від 3 до 6 років -1 десертна ложка,
від 6 до 10 років - 1 ст. ложка, старші 10 років і
дорослі - 2 ст. ложки збору.
ПРИГОТУВАННЯ ЗБОРІВ:
2 столові ложки подрібненого (в кофемолці
або м'ясорубці) збору залити 1 літрою окропу,
довести до кипіння, кип'ятити на повільному
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вогні 10 хвилин в закритому посуді, вилити
разом з травою в термос, настоювати ніч.
Вживати упродовж дня по 100-150 мл за 30
хвилин до їжі. Основну дозу (не менше 100 мл)
необхідно прийняти вранці. Для поліпшення
смаку дозволяється вживати мед, цукор,
варення. Курс лікування - 3-4 місяці. Після чого
можна перейти на профілактичний прийом
фітозбору весною та восени по два місяці.

(Иванов В.И.
«Лекарственное средство в народной медицине»)
http://eastbook.by.ru/ivanov/g13/d2.htm

АРТРИТ
Артрит — запалення суглоба.
Запалення суглоба може бути наслідком
травми (падіння, удар, вивих), простуди,
порушення обміну речовин, інфекції тощо.
Суглоби набрякають, з'являються біль,
обмеження рухомості, хрускіт під час руху, в
ділянці ураження підвищується температура.
У разі гнійного запалення суглобів
спостерігається
сильний
свердлячий,
колючий біль, суглоби набрякають, шкіра над
ними червоніє, підвищується (місцеве)
температура. Погіршується й загальний стан
хворого: слабкість, підвищення температури
тіла, втрата сну й апетиту.
Хронічний неспецифічний поліартрит
(запалення кількох суглобів) починається у
віці 2 — 4 років, іноді — на першому році
життя. Суглоби набрякають і болять,
змінюється їхня форма. Діти скаржаться на
болючість суглобів під час руху, ранкову
скутість. З часом виникають контрактури
(стійке обмеження рухомості суглоба). У
задавнених випадках змінюється й кісткова
тканина, збільшуються лімфатичні вузли.
Вузли трохи болючі, не нагноюються. У
процесі зворотного розвитку запалення у
суглобі
вони
зменшуються.
Нерідко
розвивається прогресуюча атрофія м'язів.
Харчування хворого на артрит повинно
бути частим та необтяжливим.
Дієта має містити достатню кількість
білків, жирів та вуглеводів, а особливо такі
мінеральні речовини, як кальцій, фосфор,
натрій, залізо, мідь. На них багаті житній
хліб, молочні продукти, капуста, картопля,
буряки, морква, сливи, гречка, ячмінь, овес,
соя, плоди шипшини, чорної смородини,
суниць. До раціону обов'язково треба включати пророслу пшеницю, кукурудзяну та
обліпихову олію, вівсяний та ячмінний

відвари, журавлину, до 3 склянок на день
березового соку.
У разі болю та малорухомості суглобів
готують відвар картоплі з селерою: промити
0,5 кг картоплі з лушпинням, порізати
упоперек на шматочки завтовшки 1 см,
залити 1,5 л окропу і варити протягом 30 хв.
на малому вогні. Додати 100 г порізаного
кореня селери й варити ще 50 хв., процідити.
Відвар пити протягом дня, першу порцію —
натще. Рекомендують дітям старшого віку
1—2 рази на тиждень.
За дефіциту в організмі кальцію
призначають природні його препарати.
У стадії загострення артриту призначають
постільний режим із забезпеченням зручного
положення для суглобів.
Як протизапальний та жарознижувальний
засіб рекомендують такі суміші:
Кореневище з коренями дягелю
лікарського – 30 г
Трава хвоща польового — 10 г
Корені петрушки городньої — 20 г
Корені селери пахучої — 20 г
30 г суміші залити 500 мл окропу,
кип'ятити 5 хв. на малому вогні,
настояти 1 год. Приймати по 50 —
100 мл 4 рази на день за 20 хв. перед
їдою. З цього відвару роблять і
компреси на уражені суглоби
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чорної та шишок хмелю звичайного роблять
компреси: 3 столові ложки суміші залити 600
мл води, кип'ятити 20 хв. на малому вогні,
процідити. Зменшуються запалення та біль.
При
ураженні
суглобів
ефективні
компреси з мазями, зокрема плодів
гіркокаштана звичайного. Плоди розмолоти
до порошку і змішати з камфорною олією.
Намазати тонким шаром на скибку чорного
хліба і прикладати до суглоба.
Знеболюють та сприяють зменшенню
запалення компреси із трави буркуну
лікарського, звіробою звичайного та шишок
хмелю звичайного: 2 столові ложки
спорошкованої сировини змішати з 50 г
вазеліну та ретельно розтерти. Зберігати у
темному прохолодному місці.
Готують мазь також із бруньок берези
бородавчастої (краще брати свіжі бруньки). У
горщик кладуть шар вершкового масла і
насипають шар березових бруньок, потім
знову шар масла, шар бруньок. Потрібно 400
г бруньок та 800 г вершкового масла. Горщик
щільно закривають кришкою, по краях
обмазують тістом, ставлять у піч або духовку
на добу. Витягнувши з печі, вичавлюють
олію з бруньок, додають до неї 8 г
подрібненої сухої камфори, розмішують і
залишають до охолодження.
Зберігають у щільно закритих банках у
прохолодному місці. У теплій кімнаті
уражені суглоби розтирають фланеллю, а
потім втирають мазь. Для втирання потрібно
1—2 ложки мазі.
Для приготування лікувальної мазі можна
взяти 30 г порошку листків омели білої та 200
г свіжого смальцю. Поставити в не надто
гарячу піч або духовку на 6 год, процідити.
Додати 30 г воску та 8 г камфори. Маззю
натирати суглоби і обкутати.
У народі від ломоти у кістках готують таку
мазь: 100 г трави багна болотяного та 100 г
кореневища з коренями чемериці білої
змішують з 500 г смальцю. Ставлять у
глечику на ніч у добре прогріту піч або
духовку, вранці проціджують. Користуватися
слід дуже обережно, бо чемериця отруйна.
Дітям віком до 12 років не використовувати.
Для знеболення суглоби розтирають
такими засобами:
Свіжі зрілі супліддя маклюри оранжевої
подрібнити, настояти у співвідношенні 1:10
на 40 % спирті етиловому протягом 10 діб.

Трава дроку красильного — 20 г
Бруньки тополі чорної – 30 г
Листки берези бородавчастої — 30 г
Корені цикорію дикого — 30 г
Трава чебрецю звичайного —30 г
Молоді гілки з листям омели білої — 30 г
Трава остудника голого — 30 г
Три столові ложки суміші залити 400 мл
води, довести до кипіння, кип'ятити 10
хв. на малому вогні, настояти 4 год.
Приймати по 30 — 70 мл 3 рази на день за
40 хв. перед їдою.

Трава гадючника в'язолистого — 10 г
Кора верби білої— 10 г
Чайну ложку суміші залити 150 мл
води, кип'ятити 10 хв. на малому вогні,
процідити. До відвару додати 30 мл
сиропу солодки голої (аптечний
препарат). Приймати по 1 чайній — 1
столовій ложці через 2 год після їди 3
рази на добу при гострому запаленні
суглобів.

Під час загострення запального процесу на
суглоби прикладають сухе тепло або роблять
зігрівальні компреси.
Для зменшення болю прикладають
подушечки з трави буркуну лікарського,
ромашки лікарської, квіток бузини чорної,
шишок хмелю звичайного. Подрібнену
сировину з невеликою кількістю води нагріти
майже до кипіння. Цією сумішшю наповнити
лляні мішечки й прикладати до суглобів на 15
— 20 хв. Припарки робити щоденно протягом
15 — 20 діб.
На болючі суглоби накладають розпарені в
окропі кореневища оману високого або
полотняні подушечки з розпареним липовим
цвітом.
У народній медицині болючі суглоби
рекомендують обгортати влітку листками
лопуха справжнього, навесні — листками
підбілу звичайного, взимку — листками
капусти білоголовкової.
Якщо хронічне запалення суглобів
супроводжується хрустінням, для компресів
використовують відвари вівсяної соломи,
трави очитку їдкого.
При поліартриті з відвару бруньок тополі
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Бодягу
розмішати
з
розтопленим
вершковим маслом, втирати в суглоби, зверху
закутати фланеллю. Після втирання шкіра
"палає". Виконувати процедуру не частіше 1
разу на тиждень, адже бодяга має сильну
подразну дію. Призначають лише дітям
старшого віку.
Для розтирання набряклих та болючих
суглобів використовують настоянку квіток і
плодів гіркокаштана звичайного (50 г
настояти 20 діб на 500 мл 40% спирту
етилового).
Суміш соняшникової олії з олією трави
блекоти чорної у співвідношенні 2:1
призначають для розтирання при болю у
суглобах.
Швидко знеболює настоянка листків
евкаліпту кулястого (аптечний препарат), її
використовують для розтирання болючих
суглобів. З цією самою метою призначають
також суміш евкаліптової олії з камфорним
спиртом у співвідношенні 2:1 (аптечні
препарати).
Для поліпшення кровообігу приймають
ванни з відвару кореневища з коренями
оману високого, вівсяної соломи або листків
горіха волоського, а також хвойні ванни та
ванни з сіллю (до 200 г солі на ванну).
Температура ванн — 37 — 38 °С, тривалість
— 10-15 хв. На курс лікування рекомендують
15 — 20 ванн.
При запаленні колінного суглоба місцево
використовують глину. До глини додають
воду та трошки оцту. Суміш намазують на
смужку льняної тканини і накладають на
уражений суглоб на 1 год 1—2 рази на день.
При болю в кульшовому суглобі йому
треба надати зручного положення у ліжку.
Корисно робити парові компреси, після яких
розтирати та масажувати уражену ділянку та
спину.
У народній медицині при болю у крижах
та спині накладають пов'язки з відвару
листків олеандра звичайного (20 г на 300 мл
води). Не проціджують, накладають разом із
листками.
Після зменшення болю та виражених
ексудативних проявів рекомендують масаж

та лікувальну гімнастику. Масаж сприяє
збереженню функції суглобів, зміцненню
м'язів. Під впливом лікувальної гімнастики
поліпшується кровообіг, м'які тканини стають
еластичними, тонізуються м'язи, що запобігає
розвитку деформацій. Особливо ефективна
гімнастика під водою — у ванні чи басейні.
Але лікувальна гімнастика протипоказана під
час виражених запальних процесів у
тканинах, їх нагноєнні.
При
метаболічному
(пов'язаному
з
порушеним обміном речовин) артриті дітям,
особливо при ожирінні, бажано раз на
тиждень ставити лікувальні клізми з теплого
напару трави ромашки лікарської, шавлії
лікарської, листків бобівника трилистого: 1
столову ложку суміші залити 200 мл окропу,
кип'ятити 1 хв. на малому вогні, настояти 20
хв., процідити. Кількість напару для клізми
повинна відповідати віку дитини.
Під час загострення перебігу хвороби
треба забезпечити повний спокій, зручне
положення суглоба та кінцівки. Після
одужання зменшити навантаження на уражений суглоб, усунути травмівні чинники,
уникати переохолодження, протягів. Коли
мине гострий період, проводити лікувальну
гімнастику та масаж для запобігання атрофії
м'язів, нерухомості суглобів.
При скронево-нижньощелепному артриті,
що звичайно розвивається внаслідок травми,
інфекції, слід накласти еластичну пов'язку та
вставити гумову прокладку між зубами, аби
забезпечити травмованій ділянці спокій.
При туберкульозному, скорбутичному
(прояв авітамінозу С), сифілітичному,
септичному
(гнійному),
дизентерійному
поліартриті треба передусім вилікувати
хворобу, що спричинила порушення функції
суглоба.
З метою профілактики артриту слід
створити сприятливі гігієнічні умови,
своєчасно лікувати та видаляти уражені
карієсом зуби, лікувати хронічний тонзиліт,
порушення обміну речовин, берегти дитину
від
переохолодження,
не
допускати
перевтоми, загартовувати її.
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Лікування стенокардії відваром глоду
вважається найкращим засобом. Шість
столових ложок (з верхом) плодів глоду і 6
столових ложок собачої кропиви залити 7
склянками окропу. Але не кип'ятити!
Каструлю добре обгорнути і дати суміші
настоятися добу. Процідити і відтиснути
суміш через марлю. Відвар зберігати в
холодному місці. Приймати по склянці З рази
на день. Для покращення смаку можна
змішати з відваром шипшини.

Трави собачої кропиви - 15 г. Сировину
залити склянкою окропу і дати настоятися до
охолодження. Пити по столовій ложці 3-4
рази на день перeд їдою.
*
*
*
Трави перстачу гусячого - 2-4 столових
ложки. Сировину залити склянкою окропу і
дати настоятися до охолодження. Пити по
третині склянки 3 рази на день перед їдою.

*
*
*
Плоди кропу духм’яного - 50 г. Чайну
ложку подрібнених плодів залити 300 мл
окропу, дати настоятися 1 год., процідити.
Пити по півсклянки З рази на день як
профілактичний засіб.

*
*
*
Трави горицвіту весняного - 10 г. Суху
подрібнену траву залити склянкою окропу,
дати настоятися 1 год. Пити по столовій
ложці 3–5 разів на день,

*
*
*
Трави талабану польового - 100 г. Однупівтори столові ложки трави залити склянкою
окропу, дати настоятися 4 год. у закритій
посудині, процідити. Пити по чайній ложці 45 разів на день.
*

*
*
*
Трави чистотілу великого - 5 г. Суху
подрібнену траву залити склянкою окропу.
Пити по третині-половині склянки 2-3 рази на
день за 15 хв. до їди. Чистотіл належить до
отруйних рослин. Передозування заборонено!

*
*
(Рецепти народної медицини: Добірка приписів як давньозабутих так і нових.
- Львів: Край, 1993. – 64 с.)

ЯК ЛІКУВАТИ СЕРЦЕ ПІСЛЯ ІНФАРКТУ?
Ліки з кропиви серцевої. Чайну ложку
подрібненої
кропиви
серцевої
залити
склянкою окропу. Настояти двадцять хвилин.
Пити по чверті склянки чотири рази на день.
Сік моркви з олією. До півсклянки
морквяного соку додати одну чайну ложку
соняшникової або іншої рослинної олії.
Випити впродовж дня.
Ліки з трави золототисячника. Столову
ложку подрібненої трави золототисячника
залити 0,5 л окропу, закутати тепло і годину
настоювати. Пити по чверті склянки чотири
рази на день за п'ятнадцять-тридцять хвилин
до вживання їжі.
Ліки з насіння пастернаку. Чайну ложку
подрібненого насіння пастернаку залити
склянкою окропу, закутати тепло. Настояти

годину. Пити по столовій ложці чотири рази
на день.
Ліки з кореня пастернаку. Столову ложку
подрібненого кореня пастернаку залити
склянкою окропу, тепло обкутати. Настояти
годину. Пити по столовій ложці чотири-п'ять
разів на день.
Лікувальний збір. Плоди шипшини (1 ч.),
горобини червоної, глоду, калини, родзинки,
кураги — по 2 частини. Склянку збору в
термосі залити літрою окропу, ніч настояти.
Пити по чверті або по половині склянки
чотири рази на день.
Ліки з часнику, лимона і меду. П'ять
голівок часнику і п'ять лимонів із шкіркою
Додати
перемолоти
на
м'ясорубці.
півкілограма меду. Ретельно змішати,
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Ліки з кукурудзяних приймочок. Столову
ложку кукурудзяних приймочок залити
склянкою окропу, обкутати тепло, настояти
три години. Пити по столовій ложці тричі на
день за п'ятнадцять-тридцять хвилин до
вживання їжі. Такий курс лікування триває
п'ять днів.

настояти тиждень. Пити по одній столовій
ложці тричі на день. Курс лікування два
місяці.
Людям, у яких хворий шлунок або
підшлункова залоза, варто «прислухатися» до
цих ліків, як вони впливатимуть на організм,
аби не було негативних побічних дій від
часнику та лимона.

(Ящембська І. Серце після інфаркту //
Зелена планета Наталі Земної. – 2006. - № 5. – 3 берез. – С.7.)
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Які лікувальні властивості зернових (пшениці, ячменю і інших)?
Відповідь:

ОВЕС У ЛІКУВАЛЬНОМУ
ХАРЧУВАННІ
Овес —
найпопулярніший
лікувальний злак.
Оптимальне співвідношення вуглеводів,
білків, жирів, вітамінів у зернах вівса робить
його незамінним дієтичним та лікувальним
засобом, що має й радіозахисні властивості.
Овес містить макро- та мікроелементи, в
ньому більше, ніж у інших злаках, заліза,
немало сірки, кремнію, калію, фосфору.
Овес
має
загальнозміцнювальну,
протизапальну,
обволікальну,
жовчо-,
сечогінну, заспокійливу, протисклеротичну
та м'яку проносну дію. Поліпшує склад крові,
нормалізує обмін речовин, знижує рівень
холестерину та ліпідів у крові, видаляє з
організму харчові токсини. Допомагає при
нервових розладах, підвищує імунітет та
здатність організму до самоочищення.
Для очищення організму

діабеті,
жовтяниці,
запаленні
підшлункової залози, захворюваннях органів
травлення, туберкульозі легенів, гарячкових
станах, при енурезі, безсонні, розумовій
перевтомі.
Суп із вівсяних крупів — корисна дієтична
страва для дітей, хворих на туберкульоз
легенів. У оболонках вівса міститься
речовина, яка сприяє зниженню вмісту цукру
в крові хворих на цукровий діабет.
У
народі
"вівсяне
молочко"
використовують як замінник материнського
молока.
Як загальнозміцнювальний засіб дітям
готують вівсяну кашу з молоком: до 3/4 л
спряженого молока всипати 1/2 склянки
вівса, поставити у духовку на 1,5 — 2 год.
Або до 3 склянок молока додати 1 склянку
вівсяних
пластівців,
варити
15
хв.,
присмачити олією, медом.
Навесні,
як
імуномодулятор,
використовують вівсяний напій: 1 склянку
вівса настояти на 2 л води температури 50°С
(але не вище за 52°С) 12 год. у термосі.
Процідити, на кожні 0,5 л настою додати 0,1 г
аскорбінової кислоти. Пити по 1/2 — 1
склянці 2 — 3 рази на день протягом місяця.
Дітям молодшого віку призначають у менших
дозах.
Для приготування слизистого відвару 100 г
вівсяних круп або пластівців замочити на
кілька годин у 1 л холодної води, потім
варити доти, поки не загусне. Вживати
протягом дня.
У народі з вівса готують вівсяну киселицю.

беруть 150 г вівсяного
борошна, варять його у 3
л води, бажано без солі,
їдять протягом дня,
розділивши на 5 порцій.

Це доза для дітей, яким виповнилось 12
років.
У разі гострого отруєння свинцем, ртуттю,
грибами призначають дієту з вівсяної каші.
Вівсяні крупи вводять до харчового раціону й
тих, у кого хронічне отруєння свинцем.
Хворим на туберкульоз страви з вівса
призначають як джерело кальцію та фосфору.
Гіппократ для відновлення сил радив пити
відвар вівса як чай. Відвар вівса з медом —
чудовий загальнозміцнювальний засіб.
Страви з вівсяних круп (каша, відвар або
ріденький
кисіль)
рекомендують
при
гепатиті, запаленні сечового міхура,
затримці сечі у дітей, при цукровому

Зерна вівса товчуть,
заливають гарячою водою і
ставлять у тепле місце.
Настій п'ють при кашлі,
астмі, туберкульозі.
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Куліш з вівсяних крупів — корисна
дієтична страва, особливо при рахіті й
золотусі, туберкульозі легенів. Діє як
зміцнювальний та освіжаючий засіб.
Вівсяний кисіль готують так: вівсяні крупи
намочують на ніч, уранці зливають воду і
кип'ятять — виходить кисіль. З вимочених
круп варять кашу.
Хворим на панкреатит дуже корисна така
страва:

змішати 1 склянку зерна вівса з 1 столовою
ложкою бруньок берези бородавчастої та 1
столовою
ложкою
листків
брусниці
звичайної. Суміш залити 2 л холодної води,
настояти 24 год., варити протягом 15 хв. на
малому вогні. До відвару додати 2 столові
ложки трави споришу звичайного та 1
столову ложку приймочок зі стовпчиками
кукурудзи звичайної. Знову прокип'ятити 15
хв. на малому вогні. Крім того, в емальованій
каструлі протягом 10 хв. проварити 0,5
склянки подрібнених плодів шипшини в 500 мл
води, настояти 24 год. у прохолодному місці.
Обидва відвари процідити, змішати й
зберігати у холодильнику в посуді з темного
скла не довше 5 діб. Приймати 4 рази на день
за 30 хв. перед їжею, теплим. Дітям віком
від 2 до 5 років давати по 15 мл, від 5 до 10
років — по 25 мл, після 10 років — по 50 мл на
прийом. Курс лікування — 10 діб. Після
двадцятидобової перерви повторити.
Крупи, вівсяні пластівці та толокно —
здорова їжа для дітей і дорослих. Це дієтичні
та лікувальні засоби при хронічних запальних
процесах органів травлення. Заспокійливо
діють при гіпертиреозі, знижують вміст
глюкози в крові та сечі при цукровому
діабеті, значно поліпшують стан хворих на
туберкульоз.
Страви з вівса традиційно готують на
сніданок у багатьох країнах світу.

1 склянку зерна вівса
промити, пропустити
через м'ясорубку, варити
протягом 20 хв. у 1 л води,
настояти, процідити.
Пити по 1/4 — 1/2 склянки
за 30 хв. до їди.

При панкреатиті, цукровому діабеті, виразці
шлунка та дванадцятипалої кишки, легеневих
хворобах добре діє відвар вівсяних паростків,
їх треба промити, висушити та спорошкувати.
15 г борошна розвести холодною водою,
залити склянкою окропу і кип'ятити 1—2 хв.
на малому вогні. Настояти 20 хв., процідити.
Пити по 30 — 70 мл 3 рази на день.
Універсальний
засіб,
що
його
використовують для лікування багатьох
захворювань кишечника, печінки та нирок:
Хворим з ураженням печінки, особливо
після хвороби Боткіна, корисна така суміш:

ПАРОСТКИ ПШЕНИЦІ – ЇЖА XXI СТОЛІТТЯ

Зерно пшениці
використовують
з давніх часів. У
Біблії пшениця
згадується як
найважливіша та
корисна хлібна
рослина.
Пшениця містить всі елементи в тій
пропорції, яка потрібна для побудови тканин.
Зерна
пшениці
виявляють
загальнозміцнювальну,
пом'якшувальну,
заспокійливу,
протизапальну,
в'яжучу,

послабну
дію,
підвищують
імунітет,
прискорюють гоєння ран.
Вітаміни А, Е, групи В — стимулятори
організму,
в
достатній
життєдіяльності
кількості містяться в пророслій пшениці. Окрім
вітамінів, у зародках пшениці є речовини, що
стимулюють ріст, а також ферменти, олії,
незамінні амінокислоти, солі кальцію, заліза,
цинку, магнію, селену, клітковина. У
пророслих зернах міститься в 300 разів більше
вітамінів, аніж у рослинах.
Проросла пшениця та олія з її зародків
підвищують витривалість, стимулюють функції
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серцево-судинної
та
дихальної
систем,
поліпшують пам'ять та підвищують гостроту
зору, зміцнюють зуби й кістки, нормалізують
обмін речовин і мікрофлору кишечнику,
виводять з організму продукти життєдіяльності
тканин, підвищують імунітет.
За
умови
правильного
застосування
проросле зерно допомагає практично всім.
Введення до щоденного раціону протягом 1 —2
місяців каш і киселів з пророслої пшениці
супроводжується
значним
поліпшенням
загального стану організму та прискорює
одужання, сприяє виліковуванню багатьох
хронічних захворювань.

смаком молоко. Можна додати ще й
волоські горіхи.
2. Намочити 50 г будь-яких сушених
фруктів (інжир, ізюм, фініки, яблука,
груші). Пропустити через м'ясорубку та
змішати з 100 г подрібнених паростків
пшениці.
3. До 4 — 5 столових ложок паростків
додати 2 — 3 столові ложки подрібнених
волоських горіхів, 70 г натертої моркви та
дрібно порізану зелень петрушки або
селери. Суміш добре перемішати.
4. Натерти 100 г червоного буряка,
змішати з 100 г нарізаних яблук та додати
4 столові ложки паростків пшениці і 200 г
кислого молока.
5.
Склянку
пророслої
пшениці
пропустити через м'ясорубку, додати 0,5
склянки соку моркви та 2 подрібнених
волоських горіхи. Вважають, якщо на
сніданок щоденно давати дитині цю
страву, ймовірність простуди різко
знижується.
Народна медицина використовує зерна
пшениці як загальнозміцнювальний засіб.
Його готують:

50—100 г зерна пшениці
промити холодною водою,
воду злити. Зерна розікласти у
посудині так, щоб кожне
зернятко лежало ніби окремо.
Після цього долити воду, аби
вона ледь вкривала верхній шар
пшениці. Посудину поставити
в тепле місце, накривши
полотняною або паперовою
серветкою. Через 24 год.
мають з'явитися паростки
завдовжки до 1 мм. Пророслу
сировину промити водою
кілька разів, подрібнити на
м'ясорубці або іншим шляхом.
Свіжу масу додати до
гарячого молока у пропорції
1:1, накрити і охолодити до
бажаної температури. За
смаком додати сіль, цукор
(краще мед), вершкове масло
або олію
(1 чайну ложку).

1 склянку зерна прокип'ятити в
1 літрі води протягом 1 год.
Процідити й додати 2 столові
ложки меду. Пити по 1/2
склянки 3 — 4 рази на день.

Напій
особливо
корисний
після
перенесених тяжких та виснажливих хвороб.

Одразу з'їсти. Не кип'ятити! Не готувати
заздалегідь!
З профілактичною метою пророслу
пшеницю корисно їсти восени та, особливо,
навесні.
Рецепти страв на основі паростків
пшениці:

1.
Паростки
пропустити
через
м'ясорубку разом із курагою та ізюмом
(1:1:1). До одержаної маси додати за
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ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЯ
Засновником
дельфінотерапії
вважається
доктор
Девід
Натансон, який почав займатися нею в 1978
р. в океанаріумі "Мир Океану" у Флориді. Він
використовував дельфінів як реабілітологів
для дітей, що відстають в розвитку — і
результати перевершали очікування! Останні
дослідження
фізіологів
доводять,
що
дельфіни коректують такі захворювання, як
аутизм, дитячий церебральний параліч,
синдром Дауна, неврози. Дельфінотерапія
заснована на подвійному ефекті: спілкування
з дельфіном і гідротерапія — лікування
водою. Купання з
дельфіном
дозволяє пережити
яскраві емоції, які,
і
стають
поштовхом
до
одужання.
У
дельфінів дивна на
дотик шкіра, а
кінчик
плавника
гарячіший,
ніж
тулуб.
Добродушність
цих тварин дозволяє розворушити навіть
найзамкнутіших пацієнтів і вже точно
допомагає будь-кому зняти стрес!

Що
потрібно
знати,
щоб
вилікуватися за допомогою дельфінів:

•
перш ніж пірнути разом з дельфіном,
варто поспілкуватися з ним на помості;
•
дельфіни плавають в прохолодній
воді. Краще надягнути гідрокостюм: поперше, щоб не замерзнути (при тривалому
плаванні є ризик переохолоджуватися навіть
в 25-градусній воді), а по-друге, щоб не
„обмінюватися” інфекціями (і таке можливе)
з доброю твариною;
•
бажано
відразу
після
сеансу
обполоснутися під гарячим душем і випити
гарячого чаю. Приймати душ необхідно
також з міркувань гігієни;
•
ефект від дельфінотерапії
(якщо, звичайно, не йдеться просто
про зняття "стресу робочого дня")
можливий тільки при проведенні
цілого курсу сеансів. Їх кількість
підбирається індивідуально;
•
у кожного дельфіна свій
характер, свій темперамент. Не
варто лякатися, якщо тварина не
виявить любові до дитини з
першого
разу.
Спробуйте
порозумітися ще разок, якщо ж
дельфін, як і раніше, проявляє
негативні емоції, зверніться до іншого
"терапевта";
•
дельфінотерапією не слід займатися
тим, хто страждає епілепсією або іншими
інфекційним захворюванням.

ІПОТЕРАПІЯ
Термін
іпотерапія
походить
від
грецького hippos - кінь. Метод ґрунтується на
нейрофізіології. Кажучи простіше, коли кінь
йде
кроком,
він
передає
вершнику
різноспрямовані рухові імпульси. Таким
чином стимулюється вестибулярний апарат,
зміцнюються м'язи; поліпшується робота
шлунково-кишкового тракту і серцево-

судинної системи.
Іпотерапія
також
допомагає
при
захворюваннях
опорно-рухового
апарату, сколіозах,
остеохондрозах
і
простатитах.
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Катання на конях - це свого роду лікувальна
фізкультура: адже в процесі верхової їзди
включаються в роботу всі групи м'язів.
Але кінь — жива істота і крім рухових
імпульсів, передає вершнику тепло свого тіла
і, звичайно ж, психологічний настрій.

волелюбні. І дуже не люблять, коли з ними
грубо поводяться. Щоб ідея оздоровитися за
допомогою іпотерапії не увінчалася травмою,
слід чітко дотримуватися всіх вказівок
інструктора і шанобливо ставтеся до коня;
•
одяг і взуття для верхової їзди повинні
бути дуже зручними;
•
і бажано взяти з собою на лікувальний
сеанс сухарі, яблука або морквину. Кінь з
вдячністю прийме гостинець.

Що потрібно знати, збираючись
вилікуватися за допомогою іпотерапіі:
•
верхова
їзда
дуже
велике
навантаження на весь організм. В перші дні
високий ризик перетренуватися;
•
коні — полохливі тварини, а також

ПЕТ-ТЕРАПІЯ

Вперше термін пет-терапія (лікування
домашніми
тваринами)
використав
американський психіатр Борис Левінсон. За
спостереженнями
знаменитого
лікаря,
домашні тварини з успіхом позбавляли своїх
двоногих друзів від депресій, неврозів і
стресів.
Спробуйте завести собі домашнього
вихованця і вам стане простіше дивитись на
життя, а значить, будете менше нервувати.
За народними традиціями приписуються
особливі таланти
кішкам і собакам.
Не
дарма
ведеться,
що
перед
новосіллям
потрібно
запустити в
будинок кішку:
вважається, що
вона поглинає
погану енергію.
Тому там, де це
вільнолюбне
створіння уподобало собі місце, не варто
ставити ліжко. А собака навпаки, вибирає
найкомфортніше місце. В новій хаті, місце,
яке облюбував ваш пес, варто відвести для
спальні.
За народним повір’ям, кішка "поглинає на
себе" негативну енергію, аніскільки від цього
не страждаючи.

Але, вибираючи собі друга (птаха, щеня
або рептилію), врахуйте те, що він повинен
підходити вам по темпераменту. І бажано,
щоб його спосіб життя співпадав з вашим.

Що потрібно знати, збираючись
вилікуватися за допомогою пет-терапії:
•
з'ясуйте,
як
до
пет-терапевта
віднесуться члени вашої родини, з якими ви
живете під одним дахом. Дружба з твариною
навряд чи компенсує ворожнечу з родиною.
•
перевірте, чи немає у тварин або у вас
алергії на шерсть, пір'я або корм, яким
харчуватиметься улюбленець: сушені дафнії і
мелене сіно можуть довести до астми.
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(За матеріалами: COSMOPOLITAN.- 2005. – № 7. – С. 197-199.)

Я ВСЕ ЗДОЛАЮ, ВСЕ ЗУМІЮ, ЩОБ ТИ ЩАСЛИВОЮ БУЛА
хворобою руки і ноги. Бо ж перед тобою не
просто жінка-інвалід 1-ої групи, котра
щоденно перемагає біль, а жінка, яка
віднайшла в собі силу і мужність, щоб
народити в такому стані четверо діток.
З Сашком вони зустрічались шість років. І
зрештою він запропонував їй заміжжя.
Сказала про це своїй матері, її реакція була
несподіваною.
- Як заміж? Доню, ти ще ж така
молоденька!
- Мамо, та мені вже 25!
У Сашиній родині з пересторогою
поставилися до їх шлюбу. Вони ж добре
пам'ятали Любину недавню хворобу. Хоча
опору не чинили. Просто переживали за сина
та й годі. Тепер, як ніхто, Люба розуміє
Сашину маму у ті хвилини. Хіба ж рідній
дитині побажаєш лиха?
Було весілля. Сотні гостей, радість, щастя,
кохання. Через п'ять місяців вони перейшли
жити у новий власний будинок. Чоловік
працював водієм в автоколоні, Люба - по
господарству. Як було все добре! І раптом
вона відчула біль у нозі. Як тоді, вперше.
Хвороба прокинулася знову. Сашко відвіз її
до лікарні. На руках носив з кабінету в
кабінет. Мовчки вислуховував заключення
лікарів.
„Усе буде добре”, – втішав Любу. Біль не
щадив її тіла, зрештою відібрало ноги. Три
роки тяжких страждань. То тут, то там Саші
нашіптували: „Ти такий молодий, гарний,
найди собі здорову жінку. Навіщо тобі ця
ноша?”.
„Хай там що, а я ніколи не зречуся Люби.
Я ж обіцянку давав: і в радощах, і в горі бути
поряд. Заради нашого кохання я буду поруч
завжди, в якому стані вона не була б”.
Частину клопотів по догляду за Любою
брала на себе її мама. Особливо, коли
Олександрові потрібно було їхати в далекі
рейси. Тоді, на деякий час, відвозив дружину
до батьківської хати, в Зелену Діброву. Потім
привозив її знову додому. Годував, купав,

Люба народилася і виросла в селі Зелена
Діброва, в багатодітній родині віруючих.
Серед семи своїх братиків і ще однієї
сестрички вона була наймолодшою. Зростала
в оточенні добра і любові, повазі одне до
одного. Й сама була гарною слухняною
дівчинкою, звичною до всіляких труднощів,
до нелегкої селянської роботи. Пройшов час і
в серце постукало кохання. І хоч Сашко був
не місцевим парубком, та вони мали час і для
зустрічей, і для побачень. А потім його
призвали до армії. Люба ж подалася на
заробітки. Справа звична: сапку в руки і
вперед, на бурякові гони. Тут на дівчину і
чекала клята біда. Чи то від перевтоми, чи ще
від чого, відчула нестерпний біль у нозі. Чим
далі, тим сильніше. Вдома злягла вже й геть.
Звернулася
до
лікарів.
Діагноз
був
невтішним: ревматоїдний поліартрит. Почула
- можливо з часом біль трохи вщухне,
відступить, але ця хвороба не виліковується.
Боже, як голосила тоді мати. У якому відчаї
була вона сама. Як переживала вся родина, її
друзі. Така молоденька, лише дев'ятнадцять
років, і така біда.
„Тоді я думала, що смерть моя зовсім
близько, що я вже ніколи не піднімуся, говорить Люба. - Сашко у кожному листі
цікавився у родичів, як моє здоров'я мені ж
написати ніяк не відважувався. Він тоді був
таким сором'язливим. А в моє тіло щодня
впивалося тисячі голочок болю. Я думала, що
це ніколи не закінчиться. Але пройшов
місяць, другий і я стала на ноги. То було таке
щастя – відчути себе знову здоровою... Тоді
ще я не знала, що всі мої страждання далеко
попереду”.
...Ми сидимо в затишній, великій кімнаті,
де все сяє чистотою. Гарні, комфортні меблі
говорять про неабиякий смак господарів
дому. Я слухаю початок цієї історії і не можу
намилуватись своєю співрозмовницею. Живі
жаринки очей випромінюють стільки тепла,
стільки щирості, що ти вже не звертаєш уваги
на її зболене тіло, не скривджені тяжко
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немов немовля, прав білизну. Так тривало
майже три роки. І раптом Люба відчула в собі
якісь дивні переміни. Весь час хотілося їсти.
- Сашо! Зі мною щось не те. Я мабуть
вагітна...
Яким щасливим він був у ту хвилину: „Я
все-все для тебе зроблю. Аби це була лиш
правда”.
У лікарні їх передчуття підтвердили. Але
реакція лікарів подружжю Клімовичів
прийшлась не по душі. Любі запропонували
перервати вагітність. Хвороба прогресує. Де
гарантія, що вона зможе народити, що в кінці
кінців, здоровою народиться дитина. При
такій патології можливе все. „Подумайте, казали Любі, - яку ношу ви звалюєте на свого
чоловіка. За вами догляд потрібен, а тут ще
дитя. У нашій практиці такого ще не було”.
А він знову носив її на руках з кабінету в
кабінет, не зважав на докори, на шептання
відвідувачів у коридорах поліклініки.
- Що ми варті без дитини! І так біда, а без
дітей буде ще гірше, - заспокоював і себе, і
дружину.
Вона народжувала в обласній лікарні. На
все життя в її душі залишилась вдячність до
Івана Михайловича Возніка - прекрасного
спеціаліста, мудрої, чуйної людини. Спочатку
оглянув її, мовив уже чуте багато разів: «Ви
своєму чоловіку більше клопотів додаєте». А
затим підбадьорив: „Якщо відчуваєте силу народжуйте. Будемо пробувати”.
Вона народила Антона і сталося диво. З
кожним днем Люба відчувала себе все краще
і краще. Хай не могла пеленати дитя, не
могла брати його на руки, але вже могла
рухатися сама, за допомогою двох великих
ціпків. Милиці тоді їй не підходили. Одна
рука трималася вище іншої. Саша доглядав їх
обох. Умудрявся тримати й невеличке
господарство. Вона не раз уже чула: „Такому
чоловікові потрібно пам'ятник ставити”.
Через п'ять років у них з'явилась
Катруська. Обоє були раді її появі на світ.
Тим більше, що Люба стала рухатися
набагато краще - тепер уже за допомогою
милиць. Ще через два роки народилась
Ніночка. На цей раз Люба вже сама боялась
пологів. У неї пройшла деформація
тазобедренних суглобів. Розуміла, що
наряджає і себе, і майбутнє дитя на
небезпеку. Але на допомогу знову прийшли
лікарі Рівненського пологового будинку №1

Любов Євгеніївна Ковальчук та Інна
Володимирівна Гуценко.
У своєму житі Люба наслухалася багато
всіляких пересудів, пліток, докорів. Не раз,
бувало, і плакала. „Чим завинила я? Тим, що
хвороба страшна причепилась? А хіба ж у
мене душа не така, як в інших? Чого ж
радість материнства мені за гріх ставлять?”.
Якось у пологовому будинку перегортала
альбомчик з фотографіями своїх малюків. До
палати зайшла лікарка.
- Що таке цікаве дивитесь?
- За дітками сумую. Ото фотографії
переглядаю.
- Дозвольте. - Узяла до рук, перегорнула
сторінку, іншу. - Які ж гарні малята. А це
чоловік ваш? Вродливий. А в якому це
помешканні ви їх фотографували?
- У себе дома.
- Правда? - Лікарка чомусь зашарілась, а
потім зізналась:
- Дивина. Я весь час думала, що у вас у
хаті первіснообщинний лад, а чоловік тільки
й вміє, що дітей плодити.
При пологах Ніночкою Любі робили
«кесарів розтин» з контрацепцією. Вони й так
були безмежно раді. Адже раніше, навіть
уявити собі не могли, що матимуть хоча б
одне дитятко, а тут аж троє.
Перед отим звичайним людським щастям,
одвічною радістю материнства, спасувала
навіть хвороба. Після народження Нінусі
Люба стала обходитись без милиць. Вперше
змогла сама на руках тримати своє дитятко.
Саша всіляко підбадьорював її. Його
оптимізму вистачало на двох. Не раз, бувало,
говорила:
- Ти такий гарний, молодий. А ніколи, як
люди, не пройшовся по вулиці разом з
жінкою, з дитячою колясочкою.
А він у відповідь своє:
- Ну що ти, Любо, перестань. Хай і не
пройшовся. Зате, які ми щасливі. У нас дітки
є, а де потрібно, я тебе на машині відвезу.
Четверта вагітність для них була повною
несподіванкою. Такого не могло бути - бо
цього не могло бути ніколи. Хитромудро
переплетена філософія життя і природи.
Цього не збагнеш. Але вона знову відчула
вже добре знайомі симптоми.
На огляді у гінеколога її аж холодом
обдало.
- Ну. Що там? - Запитувала нетерпляче.
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однієї подружньої зради, не одного підлого
зречення людини людиною. Коли молодий,
повний сили чоловік через надмірну похіть і
власну користь зрікався здорової, вродливої
дружини. Коли полон алкогольного чи
наркотичного дурману не одному заміняв
тепло родинного вогнища. А якби на їх ниці
душі звалилась би ще отака біда? Розтоптали
б і хвору, коли не берегли здорову. І приклад
Олександра - це приклад беззавітної любові,
стійкості і мужності. Високі слова? - Щира
правда! Ось уже чотирнадцять років віц
підтримує Любу фізично і морально. Він - то
її руки і ноги, її душа, її друге я.
- Знаєте, - зізналась мені Люба, - при таких
болях,
негараздах
я
відчуваю
себе
найщасливішою жінкою в світі. Я не можу
надякуватись Богові за радість материнства,
за те, що маю таке щастя на землі. За дітьми,
за клопотами про них, я забуваю про свою
хворобу. Вони - моя розрада і мій порятунок.
Я вже хотіла прощатись, коли на порозі
з'явився заклопотаний Олександр.
- Ну все, чай готовий, прошу до столу.
На мої відмовляння Люба банально
мовила:
- Не ображайте нас.
Я куштувала страви, приготовлені вмілими
чоловічими руками. Справді, смачно. До чаю
ще й солодощі. На кухні так приємно і
затишно. Сашко тим часом клопотався біля
Люби, просив, щоб хоч що-небудь з'їла. І
червонів, мов хлопчисько, і таким закоханим
поглядом заглядав їй у вічі, що ставало
тепліше довкола.
- Не пишіть про нас чогось такого, просив мене. - Не вихваляйте, не треба.
- Я напишу тільки правду.
Ото й пишу про те, що побачила і відчула:
вони - щасливі.
Галина Гаврилович

- Та нічого. Вагітність. -Як?
- Ось так.
У пологовому на Мірющенка лікарка
Гузенко її не впізнала.
- Стільки пацієнток кожен день проходить
через мої руки. Була в моїй практиці жінка,
котра запам'яталась на все життя. Вагітна на
милицях.
- Інно Володимирівно, - це я.
- Ви?! Вам же контрацепцію робили.
Нічого не розумію. - а згодом, коли прийняла
на руки маленького Сашка, вона сказала
Олександрові-старшому:
- Значить, Господь вам дав це дитя.
Саша - хороший господар. У хаті є все
необхідне. Хліб (який він до речі сам пече) і
до хліба. Він зварить варення, закриє
компоти, салати. Для гостей накриє
вишуканого стола. А які, кажуть, пироги
смачні випікає. Порає дві теплички,
добудовує до хати веранду, тримає поросят,
кроликів, качок. Діти його люблять, сусіди
поважають, дружина... вона його обожнює.
Не треба ніяких слів, щоб це зрозуміти.
Достатньо лише поглянути.
- Сашо, а раптом я потім знову зляжу? Що
буде? Другі матері діток своїх жаліють,
бавлять, щоб довше поспали. А в нас навпаки
виходить, діти повинні більше за матір'ю
дивитись. І тобі тяжко.
- Все буде добре. Не переживай. Головне у мене є діти і кохана жінка. Я подивлюсь:
сидять чужі жінки, начебто й непогані, а моя
Люба - найгарніша серед них. Хай руки, ноги
деформовані, але які прекрасні риси
обличчя.То не просто слова, то почуття, що
йдуть з глибини душі, які потім виливаються
у праведні вчинки. Він ніколи не образив її,
ніколи не скривдив гірким словом, злим
поглядом. За своє життя я була свідком не

А НА ТІМ РУШНИКОВІ...
Кілька разів я намагався написати щось
приємне про Валентину Галапач, інваліда
другої групи, відому майстриню прикладного
мистецтва, чудову вишивальницю, та більше
двох-трьох речень не виходило, і я кидав
писати. Мабуть через те, що сама Валентина
Костянтинівна не вельми любить привертати
увагу сторонніх до себе, а тим більше за своїх

з
опорно-руховим
непростих
проблем
апаратом. Слово „інвалід” для неї є якимось
чужим і навіть ворожим. Чути і вживати його
вона не хоче. Я про це знав.
Допоміг мені щасливий випадок. У відділі
мистецтв
обласної
наукової
бібліотеки
упродовж січня цього року демонструвалася
персональна виставка робіт Валентини Галапач
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і коли я про це дізнався то згадав, що біля 7
була кравчинею, мама любила вишивати
років тому у цій же залі мав щастя
гладдю.
познайомитись з рукотворним мистецтвом
Навчаючись в школі, Валентина упродовж 6
знаних у нашому краї майстринь вишивки
років відвідує різні гуртки в Палаці піонерів:
Орисі Рябунець та Валентини Галапач на їх
танцює, співає, вишиває... Робить спробу
спільній персональній виставці. І, не
вишити серветку і це їй вдається!
роздумуючи, вирішив подивитись, що нового
Пізніше, навчаючись музиці у Львівському
відбулося
у
творчості
Валентини
педучилищі, вона не залишає улюблених справ:
Костянтинівни за цей досить значний проміжок
співає у хорі, продовжує експериментувати у
часу.
вишивці і навіть грає в ... хокей! Тут, у місті
Відділ мистецтва, що розташований на
Лева, Валентина зустріла своє кохання –
другому поверсі бібліотеки, завжди гостинний і
вродливого галичанина Богдана, випускника
затишний, а коли тут відбуваються якість
училища прикладного мистецтва імені Івана
надзвичайні мистецькі імпрези на кшталт
Труша. Він стане їй не лише люблячим
виставок художніх фотографій чи творів
чоловіком, а й духовним наставником і
живопису, або подібної до сьогоднішньої,
помічником.
приміщення стає урочисто-святковим, теплим і
1971 року молодята переїхали до Рівного, де
привітним.
почався відлік зовсім нового, раніше
Виставка Валентини Галапач не була
невідомого для них життя. Тут народилися
великою за кількістю художніх виробів і
двоє їхніх дівчаток, тут вони поринули у
можливо через це була більш привабливою. Як
бурхливе мистецьке море. Богдан працював
завжди, на стінах світилися радісно і домашнім
художником монументалістом, а Валентина –
затишком різнобарвні рушники, а на
вихователем у дитсадку. Заодно ростила і
виставкових подіумах пестили око дбайливо
виховувала своїх донечок. Водночас не
випрасувані серветки з ніжним і строгим
забувала і про вишивку. Увесь час її душа
орнаментом. А поміж рушниками пропонували
прагне чогось нового. Вона опановує мережку,
себе різні тематичні декоративні вишивки
а коли знайомиться з красою поліської
„Колобок”, „Іде гарбуз по городу”, тощо. І за
вишивки, то вивчає такі техніки, як „поліська
всією цією урочистістю і привабливістю,
гладь”, „нанизування”. Багато уваги приділяє
яскравістю і чистотою незримо відчувалась
майстриня вишивці рушників, вишиває також
безмежно копітка, старанна і вельми терпелива
скатертини, набори серветок.
робота
майстрині,
пронизана
ніжною
У 80-х роках, будучи членом художньоматеринською любов’ю до невмирущого
виробничих майстерень, вона разом зі своїми
народного мистецтва.
подругами Орисею Рябунець, Марією Шевчук,
Народившись на Одещині в багатодітній
Ольгою М’якотою побувала зі своїми роботами
сім’ї
сільських
в багатьох містах в
інтелігентів,
України і всюди її
Валентина Щербинавишивки
отримували
Галапач з дитинства
високі оцінки, адже
прилучила себе до
Валентина
чарівного
світу
Костянтинівна творчо
переосмислювала
мистецтва,
який
стародавні
поліські
вирував в районному
Палаці піонерів, де
орнаменти, разом з тим
працювала її мама
зберігаючи найкращі їх
Валентина Павлівна.
елементи. У виборі
Можливо саме там, у
композиції і кольорових
кантиленному розмаї
гам їй часом допомагає
хорового співу, у
коханий чоловік Богдан.
В. Галапач з гуртківцями
веселкових
ритмах
Роботи
Валентини
народних танців, у
Костянтинівни
багатоголоссі дзвінких оркестрів десь у глибині
відрізняються
точністю
і
бездоганною
підсвідомості дитячої голівки пускала перші
ретельністю. 1983 року Валентині і її колегам
паростки ота ніжна любов до вишивки.
було присвоєно звання „Народний майстер
Генетика також далась взнаки. Валина бабуся
декоративно-прикладного мистецтва”. Це було
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„Якби моя воля, я б нагородила Валечку
орденом „За мужність”, бо вона справді
надзвичайно мужня і терпляча. Ми всі нею
пишаємося”.
Як ніхто інший Валентина Галапач дбає про
передачу своїх знань і творчих надбань
молодому поколінню. 1998 року вона засновує
з
дитячий
гурток
народної
вишивки
красномовною назвою „Рушничок” при палаці
культури „Хімік” ВАТ „Рівнеазот” і досі в
ньому працює.
Досвідчена майстриня долучає дітей до
вивчення старовинної поліської вишивки і
вносить до традиційної скарбниці щось
індивідуальне й неповторне. Їй вдалося разом з
дітьми використати у вишивці сюжети відомих
народних казок і привернути до цих творів
багатьох бажаючих вишивати.
Валентина Костянтинівна пишається своїми
учнями і надіється, що вони зберігатимуть
духовну спадщину наших мудрих пращурів і
понесуть далі невмирущі національні традиції
українського народу.
Творчі
доробки
гуртківців
„Рушничка”
вже експонувалися на
міжнародному дитячому
святі
фольклору
„Котилася торба” в місті
Кузнецовську.
Кілька
їхніх робіт доповнили
персональну
виставку
Валентини Галапач в
обласній
науковій
бібліотеці. Ця неповторна
виставка
нікого
не
залишила байдужим. Про
це свідчать численні записи у книзі відгуків.
Наведу бодай кілька фраз із записів: „Ваша
виставка має великий виховний потенціал і
підтверджує високе звання „Народний майстер
декоративно-пракладного мистецтва”. „Вражені
мистецтвом вишивки. Щиро дякуємо за красу,
що даруєте нам”. „Пані Валентино! Ви маєте
іскру від Бога, яка роздмухана Вашою щирістю,
майстерністю і терпінням (це ж титанічна
праця!) розгорілася прекрасним багаттям. Люди
ідуть на це світло”. „Твори Валентини
Костянтинівни гріють душу і серце. Від них
випромінюється материнська пісня, ласка і
доброта. Дякуємо Вам, пані Валентино, за те,
що Ви є. Сподіваємось, що попереду ще будуть
нові зустрічі з Вашим чарівним мистецтвом”.
„Ваша виставка дуже нам сподобалася.
Побільше б таких майстринь як Ви. Многії Вам

визнання її творчих надбань і оцінка постійних
пошуків досконалості.
Наприкінці 90-х років її здоров’я різко
похитнулося. Далось взнаки давнє падіння і
пошкодження хребта, що вилилось у вельми
неприємний діагноз – деформуючий артроз
кульшових суглобів. До того ж відгукнулася
травма голови, отримана ще в далекій
молодості під час гри в хокей. Під черепною
кісткою
лобової
частини
утворилася
доброякісна
пухлина,
що
потребувала
негайного лікування.
Після
перенесення
великої
кількості
хірургічних
втручань,
що
спричинили
протезування
суглобів,
Валентина
Костянтинівна має великі проблеми з опорноруховим апаратом. Та попри всі біди, що так
несподівано звалились на її тендітні плечі вона
залишається в строю і вперто долає усі життєві
негаразди. Вона продовжує працювати і
удосконалювати майстерність вишивальниці і
бере активну участь у святах „Пісні рідного
краю”,
„Лесині
джерела”,
„Музейні
гостини”,
„Коляда”,
„Древлянські джерела”,
де
обов’язково
представлені
майстри
ужиткового мистецтва. Її
роботи експонуються на
творчих звітах майстрів
мистецтв Рівненщини в
Палаці „Україна” та
ВДНГ Києва, а також на
українських виставках в
Німеччині.
Якось в розмові із
славетною вишивальницею Орисею Рябунець я
запитав якої вона думки про Валентину.
–
Це
надзвичайна
людина.
Вірна,
доброзичлива подруга і прекрасна майстриня, –
захоплено почала Орися Іванівна. – Її
наполегливості у творчих пошуках можна лише
позаздрити. Сміливо міняючи матеріали,
створюючи неоднорідне тло й кольорову гаму
для своїх рушників і серветок, вона майже
завжди
досягає
несподівано
високих
результатів. Ця творча сміливість і прагнення
до експериментів органічно поєднується з
жагучим бажанням жити і творити, не
дивлячись на значні життєві труднощі. Вона
великий оптиміст і ніколи про ці труднощі не
говорить. Навпаки, до всього ставиться з
гумором і з почуттям власної гідності.
Через паузу Орися Іванівна рішуче додала:
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літа!”.
Побажаймо і ми талановитій вишивальниці
добра, щастя, многоліття при доброму здоров’ї.
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ТВОРЧІСТЬ
Анатолій Дацков
___________________________________________________________
Копилова Людмила Сергіївна (1951р.н.). Голова Рівненської
обласної благодійної організації „Спілка жінок-інвалідів". Інвалід 2
групи, ініціатор проведення обласного фестивалю мистецтв людей з
інвалідністю „Оксамитовий передзвін”. За освітою фармацевт,
проживає в Рівному.
Започаткувала збірку поезій під назвою „Берізка”. До неї
ввійшли поетичні твори різних за віком, фахом, захворюваннями
жінок-інвалідів, яких єднає, як і саму пані Людмилу, любов до поезії.
Авторка поетичних рядків відкриває читачам погляди на життя,
мораль, взаємовідносини в суспільстві, стосунки між людьми та
Богом. А також пише веселі віршики – на радість дітям.
___________________________________________________________

Що день народився, а нічка пройшла
Він цілому світу звіщає.
Я дякую, Боже, Тобі за усе:
Що небо над нами блакитне,
Що пташка щебече, що липа цвіте
І сонечко світить привітне.

Слава Тобі, Боже
Слава Тобі, Боже, що Ти мене чуєш!
Мене вздоровляєш. Ти мене лікуєш,
На мої молитви Ти відповідаєш,
І мене ніколи Ти не покидаєш.
Може рідна мати за мене забути,
І дочка не схоче більш про мене чути,
Через це я плакать ніколи не буду,
Тільки Тебе, Боже, я просити буду,

Бджілка і кропивка
Косить тато травичку
На лужку біля річки.
Тут Мишко прибігає
Недалечко гуляє.
Поруч коник стрибає,
Там метелик літає,
Ось із квітки на квітку
Собі бджілка сідає.
Так Мишко задивився,
Кропивою вжалився.
От він тата питає:
"Тату, як то буває,
Коли всядеться бджілка
На пекучу кропивку,
Та й цікаво ж як, люде,
Хто кого жалить буде,
А чи бджілка кропивку,
Чи кропивочка бджілку?"

Щоб так, як Ти можеш нам усе прощати,
Научив і мене все зле забувати.
Щоб зло я простила, за нього забула,
Щоб, яка Ти хочеш, така я і була.
По своїй подобі Ти створив нас, Боже.
Сатана ніколи нас змінить не зможе!
Буде він нас мучить, буде спокушати,
Та ми в серці будем Тебе, Боже, мати!
Літній ранок
Я рано проснуся, вікно відчиню.
Вдихну ще нічну прохолоду.
Хай промені сонця і неба блакить
До мене в кімнату заходять.

Микола
Ось липа цвіте — повен пахощів двір.
А як соловейко співає!
Він подругу вірну та душу мою
Щодень співом тим звеселяє.

Ішов учитель з школи,
Назустріч - дід Миколи.
„Добридень" вчителю сказав
Та й про онука запитав:
„А як там наш Микола
Веде себе у школі?

Співай, соловейчику, пташко мала,
Хай радісний спів твій лунає!
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Бо трохи в нас пустує.
Чи він не бешкетує?
І чого уже навчився?"
Учитель зупинився:
„Та так собі, нічого,
Не скаржусь на малого.
Яким же був Микола в вас
Таким і залишився –
Учора на Ваш похорон
З уроків відпросився".

Та й бігти, щоб побачить
Малесеньке дитя.
А от на Україні
В холодну зиму, нині,
В заметах, в завірюху,
В таку страшенну хугу,
Хотів би я побачить
Лелеку й лелеча.
Як зберігати підручники
Запитує учитель
Своїх маленьких учнів:
„Як треба зберігати
У чистоті підручник?"
А Петрик уже знає,
Він руку підіймає
І вчителеві шпарко
На це відповідає:
„Щоб чистими й новими
Підручники були,
Нехай лежать удома
У мене на столі.
Бо щоб підручники не рвать,
Або сторінок не пом’ять Не треба нам ніколи
Носити їх до школи."

Братик
В нас є мале дитятко.
Сказав мені мій татко:
„Ось братика для тебе
Приніс нам ангел з неба".
Подумав так я сам собі:
„То чиста правда, далебі!
Він їм там спати не давав,
І вдень, і уночі кричав.
У роті хоч би один зуб
Не має чим він їсти суп.
Тримать не вміє ложки,
Кормити треба з соски.
Не вміє навіть він сидіть,
Не говорю вже, що ходить.
В візочку тільки він лежить,
Потрібно ще його возить,
На небі всім він заважав,
То ангел нам його віддав".

Ревматизм
Іде малий школярик
Він плаче і хлипає.
- Чого, дитинко, плачеш?
Малого хтось питає.
- А вся біда у ньому,
У ревматизмі тому.
- Іще таке маленьке,
А вже воно слабеньке!
- Та ні, не хворий зовсім я,
А плачу через інше я:
Той ревматизм,
Щоб він пропав,
Без „в" в диктанті написав!

Сестричка
- Юрасику, дитинко,
Ходи до мене, синку!
Із вирію сестричку
Маленьку, невеличку
Приніс тобі лелека.
Він прилетів здалека.
Побачить хоч маленьку?
Лежить побіля неньки.
- Ото мені цікаво
Покинути всі справи
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________________________________________________________________
Ліщук Сава Миколайович. Інвалід з дитинства. Народився Сава
Миколайович в с. Ружен на Полтавщині. З одинадцяти років виховувався у
дитячому будинку в с. Ковалівка. Навчався в Московському університеті
мистецтв на факультеті малюнку та живопису.
Подолавши важку хворобу, Сава Миколайович протягом 32 років
працював художником-оформлювачем на підприємствах м. Дубна, де і нині
проживає. Доля подарувала йому щиру дружину та двоє дітей: сина і доньку.
________________________________________________________________
А щоб я не сумував
Вподовж свого віку,
Розщедрився і додав
Дружину каліку.
Потім злиднів сипонув
Святою рукою,
Щоб достатку я не мав
І не знав спокою
Дуже важко в світі жити
Каліці без роду,
Хоч живим у землю лізь
Чи з моста та в воду.
Та коли вже смерть прийде,
Косою заграє,
От тоді мене Творець
Візьме й порівняє
Та я долю не кляну,
Буває і гірша,
Я ж бо маю жінку, діток
Та ще власні вірші.

*
* *
В теплій хаті,серед ночі,
Дивний сон приснивсь мені,
Що приїхав знов Михайло
Сам на білому коні.
Поклонився людям низько,
З першим снігом привітав,
А Михайликам маленьким
Подарунки роздавав.
Потім ще посипав снігом,
Зробив білим сад, город,
І просив, щоб на Михайла,
Веселився весь народ.
А куди подівсь Михайло,
У яких краях він зник—
Лиш запевнив,що вернеться
Він до нас, аж через рік.
* *
*
Далеко над морем,
За обрієм синім
Вертають додому
Ключі журавлині
Хоч крила заболіли
І сил вже немає
Та їх над землею
Надія тримає.
Бо вірять, що знову
Прилинуть до краю
Де їм буде добре,
І де їх чекають.
Де діток ростити,
Навчить їх літати,
Щоб знов рідний край
На чужий проміняти.
Ось так і літають
Весь вік неупинно.
Така видно доля
У них журавлина.

* *
*
Мені ворожка ворожила,
Що я житиму сто літ,
Що з віршами я своїми
Обійду весь білий світ.
Нащо мені так багато.
І для чого чужина?
Хочу я , щоб мене знала
Своя, рідна сторона.
Щоб і люди пам’ятали,
Що я з ними поруч жив,
Що я їх і край цей милий
Понад все в житті любив.
Що пісні свого народу
І красу, його душі
Я візьму з життя людського
У свої прості вірші.
І не треба мені слави,
Ні багатства, ні хвали,
Квітла б наша Україна
Й ми щасливо в ній жили.

*
*
*
Вподобав мене Господь
За веселу вдачу,
Дав мені сирітську долю
І горба в придачу.
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٭
٭
٭
17 січня 2006 року виповнилося 5 років
Рівненському
обласному
об’єднанню
Всеукраїнської організації інвалідів „Союз
організацій інвалідів України” (РОО ВОІ
„СОІУ”). На початку
створення ця
організація нараховувала 6 підрозділів і 6
колективних членів обласних організацій
чисельністю 5629 чоловік. На сьогодні вже
діє 35 організацій в які залучено 9767 чол.
Основною метою РОО ВОІ „СОІУ” є
задоволення та захист законних соціальних,
економічних інтересів членів організації. В
області працює 9 підприємств організацій
інвалідів, які своєю діяльністю забезпечують
працевлаштування, самореалізацію людей з
обмеженими
можливостями,
а
також
сприяють розвитку малого бізнесу.
На рахунку РОО ВОІ „СОІУ”, окрім
підприємницької діяльності, чимало добрих
справ, спрямованих на підтримку інвалідів та
їх сімей. Це організація і проведення
виставок творчих робіт неповносправних
людей області,
влаштування літнього
відпочинку та дозвілля, проведення концертів
та презентацій, надання продуктових кошиків
і т.д.
При об’єднанні у 2005 році створений
жіночий комітет, який у своїй діяльності
сповідує принцип рівності прав жінкиінваліда в громадському житті суспільства,
захищає інтереси жінок та дівчат з
обмеженими
можливостями,
сприяє
попередженню
інвалідності.
Прикладом
турботи жіночого комітету про людей з
обмеженими можливостями стало звернення
до Міністерства охорони здоров’я про
надання медичної допомоги хворим на
гемофілію в Рівненській області.
Рівненським обласним об’єднанням ВОІ
„СОІУ” за п’ять років своєї діяльності набуто
практичного досвіду в досягненні нової
якості життя громадян з особливими
потребами.
З нагоди 5-ої річниці з дня заснування
Рівненську обласну громадську організацію
привітали: президія Ради та виконавчий
апарат ВОІ „СОІУ”, а також голова ВОІ
„СОІУ” п. Назаренко В.В.

ОСТРОГ
Понад
400
пацієнтів
обласної
психіатричної лікарні м. Острога в новорічні
свята отримали в подарунок продуктові
пакети, які підготував для них рівненський
підприємець Володимир Шклярук. Таке
благодійництво
відбулося
в
рамках
доброчинної акції „Різдво для всіх”, яку
впродовж восьми років організовує Фундація
імені князів-благодійників Острозьких у
різдвяно-новорічний період.
Медичний вісник. – 2006. – 13 січня.

РІВНЕ
З січня 2006 року за підтримки Посольства
США в Україні у Рівненській державній
обласній бібліотеці розпочав роботу центр
„Інтернет-Окуляр” для людей з вадами зору
та незрячих, метою якого є забезпечення
рівноправного
доступу
до
світових
інформаційних ресурсів.
В
навчально-інформаційному
центрі
організовано три робочих місця. Всі
комп’ютери
забезпечені
спеціальними
програмами для незрячих та слабозорих
користувачів – „Jaws” (синтезатор мови),
„Open Book”, „Magic”. За допомогою
спеціальної
інформаційної
техніки
та
відповідного програмного забезпечення тут
надаються такі послуги:
- навчання незрячих та слабозорих людей
роботі на комп’ютері;
- одержання інформації із зовнішніх
інформаційних мереж;
- відтворення інформації у формах
доступних для сприйняття людьми з вадами
зору та незрячих (синтезатор мови,
збільшення зображення, шрифт Брайля);
- виконання завдань, що виникають у
сферах навчальної або професійної діяльності
користувачів
центру
(написання
та
роздрукування текстів принтерами плоского
або рельєфного друку, сканування);
- розробка навчальних програм, що
сприяють реабілітації інвалідів;
- пошук навчально-інформаційних сайтів
для людей з вадами зору;
- організація інтелектуального дозвілля
користувачів.
Послуги центру „Інтернет-окуляр” –
безкоштовні.
Ми раді бачити Вас в центрі „ІнтернетОкуляр”
Адреса: 33028, м. Рівне, пл. Короленка,6
Рівненська державна обласна бібліотека,
2-й поверх.

Васковець Т.Є. – голова
жіночого комітету РОО ВОІ „СОІУ”

٭
٭
٭
30 січня 2006 року на базі Клеванської
санаторно-курортної школи-інтернату I-III
ступеня для дітей із захворюванням серцевосудинної системи проведено День відкритих
дверей Рівненського обласного і районного

Сисюк О.І. – керівник центру
„Інтернет-окуляр”
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центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
З вихованцями закладу проведено тренінг на
тему:
„Гармонізація
суперечностей
особистості”, відеолекторій під назвою:
„Профілактика
негативних
тенденцій
в
підлітковому середовищі”.

соціального обслуговування та реабілітації
інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату (керівник Тамара Улезько).

٭
٭
٭
10 лютого 2006 року в приміщенні
обласного
центру
„Інваспорт”
відбувся
святковий вечір „Наша спортивна гордість” за
підсумками спортивного сезону 2005 року.
На вечір були запрошені десять кращих
спортсменів області: Ігор Косенко, Любов
Семенюк. Галина Галинська, Володимир
Копитюк,
Олександр
Помінов,
Роман
Набухотний, Ярина Матло, Аліна Черноусова,
Катерина Мамчур, Денис Андреєчкін; тренеривикладачі: Михайло Коверза, Володимир
Чирков, Михайло Романкевич, Ольга Палюх,
Олександр Фесовець, а також викладачі
фізичного
виховання
спецшкіл-інтернатів
області,
керівники
відділів
спорту
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
У заході взяли участь заступник голови ОДА
Турко І.І., начальник відділу з питань фізичної
культури і спорту ОДА Гірак А.М., голова
обласної федерації з плавання Петришин П.В.,
голова федерації з футболу Поліщук В.П., які
привітали
та
нагородили
спортсменів
пам’ятними
подарунками.
Студенти
Міжнародного
економіко-гуманітарного
університету
імені
академіка
Степана
Дем’янчука підготували святковий концерт.

Учасники клубу „Крок”
Мельничук Неоніла та
Салонюк Павло читають гумореску

Протягом п’яти років обласна дитяча
книгозбірня тісно співпрацює з цим чудовим
колективом юних артистів. Багато бібліотечних
заходів проходить за їх активної участі. В
репертуарі клубу – і веселий танець, і дотепний
гумор, і театральні інсценівки за творами
українських авторів.
Лаврук Л.А. – заступник директора
обласної бібліотеки для дітей

٭
٭
٭
На підставі статей 23, 37, 41 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації”, з метою
посилення соціального захисту пенсіонерів,
інвалідів, одиноких непрацездатних громадян
та інших соціально незахищених громадян,
створений обласний фонд "Допомога".
Кошти, які надходять до обласного фонду
"Допомога"
з
обласного
бюджету,
використовуються для надання матеріальної
допомоги незахищеним верствам населення.
Допомога надається на підставі: особистої
заяви, довідки про склад сім'ї (для жителів м.
Рівне), або акту обстеження побутових умов,
медичної
довідки
про
необхідність
стаціонарного або постійного амбулаторного
лікування, ксерокопії довідки про присвоєння
ідентифікаційного коду, для пенсіонерів та
інвалідів - ксерокопії посвідчення, що
підтверджує статус.

Мацковський Т.І. – заст. начальника
обласного центру „Інваспорт”

٭
٭
٭
27 лютого 2006 року в онкогематологічному
відділенні обласної дитячої лікарні обласним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проведено театралізовану акцію
„Подаруй дитині усмішку”.
На заході виступили колективи Рівненського
міського Палацу дітей та молоді і народного
молодіжного театру „Від ліхтаря” та „Музики
мрій”.
Халабова Н.В. – провідний спеціаліст обласного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

٭
٭
٭
29 березня 2006 р. в обласному театрі ляльок
відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського
тижня дитячої та юнацької книги в Рівненській
області.
На святі були відзначені лауреати премії
„Кобзарик”. У номінації „Друг бібліотеки”
лауреатом став літературно-мистецький клуб
„Крок” Рівненського міського центру медико-

Інформація надана
Головним управлінням праці та соціального
захисту населення Рівненської облдержадміністрації
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СПОРТ
ПАРАЛІМПІАДА - 2006
„Золото” в перегонах на 12,5 км серед
біатлоністів із вадами зору виборов сумчанин
Віталій Лук’яненко. На цій дистанції у жінок
срібної медалі удостоєна харків’янка Тетяна
Смирнова. Ще одну срібну відзнаку заслужила
Юлія Батенкова з м. Ковель в перегонах на 12.5
км серед спортсменок із вадами опорнорухового апарату.
Срібним призером у лижних перегонах на 5
км серед спортсменів з вадами опорнорухового апарату став Юрій Костюк. Серед
жінок бронзовою нагородою відзначено Юлію
Батенкову.
Чотири золоті медалі в скарбничку
Української збірної команди принесла Олена
Юрковська, яка оргкомітетом визнана кращою
спортсменкою IX зимових Паралімпійських
ігор.
В кінцевому результаті збірна України
завоювала третє місце на Паралімпійських
іграх в Турині. На рахунку українських
спортсменів 25 медалей, 7 з яких – золоті, 9 –
срібні і 9 – бронзові. Перше місце посіла збірна
Росії, яка завоювала 33 медалі. Друга сходинка
у команди Німеччини.

10 березня 2006
р.
в
Турині
відбулося відкриття
IX
зимової
Паралімпіади.
На
цьому грандіозному
всесвітньому
форумі виступали
535 атлетів з 40
країн. Українську
збірну команду представили 12 спортсменів.
В перші два дні українські спортсмени
блискуче
стартували
на
туринській
Паралімпіаді – 2006, виборовши 10 медалей,
три з яких золоті. У змаганні біатлоністок (10
км) серед спортсменок із вадами опорнорухового апарату українські спортсменки
захопили весь п’єдестал пошани. Перемогу
отримала Олена Юрковська з київщини,
другою була харків’янка – Людмила Павленко,
Світлана Трифонова також з київщини посіла
третє
місце.
Олена
Юрковська
стала
дворазовою
чемпіонкою
Паралімпіади,
вигравши ще й лижні перегони на 2,5 км, а
Людмила Павленко тут завоювала „бронзу”.

ВОЛЕЙБОЛ
1 лютого 2006 р. у спортивному залі
реабілітаційного комплексу „РЕГІ” м. Рівне
відбулися змагання з волейболу Обласної
Спартакіади серед спецшкіл-ітрернатів для
дітей-інвалідів. У змаганнях взяли участь п’ять
команд з 4 спецшкіл (Острозька спецшкола для
дітей з вадами слуху, Острозька спецшкола з
вадами інтелекту, Тучинська спецшкола для
дітей із затримкою розумового розвитку,

Мізоцька для дітей з
мови),
вадами
загальною кількістю
понад 40 чоловік.
Перше та друге місця
посіли команди № 1 та
№ 2 з Острозької
спецшколи для дітей з вадами слуху, трете
місце вибороли спортсмени з Тучинської
спецшколи.

ШАХИ
порушеннями опорно-рухового апарату. В
турнірі брали участь понад тридцять учасників
з трьох команд із Володимирецького,
Сарненського районів та м. Рівне.

4-5 лютого 2006 р.
у м. Рівне пройшов
Кубок області з шахів
серед
спортсменівінвалідів
з
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СПОРТ
Переможцями та призерами стали рівняни:
Заборовський Анатолій та Орлова Тетяна,
другими були Буткевич Петро та Єгошина
Валентина, третє місце посів Калінін
Володимир.
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СПОРТ
ПАУЕРЛІФТИНГ
17-18 лютого 2006 р. у м. Рівне пройшов ІІ
Відкритий
Кубок
Рівненщини
з
пауерліфтингу, серед спортсменів-інвалідів з
ураженнями ОРА, ДЦП та з вадами зору. В
ньому взяли участь біля сорока учасників з
Рівненської,
Волинської,
Житомирської
областей,
а
також
Здолбунівського,
Сарненського,
Березнівського,
Зарічненського, Рівненського районів, м.
Рівне.
Змагання проводилися у вправі „жим
штанги лежачи" в трьох групах: 1 спортсмени з ураженнями ОРА (опорнорухового апарату), 2 - спортсмени з
наслідками ДЦП (дитячого церебрального
паралічу), 3 - спортсмени з вадами зору.
Підсумки проводилися у кожній групі окремо
за „Міжнародною таблицею коефіцієнтів"
(співвідношення особистої ваги до піднятої),
яка дозволяє визначити переможців та
призерів не по вагових категоріях, а серед
загальної кількості учасників.
Переможцями у групі серед спортсменів з
вадами зору стали неодноразові чемпіони
України, чемпіони Світу - Копитюк
Володимир (Рівненський р-н,), Галинська
Галина (м. Рівне); серед спортсменів з

ураженнями ОРА 1 місце посіли неодноразові
чемпіони України, володарі Кубків України
майстер спорту
України
Мурашко
Олександр (м.
Рівне)
та
майстер спорту
України
міжнародного
класу,
чемпіонка
Європи,
учасниця
Параолімпійських Ігор - Семенюк Любов (м.
Рівне); серед спортсменів з наслідками ДЦП
перемогу отримали Наливайко Михайло
(Сарненський р-н) та Гулійчук Марія
(м.Рівне).
Друге місце вибороли, відповідно: Шпитун
Юрій (Житомирська обл.), Данілейко Тетяна
(м. Рівне), Семещук Ігор (Березнівський р-н),
Русінчук Оксана (Волинська обл.), Смик
Віталій (Сарненський р-н). Треті місця
зайняли: Дуб Василь (Житомирська обл.),
Харчук Ірина (Волинська обл.), Міхальов
Геннадій (здолбунівський р-н), пукаляк
галина
(м.
рівне),
Усачик
Вадим
(Сарненський р-н).

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
22 лютого 2006 р. в приміщенні обласного центру інвалідного спорту „Інваспорт”. відбулися
змагання особистої першості з настільного тенісу серед спецшкіл-інтернатів для дітей інвалідів, як
частини II етапу XIII Всеукраїнської Спартакіади „Повір у себе”. У спартакіаді брали участь понад
50 спортсменів з 10 спецшкіл.
Боротьба велася у двох групах. Третє місце у першій групі посіли Шевцов Денис та Гостева
Анастасія з Костопільської спецшколи-інтернату для дітей з наслідками дитячого церебрального
паралічу, у другій групі – Федюк Андрій та Алексієвець Алла з Острозької школи-інтернату для
дітей з вадами слуху. Друге місце відповідно зайняли спортсмени Коваль Федір та Хохло Тетяна з
Острозької школи-інтернату для дітей з розумовими вадами, Понік Юрій та Ільченко Аліна з
Острозької школи-інтернату для дітей з вадами слуху. Перше місце вибороли Оніщук Сергій з
Костопільської спецшколи-інтернат для дітей з наслідками ДЦП, та Дідич Наталія з Острозької
школи-інтернат для дітей з розумовими вадами, Радукон Володимир та Парадюк Олена з
Тучинської школи-інтернату для дітей із затримкою психічного розвитку.
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
ЗАБАВА
У кожному з цих слів
криється одне або й два слова.
Знайди їх.
Колиска
комар
теніс
блакить
касир
солома
телевізор
водокачка
колоша
гавкіт
столиця
подушка
гамак
постіль

стоколос
каблук
ніжка
виноград
кіннота
пиріг
стілець
комар
тризуб
голубінь
листопад
коломийка
господиня
слід

Переставляючи букви у будь-якому
напрямку, склади назви шкільних предметів,
якими ти користуєшся під час навчання.
Р
П
Ь
Л
О
Е
Ф
Т
Л
Е
Ь
І
Ц
В
О
Н
А
Л
Й
І
К
І
К
Й
А
К
Н
Ж
Л
С
К
Й
Т
А
У
К
Р
А
Ч
Ш З
Т
Й
О

(ьлефтроп, китсал, тишоз,
ьцевіло, акжинк, акйініл, акчур)

(З книги Ігоря Січовика „Словограй”)
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
ПРОЧИТАЙ
І ВИВЧИ!

МАМА
Сонечко ясне
Світить над нами;
Любо всміхаються
Дітки до мами.
Мама все знає,
Мама все вміє,
Міцно обійме,
Серцем зігріє.
Біля колисоньки
Мама приляже,
Ручки погладить,
Казку розкаже.
Серцем, душею
Скрізь вона з вами.
Дітонькам тяжко
Жити без мами.
Борис Сидоринко

РОЗМАЛЮЙ
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ

ЦІКАВИНКИ

ХТО ТАКИЙ ШАР–ПЕЙ
Переглядаючи телепередачі, згадай рекламу з кумедним та екзотичним
собакою. Ця тварина має так багато шкіри, що її можна натягнути на
голову замість капюшона.
Загадкове і древнє, як Велика Китайська Стіна, створіння подарували
для світу китайці. З першого погляду навіть не визначиш: це жива
собачка чи дивна м'яка іграшка.
Безмежна у своїх фантазіях природа. Людина, звісно, теж не бажала й
собі відставати у своїх витворах. Отож, обоє й наділили цю собаку
чудернацькою і запам'ятовуючою зовнішністю. Краще за всіх описують
свою собаку самі китайці. Авжеж, бо хіба можна залишитися байдужим
до песика, морда якого нагадує обриси метелика, товстенькі і маленькі вушка - як пелюстки чайної
троянди, а складки шкіри на голові - це зморшки столітнього мудреця.
Це, звичайно, тебе здивує, ще більше такий факт, з якого ти довідаєшся, що історія шарпея
сягає до глибини двох тисячоліть. Найбільш достовірними є дві версії походження породи. Перша
історія тобі розповість, що шарпеї походять з побережжя Південно-Китайського моря із містечка
Дах Лет, що в провінції Квон-Тунг. Іншим любителям цієї породи здається найбільш достовірним
те, що ці собаки були виведені в Тібеті чи Північному Китаї задовго до того, поки потрапили на
Південь.
З китайської шар-пей перекладається як піщана собака ("шар" - твердий пісок, а "пей" - собака).
Назва відображає унікальну особливість шерсті шар-пея. Коли доторкнешся долонею до неї, то
здається, що це наждачний папір. Не бійся, погладь цього врівноваженого, спокійного і
дружелюбного песика. Бо саме в цю хвилину ти відчуєш, як його шерсть створює ілюзію м'якого
велюру.
Шар-пей надзвичайно розумний пес, прекрасний сторож. Він радіє гурту людей, дуже
прихильний до них. А про охайність шар-пея взагалі ходять легенди! Перед великою калабанею
він обов'язково зупиниться і помовить благальним поглядом до тебе: "Або в, обхід, або додому", третьому не бути. Ще одна позитивна якість шар-пея: він не гризе взуття і не псує меблі, бо маючи
такі товстенькі та м'які губи, просто неможливо гризонути, не завдавши собі болю.
Взагалі, це надзвичайно інтелігентна собака з розвинутою інтуїцією. А за свою рідкісну
зовнішність занесена в книгу рекордів Гіннеса.

А тепер, любий друже, розгадай кросворд.
В кожному слові перестав букви так, щоб вийшла порода
собаки. Ці слова впиши в порожні клітинки. Слово, яке прочитаєш
у виділених клітинках запиши в ЧАРІВНИЙ КУПОН.
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ДИТЯЧА ТВОРЧІСТЬ

Там, де кімнатні рослини,
Там куточок затишку й
тепла.
Там струмочок ніжності й
любові
І багато – багато добра

Роботи учнів
Рівненського навчально-реабілітаційного
центру
„Особлива дитина”
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
„ЯК ЖИВЕМО І ВЧИМОСЯ – НАШІ МРІЇ”
______________________________________________________________________________
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить в 2006 році
цикл обласних конкурсів творчих робіт дітей-сиріт, дітей з функціональними
обмеженнями та молодих людей з вадами здоров’я „Як живемо і вчимося - наші мрії”
______________________________________________________________________________
У конкурсах беруть діти-сироти, діти з
функціональними обмеженнями та молоді
люди з вадами здоров’я віком до 35 років.
Конкурси творчих робіт у 2006 році
проводяться в такі строки:

районні та міські конкурси. Вироби
переможців районних та міських конкурсів
направляються у супроводі працівника
райміськцентру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді або опікунської ради, школиінтернату в обласний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді відповідно з
визначними термінами.
Адреса: м. Рівне, вул. Дубенська, 71а.
На бірках (форми надаються обласним
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді), які прикріплюються до виробів
учасників конкурсу, обов’язково вказується
прізвище, ім’я, по-батькові, рік народження,
точна адреса учасників конкурсів, місце
навчання, а на бірках виробів дітей з
функціональними обмеженнями, молодої
людини з вадами здоров’я зазначається
діагноз захворювання.
Разом із виробами переможців районних та
міських конкурсів додаються такі документи:
копія документа, що засвідчує статус
дитини-сироти (Єдиний квиток);
для
дітей
з
функціональними
обмеженнями, молодої людини з вадами
здоров’я - копія документа, що засвідчує
статус інваліда (пенсійне посвідчення).
До участі у конкурсі не приймаються
роботи без цих документів.
Відповідальність за достовірність поданих в
обласний центр соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді даних про учасників конкурсу
покладається
на
організацію,
яка
супроводжує роботи учасників конкурсу.
Всі учасники обласних конкурсів

Конкурс на кращий віршований
твір „Поетичне слово” - березень;
Конкурс на кращий прозовий твір
„Україна моя” - травень;
Конкурс на кращий виріб із дерева
„Скарбничка” - вересень;
Конкурс на кращий вишиваний
виріб „Візерунки зими” - листопад.
При визначенні переможців береться до
уваги
художній
рівень,
відображення
місцевого колориту, майстерність техніки
виконання, композиційна досконалість, якість
оформлення роботи.
Переможці
визначаються
у
п’яти
категоріях:

1.
Діти-сироти віком від 10
до 14 років.
2.
Діти-сироти віком від 15
до 18 років.
3.
Діти з функціональними
обмеженнями віком від 10 до
14 років.
4.
Діти з функціональними
обмеженнями віком від 15 до
18 років.
5.
Молоді люди з вадами
здоров’я віком від 18 до 35 років.

отримують подяки. Переможці обласних
конкурсів нагороджуються цінними

Райміськцентрами соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді організовуються
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ДОШКА ОГОЛОШЕНЬ
подарунками та почесними грамотами під
час проведення відзначення та організації
виставки творчих робіт.
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„ОКСАМИТОВИЙ ПЕРЕДЗВІН”
_____________________________________________________________________________________
Рівненська обласна благодійна організація „Спілка жінок-інвалідів” проводить другий
обласний фестиваль мистецтв „Оксамитовий передзвін” (2006) для людей з інвалідністю.
_____________________________________________________________________________________
У конкурсах фестивалю можуть брати участь жінки і чоловіки з інвалідністю старші 18 років.
Фестиваль проводиться за такими номінаціями:
ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ВИКОНАННЯ;
СОЛІСТИ-ВОКАЛІСТИ;
АВТОРСЬКА ПІСНЯ;
ЧИТЦІ-ДЕКЛАМАТОРИ.
Завершиться фестиваль гала-концертом 30 липня 2006 року.
Заявки на участь у фестивалі приймаються до 1 липня 2006 року. Детальнішу інформацію про
умови проведення фестивалю можна отримати:
телефон у Рівному: (0362) 64-03-76.
Адреса: м. Рівне-24, а/с 4, Оргкомітет,
на веб-сайті Рівненської державної обласної бібліотеки
http://libr.rv.ua/index.php?content=project&zid=3&zlink=9/

СЛУЖБА ЗНАЙОМСТВ
_____________________________________________________________________________________
Громадська організація „Центр утворення та збереження сім’ї” пропонує самотнім людям
послуги „Служби знайомств”
_____________________________________________________________________________________
Детальна анкета вбереже від небажаних зустрічей.
Добірка корисних психологічних видань допоможе уникнути помилок під час пошуку
подружньої пари і зберегти шлюб.
Вас чекають за адресою: м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека, 2-й поверх
Конфіденційно, професійно, зручно, цікаво, вигідно!

„БЕРІЗКА”
_____________________________________________________________________________________
Рівненська обласна благодійна організація „Спілка жінок-інвалідів” готує до друку
збірку поезії жінок-інвалідів Рівненщини „Берізка - 2”.
_____________________________________________________________________________________

Жінки-інваліди, які хочуть помістити свої поетичні твори до збірки мають надати їх
разом з короткою автобіографією до 1 вересня 2006 року в друкованому вигляді та на дискеті
за адресами: 33024, м. Рівне-24, а/с 4, „Спілка жінок-інвалідів”; тел.: (03622)64-03-76 або:
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 30, каб. 18 (з 10.00 – 16.00 крім суботи та неділі, перерва з
13.00-14.00) звертатися до Косаревої Мирослави Йосипівни.
Для підтвердження своєї інвалідності необхідно подати ксерокопії: довідки МСЕК (1-2
сторінки), паспорта (1 сторінки та сторінки реєстрації).
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!

Поділіться своїми думками про видання.
Ваші пропозиції і зауваження ми врахуємо в наступному випуску, адже ми працюємо
для Вас.
Пишіть нам про свої побажання щодо поліпшення якості бюлетеня: можливої зміни
рубрик, наповненості, спрямованості, розширення тематики інше.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Напишіть питання, на які Ви хотіли б отримати відповіді? ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________________
Для рубрики “Шукаю друзів”:
Прізвище _________________ ім’я ______________ вік ______
Група інвалідності _____________________________________
Захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ваші уподобання_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Адреса _______________________________________________________________________
Телефон______________________________________________

Дякуємо за співпрацю !
Анкету надсилайте на адресу:
33000, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека (відділ маркетингу)
E-mail:library@libr.rv.ua
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_________________________________________________________________
Рівненська громадська
організація
„Центр сучасних освітніх
технологій”

Рівненська державна
обласна бібліотека

За підтримки Міжнародного Фонду „Відродження”
представляють:

ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Центр пропонує:
Доступ до інформації з питань євроінтеграції: програми і проекти ЄС в Україні, діяльність
Європейської Комісії та її Представництва в Україні, досвід країн-членів ЄС з різних аспектів
політичного, суспільного та економічного життя, партнерські стосунки між Україною та ЄС,
відносини Україна – НАТО, а також про найважливіші події в житті Європи, її історію і культуру,
європейські тенденції розвитку.
Електронний ресурс http://libr.rv.ua

Про проект
Про Центр
Ресурси
Книги з фондів РДОБ
Корисні посилання
http://eu-directorv.ea-ua.info/ Довідник з європейської інтеграції

Рівненщина: європейський вибір
База даних з питань європейської інтеграції
Віртуальна довідка
Форум
До Ваших послуг:
Безкоштовний доступ до мережі Інтернет;
Розсилка інформації електронною поштою;
Віртуальна довідка http://libr.rv.ua/?content=vold
Консультації по телефону.
Ви можете:
Взяти участь в обговоренні питань щодо євроінтеграції на
форумі „Рівненщина” http://libr.rv.ua/forum/posts/list/113.page

Наша адреса:

33028, м. Рівне, пл. Короленка, 6
Рівненська державна обласна бібліотека
тел.: 26-35-85; 22-35-54
http:libr.rv.ua/
E-mail:evro@libr.rv.ua/
Ми працюємо щодня з 9.00-18.00 крім п’ятниці
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Роботи учнів
Рівненського навчальнореабілітаційного центру
„Особлива дитина”
_____________________________________________________________________________________
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