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Минулого вівторка під головуванням заступника
начальника ДТГО “Львівська залізниця” з кадрів і соціальних питань Володимира Чернеги відбувся круглий
стіл з актуальних питань обслуговування залізничників
– клієнтів АБ “Експрес-Банк”. У роботі круглого столу
взяли участь перший заступник голови дорожнього
комітету профспілки Іван Сельменський та заступники керуючого Львівською філією АБ “Експрес-Банк”
Олександр Шкібтан і Андрій Грушинський.
За словами Володимира Чернеги, приводом для
зустрічі за круглим столом стали численні звернення
до керівництва залізниці працівників відокремлених
структурних підрозділів, які є клієнтами АБ “ЕкспресБанк”, зі скаргами, пропозиціями та проханнями про
необхідність врахування банком фінансових проблем
фізичних осіб, які скористалися кредитними програмами АБ “Експрес-Банк” в минулому році. Між учасниками круглого столу відбулася ґрунтовна та аргументована розмова, повний виклад якої буде опубліковано в
наступному випуску “Львівського залізничника”.
Ігор ПАРАЩАК

“Нас дуже здивувало те, що відправляючи 256 дітей у неблизьку дорогу залізницею,
організатори цієї поїздки не забезпечили жодного медичного супроводу...”

Ч

етвертого липня цього року о 22:30
черговий по вокзалу станції Львів
отримав телефоном інформацію від
провідника поїзда №82 Ужгород-Київ про
те, що у вагоні №19 діти скаржаться на
погане самопочуття із ознаками отруєння.
Ще до прибуття поїзда на станцію Львів
головний черговий СКП терміново викликав працівників усіх причетних служб для
проведення протиепідемічних заходів.
У цьому поїзді 240 дітей та 16 вихователів поверталися до Києва з туристичного табору “Перлина Карпат”, що на
Закарпатті. Усіх їх оглянули медичні працівники лікувальних закладів Львівської залізниці, лікарі бригад Львівського обласно-

го центру медицини катастроф і станції
швидкої медичної допомоги Львова.
У підсумку госпіталізовані 72 особи, із яких
8 дорослих та 64 дитини. Враховуючи те,
що у вагоні №19 старші груп категорично
відмовлялися від госпіталізації та надання
невідкладної медичної допомоги, головний державний санітарний лікар СЕС на Львівській
залізниці за погодженням із керівництвом залізниці дав наказ на відчеплення цього вагона
від поїзда. Після додаткового огляду всі пасажири вагона №19, які залишились на станції
Львів, були госпіталізовані в обласну та міську інфекційні лікарні, а вагон відправлено на
дезінфекційну обробку.
Під час здійснення протиепідемічних за-

ходів на мікробіологічне, вірусологічне дослідження були взяті продукти, що входили до
складу сухого пайка, виданого дітям і дорослим. По всіх станціях слідування поїзда №82
було розіслано термінову вказівку проводити
медичне спостереження за дітьми, які прямували до ст. Київ. На станції Тернопіль госпіталізовано ще 2 дітей із вагона №14 із симптомами харчового отруєння.
Станом на 6 липня 2009 року в інфекційному стаціонарі знаходилося 60 осіб. У зв’язку із
задовільним станом здоров’я 12 осіб виписані
під медичне спостереження закладів охорони
здоров’я міста Києва. Розслідування випадку
масового харчового отруєння триває.
Продовження на 3 стор.

