
Алла Приймак: «Я навіть не можу сказати, чого взагалі можна чекати від дії цього апарата»

Тетяна Савицька �

Уже після першого 
застосування прила-
ду панові Анатолію 
стало погано. Він 

стверджує, що робив усе 
так, як розповіла по теле-
фону консультант, котра 
назвалася Розумняк Вірою 
Іванівною. 

«Під час процедури в мене 
щось поколювало в шиї, трохи 
паморочилася голова, – зга-
дує інвалід. – Через годину я 
викликав “швидку”, бо почав 
втрачати свідомість». Лікарі 
«швидкої» констатували під-
вищення артеріального тиску 
(210/130) та надали необхідну 
допомогу. Пан Анатолій ще де-
кілька днів інтенсивно лікував-
ся й потребував допомоги. Таке 
погіршення стану здоров’я, за 
словами чоловіка, відбулося у 
нього вперше.

Галина та Анатолій витрати-
ли сотні гривень на переговори 
з Києвом, адже вирішили не-
гайно повернути свої «кровні». 
Спочатку їх умовляли не відда-
вати товар, потім переконували, 
що погіршення стану здоров’я 
настало внаслідок недотри-
мання інструкції. Зрештою, 
за словами жінки, її обізвали 
«хворою на голову» й кинули 
слухавку. Відтоді на дзвінки 
продавці медапарата не відпові-
дають, і надії повернути кошти 
за неякісний товар у подружжя 
вже немає...

А медвисновок –   �
про пластмасу...

Ще одну хмельничанку, яка 
придбала товар цієї фірми, 
агент «Інформатора» знайшов 
під час розслідування – за 
інформацією обласного управ-
ління у справах захисту прав 
споживачів, куди звернулися 
по допомогу кілька обманутих 
клієнтів вказаної фірми. Гали-
на Степанівна також, почувши 
рекламу, придбала медичний 
апарат «Нормоген КВ-100». 
Щоправда, як стверджує пані 
Галина, адресу центрального 
офісу (тепер уже «Всеукраїн-
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«Працівники 
управління по-
даткової міліції 
у Хмельниць-
кій області за сприяння 
журналістів тижневика 
“Інформатор” перекрили 
канал обігу медапаратури 
та медпрепаратів, призна-
чених начебто для ліку-
вання серцево-судинних 
захворювань, які насправді 
становлять певну загрозу 
для життя та здоров’я насе-
лення, – зазначив заступ-
ник начальника управління 
податкової міліції ДПА 
в області Віктор Чиж. – 
Медапаратура, яку реалізо-
вували, не має відповідних 
документів походження, 
якісних сертифікатів, вза-
галі не має навіть марку-
вання українською мовою, 
що є грубим порушенням 
чинного законодавства. Ці 
засоби вилучено з обігу, їх 
вартість становить понад 
30 тис. грн».

детонатор

Начальник Хмель-
ницького облас-
ного управління 
у справах захисту 
прав споживачів Петро 
Васильович Вергела:
«Право споживача на 
інформацію закріплено 
Законом України “Про 
захист прав споживачів”, 
відповідно до якого деякі 
відомості виробник просто 
зобов’язаний надавати 
покупцеві. Якщо в резуль-
таті порушення права на 
інформацію споживач при-
дбав товар, що не володіє 
необхідними йому влас-
тивостями, він має право 
повернути товар продав-
цеві та зажадати повного 
відшкодування збитків».

експерт

ського (!) оздоровчого цен-
тру») їй назвали іншу – Київ,  
вул. Ескалаторна, 24. Ціна при-
ладу також відрізнялася – у неї 
попросили 4050 грн. 

Щоправда, пані Галині за-
пропонували вступити до 
«групи», тоді ціна стане значно 
меншою – 1680 грн. Наступно-
го дня кур’єр доставив апарат 
та, отримавши кошти, видав 
товарний чек (без круглої пе-
чатки та будь-якої інформації 
про продавця). Жінка таки 
зважилася провести першу 
процедуру: за допомогою теле-
фонної консультації з Києвом 
– зі «спеціалістом», котрий 
назвався Ігорем Дмитрови-
чем Дем’янковим. Саме йому 
вона замовляла товар та з ним 
обговорювала ціну. Через го-
дину після «лікування» жінці 
стало зле. За словами медиків 
«швидкої», які прибули на 
виклик, жодні медикаменти 
не могли стабілізувати ар-
теріальний тиск (240/140). 
Гіпертонічний криз тривав по-
над чотири доби! Лише дивом 
71-річна жінка залишилася 
живою.

Позаяк Галина Степанівна 
має вищу освіту хіміка, тож 
почала шукати причини заго-
стрення хвороби й перевіряти 
якість товару. Ознайомившись 
із документами, які привіз 
кур’єр, вона зателефонувала у 
відділ МОЗ України, аби дові-
датися, чи дійсний їхній висно-
вок санітарно-епідеміологічної 
експертизи. В Інституті гігієни 
та медичної екології повідоми-
ли, що «висновок давали не на 
апарат, а на... пластмасу, з якої 
він виготовлений». 

Натомість так звані «медичні 
консультанти» з «Всеукраїн-
ського центру здоров’я» взагалі 
заявили, що «нічого не продава-
ли, а лише консультували». 

Загалом інструкція на при-
лад, яку отримали покупці 
подружжя Косорукових та Га-
лина Степанівна, не відповідає 
дійсності, адже на титульній 
сторінці було зазначено зовсім 
іншу назву апарата. 

Алла Приймак, завідувач 
терапевтичного відділення 
Хмельницької міської поліклі-
ніки №1, після ознайомлення 
з інструкцією та сертифікатом 
на апарат зазначила, що «ха-
рактеристика не дає жодної 
інформації як для лікаря, так 
і для хворого. У ній не вказано 
лікувального ефекту, на який 
лікувальний фактор розрахову-
ють виробники, немає жодних 
характеристик випроміню-
вання, яке воно дає... Я навіть 
не можу сказати, чого взагалі 
можна чекати від дії цього апа-
рата», – додала медик.

Врешті обдурені люди звер-

нулися зі скаргами до Хмель-
ницького обласного управління 
у справах захисту прав спожи-
вачів, начальник якого Петро 
Вергела запевнив, що «скарги 
громадян уже наступного дня 
було відправлено до головно-
го управління у Києві. «Якщо 
за вказаними номерами теле-
фонів та адресами фірму зна-
йдуть, спеціалісти управління 
зроблять усе, щоби повернути 
людям кошти за неякісний та 
фальсифікований товар», – за-
певнив пан Вергела нашого 
агента.

Спецоперація   �
«Нормоген КВ-100»

 Ми ж продовжили власне 
розслідування. Ознайомив-
шись із «документами», котрі 
надав покупцям разом із това-
ром кур’єр, зрозуміли, що вони, 
м’яко кажучи, не достовірні. 
Щоби отримати фахову до-
помогу у викритті цієї афери, 
ми звернулися по допомогу до 
працівників податкової мілі-
ції області – і провели з ними 
спільну операцію із затримання 
кур’єра. За нашою «легендою», 
пані Валентина (наш агент) та 

Микола (співробітник одно-
го з управлінь) вирішили за-
мовити «чудодійний апарат» 
із терміновою доставкою до 
Хмельницького. Під час пере-
говорів щодо диво-приладу 
лікар-консультант Наталія 
Володимирівна Висоцька (як 
вона представилася) запевнила, 
що «нам неймовірно потала-
нило». 

«Залишилося тільки два 
місця для прийому охочих в 
експериментальну групу, – до-
дала вона. – Погодившись на 
цю програму, ви отримаєте уні-
кальну можливість придбати 
апарат усього за 1695 гривень 
замість 3390 грн. Це майже 
задарма, адже невдовзі “Нор-
моген КВ-100” продаватимуть у 
спеціалізованих медмагазинах 
уже по 4400 грн». 

Розрекламований прилад  
для лікування гіпертонії виявився  
апаратом для... «діабетиків»

Після застосування цього «медпрепарату» інвалідові третьої групи Анатолієві 
Косорукову довелося викликати «швидку»


