на найвищому рівні, акцентуючи
увагу на стані водопровідних та
каналізаційних систем, належної
організації харчування, медичного
забезпечення та здійснення заходів із ефективної профілактики
інфекційних захворювань.
А батькам, які планують оздоровити дітей у цьому році, нагадуємо, що кожна дитина, яка
їде на відпочинок, повинна мати
довідку встановленого зразка
(форма №079/о “Медична довідка
на учня, що від’їжджає в оздоровчий табір”), яка є обов’язковим медичним документом для дітей. Цю
форму заповнює медичний працівник лікувального закладу для
забезпечення інформацією про
стан здоров’я дитини медичного
працівника табору відпочинку.
Обов’язковою є також довідка про
відсутність інфекційних захворювань у сім’ї, квартирі і школі.

Державні соціальні стандарти оздоровлення та відпочинку дітей передбачені Законом України “Про оздоровлення та відпочинок дітей” та іншими нормативно-правовими актами. У цьому році на вищому державному рівні
особлива увага до проведення оздоровчої кампанії дітей,
що засвідчують відповідні доручення Президента України
щодо “належного оздоровлення та відпочинку дітей у 2012
році, вирішення пріоритетних завдань, спрямованих на
зміцнення здоров’я дітей”. Цьому присвячена і Постанова
головного державного санітарного лікаря України від
10.05.2012р. №11 “Про забезпечення оздоровлення та
відпочинку дітей у 2012 році”.
У 2011 році, незважаючи на
проведену роботу спеціалістів
державної санепідемслужби із
представниками
адміністрацій,
профспілкових комітетів підприємств-власників та органів місцевого самоврядування, відділів
освіти, в Україні у закладах оздоровлення та відпочинку для дітей
було зареєстровано три спалахи
гострих кишкових інфекцій, внаслідок яких постраждало 160 осіб,
з них 149 дітей. Зокрема в ДОЗ
“Салют” Приморського району

Запорізької області захворіло 6
дітей, у дитячому спортивно-оздоровчому таборі “Колос” (с. Бігач
Менського району Чернігівської області) – 21 дитина, у Севастополі
у ДУОіО “Альбатрос” – понад 80
дітей. Причиною спалахів стали
порушення вимог санітарного законодавства та безвідповідальне
ставлення керівників і власників
цих закладів до виконання своїх
обов’язків.
Головний державний санітарний лікар на Львівській залізниці

видав постанову №4 від 04.05.2012
року “Про забезпечення належного санітарно-протиепідемічного
благополуччя дітей у закладах
оздоровлення та відпочинку влітку
2012 року”. На Львівській залізниці
триває серйозна підготовча робота
до оздоровлення дітей. Як і торік,
передбачене перевезення організованих груп дітей залізничним
транспортом до місць відпочинку
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ПРИВІТАННЯ

У багатьох країнах із тропічним кліматом
широко розповсюджені малярія та інші паразитарні хвороби, тому всі, хто планує відвідати
ці теплі краї, повинні подбати про особисту
профілактику, аби уникнути зараження. За попередні чотири роки значно загострилась епідемситуація з малярії, оскільки на територію
України з 29 країн далекого зарубіжжя та СНД
приїхали 143 хворих на цю хворобу, серед яких 9
осіб за цей час померли.

У Львівській області зареєстрований випадок захворювання на мікст малярію із подальшими двома
рецидивами у жителя Червонограда, який побував у
Гаяні (Південна Америка).
Як відомо, малярія – паразитарне захворювання,
яке передається від здорової до хворої людини через укуси малярійних комарів. Основні ознаки малярії
– лихоманка, слабкість, головний біль, біль у м’язах,
суглобах, попереку, сухість у роті, висока температура
(настає через 8-20 днів після зараження, а іноді через
8-12 місяців). Приступи спостерігаються щодня або
через день, рідше – через два дні залежно від форми
малярії. Тропічна малярія, окрім згаданих ознак, супроводжується ще й блювотою, поносами та загальмованістю реакції. До того ж вона дуже небезпечна: у
стані коми людина може померти вже на другий день.
Особливо важко переносять малярію вагітні жінки і маленькі діти. Без спеціального лікування після
гострого захворювання малярією через 1-2 місяці (і
пізніше) можуть з’явитися рецидиви захворювання, а
також ускладнення в роботі нервової системи, нирок,
печінки та інших органів, розвивається малокрів’я.
При будь-якому захворюванні, що супроводжується лихоманкою, потрібно негайно звернутися до лікаря, дуже важливо почати лікування в перші години
хвороби.
Захворювання малярією можна попередити, застосовуючи протималярійні препарати та захист від
укусів комарів! Доцільно регулярно приймати один із

та оздоровлення. Перебування
дітей в дитячих оздоровчих закладах залізниці буде під особливим
та постійним контролем державної
санітарно-епідеміологічної служби
на Львівській залізниці. Принагідно
СЕС на залізниці звертається до
керівників, на балансі яких утримуються дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, провести підготовку та літню оздоровчу кампанію

Рада ветеранів Рівненської дирекції залізничних перевезень вітає з
ювілеєм ветеранів праці та війни дирекції
із 80-річчям!

Миколу Гермогеновича ОМЕЛЬЧУКА
Володимира Павловича КОСЯКА
Федора Сергійовича ГЛУЩУКА
Віру Софронівну ЗУЄВУ
Ніну Андріївну НОВОСЕЛЕЦЬКУ
Лідію Петрівну КИЧИГІНУ
Василя Олексійовича БАЯ
Василя Митрофановича МАРТИНЮКА
Ольгу Мойсеївну ШИРОЧУК
протималярійних препаратів.
Профілактику малярії потрібно починати за тиждень до виїзду в малярійно небезпечну місцевість (два
дні поспіль) та продовжувати її впродовж усього часу
перебування там, а також – упродовж чотирьох тижнів
після повернення. Дітям препарат призначають згідно
з віковими дозами після консультації з лікарем.
Окрім профілактичного прийому ліків, дуже важливо вберегтися від укусів комарів під час перебування в приміщенні і поза ним. Малярійні комарі
атакують людину найчастіше увечері та вночі. У
цей час бажано мати на собі одяг, який прикривав
би більшу частину тіла, а відкриті його частини слід
змащувати репелентами у вигляді кремів, спиртових
розчинів, аерозолів, які дозволені для використання
Міністерством охорони здоров’я України.
Для того, щоб вберегти себе від зараження гельмінтозами і кишковими протозойними захворюваннями – філяріатозами, шистосомозами, амебіазом
і анкілостомідозами, які також чатують на людину у
тропічних країнах, необхідно захищати себе від укусів
комарів, мошок, сліпнів, мокриць, кліщів тощо, у жодному разі не варто купатись у прісноводних водоймах
і не пити сиру воду; не ходити босоніж по землі. А
після повернення в Україну доцільно пройти медичне
обстеження за місцем проживання.
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із 70-річчям!

Надію Григорівну РОМАНЧУК
із 60-річчям!

Людмилу Григорівну ВОЙТАНОВИЧ
Галину Миколаївну ЛЕВЧИК
Рада ветеранів війни і праці Коломийського
залізничного вузла вітає колишніх працівників
із 60-річчям!
колишнього монтера колії
Коломийської дистанції колії

Миколу Васильовича ЧЕРКАСА
колишнього оглядача вагонів ПТО на станції
Чернівці вагонного депо Коломия

Дмитра Дмитровича СТЕФ’ЮКА
із 80-річчям!
колишнього оглядача вагонів ПТО на станції
Чернівці вагонного депо Коломия

Георгія Дмитровича ЦІКАЛА
З ювілеєм шлем своє вітання:
Здоров’я Вам міцного, як граніт,
А ще – усі найкращі побажання
На многих, многих, довгих літ!
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