Випадки анонімних телефонних дзвінків про “замінування”
об’єктів соціальної інфраструктури нині, на жаль, непоодинокі.
Серед відокремлених підрозділів залізниці сумну статистику у
переліку злих “жартів” очолює вокзал станції Львів.
Варто зазначити і дивну цикліч- тування безпеки, які на певний
ність цих випадків, пік яких припа- період частково паралізують рободає на період із середини серпня ту залізниці, а пасажири змушені
до середини вересня. Наприклад, у діставатися поїздів за спеціально
2010 році телефонні дзвінки з пові- розробленою схемою або й узагалі
домленням про замінування заліз- залишати приміщення вокзалу на
ничного двірця у Львові надходили період вимушеної евакуації.
двічі із перервою у кілька днів – 12
За інформацією центру зв’язків
та 16 вересня. Цього року невідо- із громадськістю ГУМВСУ Львівмий поінформував залізничників щини, 16 серпня 2012 року повіпро “закладену вибухівку” 16 серп- домлення про анонімний дзвінок
ня. На щастя, цей, як і попередній, надійшло від чергового вокзалу
випадок “замінування” не підтвер- до чергової частини УМВСУ на
дився, проте ці зухвалі “жарти” Львівській залізниці о 13:45 годині.
завдають залізничникам чимало Правоохоронці оперативно встаклопоту, а пасажирам – серйоз- новили, що невідомий “піротехнік”
ного дискомфорту. Залізничники телефонував із таксофону, розтазобов’язані провести у таких ви- шованого на вул. Городоцькій.
падках комплекс заходів із гаранСпівробітники чергової частини

спільно із залізничниками негайно
вжили комплекс організаційних заходів, передбачених спеціальним
планом дій при виникненні надзвичайної ситуації. На місце події
прибула слідчо-оперативна група
міліції.
До прибуття аварійно-технічних служб із приміщень було евакуйовано близько тисячі пасажирів
та 250 працівників вокзалу.
Наряди міліції оточили небезпечну зону, вибухотехніки обстежили приміщення вокзалу. Вибуховий
пристрій шукали з використанням
спеціального обладнання, до огляду приміщення вокзалу були залучені кінологи зі службовими собаками, проте підозрілих предметів,
як і в попередні рази, не виявили.
Такі “жарти” надто дорого
обходяться залізниці, аварійним
службам та міліції. Особам, які
намагаються “розважитися” у такий специфічний спосіб, рано чи
пізно доведеться відповідати перед законом. Враховуючи те, що
правоохоронці вже напрацювали
відповідний алгоритм дій із розшуку “телефонних терористів”, вірогідність їхнього затримання доволі
висока. Тож варто сподіватися, що
саме їм доведеться оплачувати всі
витрати, пов’язані із хибним викликом. А за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження
об’єктів власності, відповідно до
Кримінального кодексу України,
на зловмисника чекає штраф
або обмеження волі строком
до п’яти років.

Із початком грибного сезону зростає небезпека отруєння
грибами. Хоча у 2012 році, за повідомленнями МОЗ, ще не реєструвалися випадки отруєнь грибами, маємо сумну статистику минулих років: у 2010 році зареєстровано 578 потерпілих, із них 50
померли, у т.ч. 5 дітей, у 2011 році зафіксовано 231 потерпілий, із
них 23 померли, у т.ч. 3 дітей.
Ознаки отруєння з’являються
В Україні зустрічається близько 80 видів потенційно небезпеч- через 5-7 годин і значно швидше,
них для здоров’я людини грибів, якщо причиною отруєння є коніз них 10-15 видів становлять ре- сервовані продукти. Зазвичай це
альну загрозу для життя. Отрута – судоми, гострий біль у животі,
окремих видів настільки небезпеч- слиновиділення, нудота, блювота,
на, що одне плодове тіло (напри- пронос, запаморочення, сповільклад, блідої поганки) може стати нений пульс, біль у верхній часпричиною смертельного отруєння тині живота, загальна слабкість.
кількох людей.
Спостерігається також зміна розАналіз випадків отруєнь гри- мірів зіниць: одна стає вужчою,
бами свідчить, що більшість із них інша – ширшою. Іноді у хворого
обумовлена вживанням пластин- з’являються зорові і слухові галючатих отруйних грибів (насампе- цинації, конвульсії, марення. Після
ред блідої поганки), які помилково збудження настає втрата свідосприймаються за їстівні печериці мості, при цьому спостерігається
та сироїжки. Причиною отруєння посмикування деяких м’язів, найможуть стати їстівні гриби, що не частіше обличчя і пальців рук.
пройшли належної термічної обЯкщо у вас виникла хоча б найробки або виросли на забрудне- менша підозра на отруєння грибаних територіях чи вздовж автомо- ми (не має значення, якими саме
більних доріг.
і які симптоми переважають), слід
Як стверджують фахівці, не- терміново звернутися за кваліфірідко можна отруїтися грибами, кованою медичною допомогою,
які більшість досвідчених грибни- бо чим більше токсинів потрапить
ків упевнено кладуть до кошиків. у кров, тим важчим буде перебіг
Помилитися можна, збираючи дуже отруєння. До прибуття бригади
молоді плодові гриби, коли ще не швидкої медичної допомоги хвопроявилися їхні морфологічні оз- рому необхідно промити шлунок
наки. Було немало випадків, коли 1-2 літрами сольового розчину
хворі потрапляли до лікарень після або розчином марганцівки. Не
споживання голубинок, глив, сирої- викидайте залишки грибів, їхній
жок, синяків, парасольок тощо.
аналіз допоможе лікарям швидше

визначити вид отрути, яка потрапила в організм. Не залишайте
хворого без догляду до прибуття
медичних працівників.
Запобігти отруєнню грибами
найкраще, відмовившись від споживання дикорослих грибів, натомість у магазинах можна придбати
вирощені в теплицях печериці чи
гливи. Не радимо купувати гриби
на стихійних ринках чи у продавців на узбіччях автошляхів. Краще
віддати перевагу стаціонарним
ринкам, де гриби перед продажем
проходять відповідний контроль.
Пам’ятайте, що гриби особливо
небезпечні для дітей. Молодий
організм ще не може чинити опір
отруті – дитина перед нею зовсім
беззахисна, адже концентрація
деяких токсичних речовин може
збільшуватися в грибах у декілька
разів. Їх співвідношення може коливатися, внаслідок цього токсичні дози, нешкідливі для дорослих,
можуть бути смертельно небезпечними для дітей. Тому нерідко
страва, яку без наслідків з’їли дорослі, може стати отруйною для
малюка! Перебіг отруєння дитини
грибами проходить дуже тяжко. Зі
100 дітей, що отруїлися грибами,
5-6 гинуть, 25-30 залишаються інвалідами на все життя!
У країнах Західної Європи випадки отруєння дикорослими грибами трапляються рідко, оскільки
люди майже не збирають грибів у
лісах. Якщо ви все ж пішли до лісу
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У Закарпатській прокуратурі з нагляду за додержанням законів у
транспортній сфері підбили підсумки за перше півріччя 2012 року. За
звітний період зафіксовано незначне зростання рівня злочинності на
залізничному транспорті – у лінійних підрозділах транспортної міліції
УМВСУ у Закарпатській області зареєстровано 116 злочинів проти 115
за аналогічний період минулого року. У порівнянні з І півріччям 2011 року
суттєво зросла кількість злочинів окремих категорій, зокрема крадіжок
державного майна – 40 проти 34, пошкоджень шляхів сполучення – 9
(2), рецидивних злочинів – 34 (30), зафіксовано збільшення кількості
тяжких та особливо тяжких злочинів – 18 проти 14. Аналогічна тенденція спостерігається при виявленні злочинів, пов’язаних зі збутом наркотичних речовин (8 проти 5). Це свідчить про недостатню профілактичну
роботу працівників транспортних правоохоронних органів.
У зв’язку з цим із метою своєчасного отримання повідомлень та
оперативного реагування на факти корупції в органах прокуратури, оперативного реагування на факти незаконного втручання у діяльність підприємств, установ, організацій та інших господарських суб’єктів із боку
контролюючих та правоохоронних органів у Закарпатській прокуратурі
з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері запроваджено
“гарячу лінію” телефонного зв’язку, яка діє з понеділка по п’ятницю із
9:00 до 18:00 год. “Телефон довіри” – 67-28-08.
Олександр КУДІЛЬЧАК, в.о. Закарпатського прокурора з нагляду
за додержанням законів у транспортній сфері, старший радник юстиції
ОГОЛОШЕННЯ

Відокремлений підрозділ “Енергозбут” ДТГО “Львівська залізниця”
має потребу в укомплектуванні вакантних посад:
● інспектора Івано-Франківського регіонального відділу
з обслуговування споживачів електроенергії;
● інспектора Ужгородського регіонального відділу
з обслуговування споживачів електроенергії;
● інженера відділу по роботі зі споживачами (на час відпустки
з догляду за дитиною);
● економіста.
Прийом на вакантні посади здійснюватиметься шляхом переведення
працівників з інших відокремлених підрозділів залізниці.
Телефон для довідок 6-80-41.

по гриби, не кладіть у кошик гриби, яких не знаєте, остерігайтесь
пластинчатих видів грибів. Не
збирайте старих, перезрілих або
дуже молодих грибів, у яких нечітко виражені основні морфологічні
ознаки, а також тих, що ростуть поблизу автошляхів чи на радіаційно
забруднених територіях. Не радимо збирати гриби під час посухи,
бо у спекотну погоду в організмі
гриба змінюється обмін речовин,
він втрачає воду, накопичуючи
токсини. Уважно перевірте зібрані
гриби перед тим, як готувати з
них страву або використовувати
для заготівлі. Не вживайте сирих
грибів. Відібрані гриби спочатку
промийте та відваріть кілька разів
(не менше трьох) у підсоленій воді
впродовж 30 хвилин.
Готові страви з грибів зберігайте на холоді в емальованому
чи керамічному посуді не більше
однієї доби. Не радимо залишати

на другий день гриби, що були
приготовлені разом із картоплею.
Не вірте “домашнім” методам визначення отруйності грибів із використанням цибулини чи срібних
ложок – вони помилкові. Срібло
тьмяніє від взаємодії з амінокислотами, які є і в їстівних, і в
отруйних грибах, а колір цибулі
змінюється під впливом ферменту тирозинази, який міститься в
усіх грибах.
Будьте максимально уважними
під час “тихого” полювання, не ризикуйте здоров’ям – своїм, рідних,
близьких і знайомих. Відмовтесь
від грибів у харчуванні дітей.
Пам’ятайте, що збирання дикорослих грибів – завжди ризик. Тож
чиніть так, щоб “тихе” полювання
дарувало вам лише почуття радості від спілкування з природою.
Олена УЛАШИНА, завідувач
відділення гігієни харчування СЕС
на Львівській залізниці

31 серпня 2012 р.

