Подаруймо Олесі Мазур
шанс на життя!
Восьмирічна Олеся – гарненьке біляве дівчатко,
справно орудуючи голкою та бісером, творить чудернацькі коралики. І про щось собі, усміхаючись, мріє... А мама
Оксана якраз готує дитині чергову процедуру гемодіалізу
в домашніх умовах і тихо витирає сльози...
Родина Мазурів – Оксана та Олег і їх двоє діточок
Богданчик та Олеся живуть в селищі Красне Буського
району. Працюють батьки на станції Красне. Оксана – чергова по станції, а Олег – оглядач вагонів. Жити б та радіти,
але, на жаль, не все в їхньому житті склалося безхмарно.
Донечка Олеся народилася здоровою і до п’ятирічного
віку не хворіла. Але в кров дитини потрапила інфекція і лікування спричинилося до ускладнення, яке вплинуло на
інші органи дитини. Хронічна хвороба нирок V ступеня,
ниркова недостатність, швидкопрогресуючий гломерулонефрит, вторинна кардіоміопатія, хронічна серцева недостатність, вторинна залізодефіцитна анемія, хронічний
вірусний гепатит «В». Дівчинці необхідна термінова операція пересадки донорської нирки, а ще суворий вердикт
лікарів про реальну загрозу життю дівчинки - це тяжка
біда ще донедавна щасливих батьків. Та вони не зважають на страшні “вироки” і борються зі всіх сил ось уже
три роки: возили Олесю на лікування у львівську, потім у
київську лікарні. На даний час Олеся потерпає від процедури гемодіалізу. А ще, і це найголовніше, сама Олеся і її
родина щиро молять Господа про оздоровлення. І вірять,
що їхні молитви будуть почуті.
Олеся потребує пересадки нирки. У Білорусі, в
Мінській клінічній лікарні з пересадки органів, можуть
зробити таку операцію. Її вартість 30 тисяч доларів.
Таких грошей на порятунок дитини батьки ге мають і
не можуть знайти самотужки.

На що необхідно звернути увагу
Існують деякі особливості клінічного перебігу
грипу в різних вікових групах. У дітей молодшого
віку передусім можуть з’явитися симптоми нейротоксикозу (блювання, судоми) навіть на тлі невисокої температури тіла. У осіб похилого віку на
тлі гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ)
загострюються серцево-судинні захворювання, активуються хронічні вогнища інфекції, що суттєво
впливає на клінічні прояви грипу.
Захворювання здебільшого починається гостро, з проявів загальної інтоксикації (озноб, відчуття жару, сильний головний біль, біль в очах).

Наш передплатний індекс:
– для фізичних осіб - 30223,
– для юридичних осіб - 95892.
разом з оформленням:
● для фізичних осіб –

12 місяців – 76 ãðí 02 êîï.
6 місяців – 38 ãðí 61 êîï.
● для юридичних осіб –

12 місяців – 136 ãðí 02 êîï.
6 місяців – 68 ãðí 61 êîï.

Шановні залізничники, нас - майже 60 тисяч,
це - по півдолара на кожного, тобто по 4,2 гривні.
Давайте самі собі доведемо, що ми - велика родина,
у якій не буває чужої біди. Давайте усі разом подаруємо Олесі Мазур найдорожче і найпотрібніше шанс на життя. Для кожного, хто побажає допомогти
Олесі, повідомляємо реквізити для переказу коштів:
Рахунок: 29094400980082
Одержувач: ЛРУ АТ «Індекс-банк», ЗКПО 25249723,
МФО 325279
ЛРУ АТ «Індекс-банк».
Призначення: Для зарахування благодійної допомоги на лікування дитини на поточний рахунок
№ 26201279079326 Мазур Олег Володимирович.
телефон мами - Оксани Мазур: 097-356-11-97.

Адміністрація, профспілковий комітет та трудовий колектив
ВП “Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку” сердечно
вітає свого керівника

Леоніда Михайловича РОМАНЕНКА

із 55-річчям!
Зичимо Вам невичерпної творчої снаги для
здійснення задуманого, благополуччя, міцного здоров’я, добра, достатку та миру в родині.
Життя прожити – не поле перейти,
А Вам тим полем ще іти і йти!
Бажаєм щастя, радості чимало,
І жити так, щоб люди поважали!
Хай будуть славні перемоги,
Нехай Вам завжди у житті
Щасливі стеляться дороги!

Адміністрація, профспілковий комітет
ВП “Здолбунівська дистанція сигналізації і зв’язку”
вітає трудовий колектив, ветеранів, колишніх працівників
із 70-річчям від Дня заснування дистанції!
Щиро вдячні Вам за вагомий внесок у розвиток
дистанції. Бажаємо усім міцного здоров’я, добра,
благополуччя, достатку та миру на довгі роки життя.

Гострі респіраторні інфекції (ГРІ) – це
велика група гострих вірусних захворювань,
які передаються повітряно-крапельним шляхом та переважно вражають верхні дихальні
шляхи. Грип є найбільш поширеним гострим
респіраторним вірусним захворюванням,
особливість якого полягає у надзвичайно
швидкому поширенні і вираженій інтоксикації.
Грип може призвести до тяжких ускладнень з
боку легеневої, серцево-судинної, нервової та
ендокринної систем.
Профілактичні заходи спрямовані насамперед
на підвищення опірності організму до дії збудників
грипу, а також інших ГРІ та гострих респіраторних
захворювань (ГРЗ). Ефективними, особливо у період підвищення захворюваності, фахівці відзначають наступні методи профілактики:
– повноцінне харчування з включенням вітамінів у природному вигляді;
– загартовування та часте провітрювання приміщень;
– вживання загальнозміцнюючих та тонізуючоімуномодулюючих препаратів та препаратів цілеспрямованої імуностимулюючої дії.
Високоефективними є рекомендації загального
санітарно-гігієнічного спрямування, зокрема:
– часто мити руки з милом;
– прикривати ніс та рот хустинкою (або одноразовими серветками), особливо при кашлі та
чханні;
– широко застосовувати засоби нетрадиційної
(народної) медицини, гомеопатичні препарати, оксолінову мазь.

Шановні друзі!

Триває передплата на газету
“Львівський залізничник” на 2010 рік.

Передплатна вартість

ОБЕРЕЖНО! ГРИП!

Профілактика захворювань
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Хворого турбують загальна слабкість, ломота в
попереку, крижах, суглобах, м’язовий біль, порушується сон. Привертає увагу вигляд обличчя
хворого: гіперемія, одутлість, блискучі очі — загалом воно нагадує обличчя заплаканої дитини.
Інкубаційний період при грипі коливається від декількох годин до 3 діб.
Здебільшого на другу добу хвороби з’являється
сухий кашель, починає турбувати біль у грудях. На
3-5 добу кашель м’якшає, з’являється незначна
кількість слизового мокротиння. Носове дихання
порушене через набряк слизової оболонки.
Вже в перші години температура тіла може
сягати 39-40°С, утримуватись на такому рівні 2-3
доби. Проте, якщо в подальшому гарячка продовжується або розвивається її друга хвиля (загалом
триває довше 5-7 діб), це свідчить про розвиток
бактеріальних ускладнень.
У зв’язку з тим, що вірус передається переважно
повітряно-крапельним шляхом, необхідно дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму, передбаченого при епідеміях респіраторних вірусних інфекцій. Коли Ви кашляєте або чхаєте, прикривайте
ніс та рот одноразовою серветкою або хустинкою,
мийте руки з милом, особливо після того, як Ви
кашляли або чхали (у випадку, якщо у Вас немає
можливості часто мити руки – використовуйте вологі
спиртовмісні серветки, які після використання слід
викинути). Намагайтеся не торкатися до очей, носа
або рота, особливо, якщо Ви знаходитеся у громадських місцях, частіше провітрюйте приміщення.
На період епідемії максимально обмежте перебування у людних місцях. Уникайте контактів з людьми, в яких помітні симптоми респіраторної інфекції. У
випадку, якщо у Вас або у Ваших близьких з’являться
симптоми гострих респіраторно-вірусних інфекцій,
максимально обмежте контакт з оточуючими.

Не займайтеся самолікуванням!
При перших симптомах хвороби звертайтеся до лікаря!

Впродовж 6-12 листопада на території Львівської залізниці у зв’язку з поширенням теплих повітряних мас із
південного заходу переважатиме тепла і дещо дощова погода.
У п’ятницю вночі переважно у північних регіонах невеликі опади дощу та мокрого снігу, а, починаючи із другої половини дня,
у Прикарпатських областях невеликі, на Закарпатті та в горах
помірні дощі. Вночі та вранці місцями стелитимуться тумани.
Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла, на
Закарпатті 7-12° вище нуля.
В суботу дощитиме на Закарпатті. У неділю помірні опади на
Волині, Львівщині та Закарпатті, в горах подекуди сильні дощі.
Температура вночі 4-9°, вдень 9-14°, на Закарпатті 11-16° тепла.
У понеділок-вівторок утримається нестійка погода, нічна температура у вівторок понизиться до 1-6°, вдень буде 5-10°, на
Закарпатті, Буковині 7-12°тепла.
Надалі на більшій частині території залізниці переважно без
опадів. Температура істотно не зміниться.

Ярослав ГОРОДЧУК, начальник дорожньої геофізичної станції

Вважати недійсними
● Службовий квиток ф. 3 №088325, виданий
ВП “Управління будівельно-монтажних робіт
і цивільних споруд №3 ст. Рівне” у 2009 р
Ваврищук Т.П.
● Посвідчення ЛВ №375546, видане ВП “Вокзал
ст.Тернопіль” у 2008 р. КОЛЯНКО І.Я.
● Приміський квиток ф.4 №057822, виданий
ВП “Служба воєнізованої охорони” у 2009 р.
КОСТИКУ В.А.
● Посвідчення ЛВ №279658, видане ВП
“Підзамчівська дистанція колії” у 2009 р.
КІХУ Ю.І.
● Приміський квиток ф.4 №006487, виданий ВП “Моторвагонне депо Львів” у 2009 р.
ШВЕЦЮ М.Є.
● Посвідчення
ВЕ №06115019, видане
Львівським технікумом залізничного транспорту
у 2007 р. АНДРИКУЛИЧУ А.І.
● Посвідчення ВК № 06679072, видане
Львівським технікумом залізничного транспорту
у 2008 р. ПІГОРУ Й. Й.
● Посвідчення ЛРЗ №002761, видане ВАТ
“Львівський локомотиворемонтний завод” у 2008
р. СПІВАКУ В.В.
● Посвідчення ЛВ №358030, видане ВП
“Пасажирське вагонне депо Львів” у 2008 р.
ОРЛУ Д.П.
● Посвідчення ЛВ №379844, видане ВП
2Рівненська дирекція залізничних перевезень” у
2006 р. АНДРІЄВСЬКОМУ Ю.П.
● Посвідчення Лв №365848, видане ВП “Станція
Дрогобич” у 2009 р. ГАЛИШИНУ М.В.
● Приміський квиток ф.4 №116972, виданий ВП

“Станція Ковель” у 2009 р. ПАСЬКО І. В.
● Приміський квиток ф.4 №006157, виданий
Львівським технікумом залізничного трнаспорту
у 2008 р. БАДАЛІС О.Ю.
● Посвідчення ЛВ №292274, видане ВП
“Будівельно-монтажний поїзд №908” у 2009 р.
МУДРОМУ В.Р.
● Посвідчення ЛВ №304904 та приміський
квиток ф.4 №009544, видані ВП “Вагонне депо
Клепарів” у 2008 р. ВАСЬКІВУ І.А.
● Посвідчення ЛВ №304447, видане ВП “Вагонне
депо Клепарів” у 2008 р. ДОРОШУ В.С.
● Приміський квиток ф.4 №104180, виданий
ВП “ Пасажирське вагонне депо Львів” у 2008 р.
НІМИРОВСЬКІЙ Д.І.
● Посвідчення Лв №372931 (2008 р.) та
форму АВ №295617 (2009 р.), видані ВП
“Пасажирське вагонне депо Чернівці” у 2009 р.
ГУРАЛЮ М.Ф.
● Посвідчення ЛВ №279548, видане ВП
“Рейкозварювальним поїздом №16 ДубляниЛьвівські” у 2009 р. ГНАТІВУ Я.Я.
● Посвідчення Лв №338628, видане ВП
“Мукачівський загін воєнізованої охорони” у 2007
р. ПОКОВБІ В.М.
● Приміський квиток ф.4 №113671, виданий квитковим бюро ст.Мукачево у 2009 р.
ГАРАСТЕЮ В.В.
● Посвідчення ЛВ №406299, видане ВП “Станція
Галич” ВОЗНЯК Л.Я.
● Посвідчення ЛВ №332704 (2008 р.) та службовий квиток ф3 №083742 (2009 р.) видані ВП
“Самбірська дистанція колії” КІНЦАКУ С.В.

