Медична служба залізниці, управління на Львівській залізниці Головного
управління Держсанепідслужби на залізничному транспорті, а також головний позаштатний фтизіатр медичної
служби постійно слідкують за станом
захворюваності на туберкульоз, контролюючи своєчасність проходження
профілактичних медичних оглядів залізничників та виконання плану флюорографічних обстежень, які є основними засобами раннього виявлення та
профілактики туберкульозу серед населення.
За інформацією медичної служби залізниці, упродовж 11 місяців 2013 року
в медичних закладах магістралі вперше
виявлено 28 випадків захворювання на
активний туберкульоз, що на 9 випадків
менше, ніж за аналогічний період 2012 року.
Госпіталізовано 27 осіб, ще один хворий
після консультації в обласному тубдиспансері лікувався амбулаторно. Упродовж попередніх 3 років спостерігається тенденція
до зменшення кількості захворювань на
туберкульоз серед працівників залізниці та
інших контингентів обслуговуваного населення, яке перебуває на обліку в медичних
закладах залізниці.
Разом із тим аналіз захворюваності на
туберкульоз засвідчує, що найбільша питома вага серед уперше виявлених випадків
активного туберкульозу припадає на туберкульоз легень (21 випадок проти 31 – у 2012
році). Зареєстровано також 7 випадків позалегеневого туберкульозу, із них 6 – туберкульозний плеврит та 1 – туберкульоз ока.
Із 28 уперше виявлених випадків захворювання у 6 зафіксовано відкриті форми туберкульозу. В усіх випадках проведено об-

стеження сімейних та виробничих контактів.
Туберкульозу серед контактних осіб у сім’ях
залізничників та на підприємствах залізниці
за попередні три роки не виявлено.
Варто відзначити, що зменшилася захворюваність на туберкульоз органів дихання з деструкцією (зареєстровано 5 випадків
проти 6 – у 2012 році), удвічі зменшилася
кількість рецидивів туберкульозу. Упродовж
11 місяців 2013 року не виявлено занедбаних форм активного туберкульозу.
Із 28 нововиявлених випадків захворювання на туберкульоз 15 діагностовані під
час проходження працівниками профілактичних медичних оглядів. Решта 13 випадків
діагностовані під час звернення пацієнтів за

Керівництво лінійного відділу на станції Львів УМВСУ на
Львівській залізниці нагадує, що відповідно до чинного законодавства України продаж побутових піротехнічних виробів здійснюється за наявності інструкції зі застосування (експлуатації),
розміщеній на упакуванні. Якщо інструкцію не вміщено на упаковці, то вона має додаватися до кожного побутового піротехнічного виробу або до кожної упаковки з такими виробами.
Текст інструкції повинен містити вказівки про обмеження поведінки та умови застосування;
способи і методи безпечної підготовки, запуску та утилізації (у разі
необхідності); дату виготовлення,
термін придатності або гарантійний термін; попередження про
небезпечність побутового піротехнічного виробу; відомості про
виробника; ідентифікаційні ознаки
побутового піротехнічного виробу;
інші відомості, зумовлені специфікою піротехнічного виробу.
Ця інформація повинна бути
подана українською мовою.
Дозволяється додатково подавати її іншими мовами. Текст має
бути чітким. Застережні написи
повинні бути виділені жирним
шрифтом.
Продаж побутових піротехЗАСНОВНИКИ:
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нічних виробів здійснюється через спеціалізовані підприємства
торгівлі та спеціалізовані відділи
(секції) підприємств з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, приміщення яких
обладнані за вимогами охорони
праці, пожежної безпеки та відповідають технічним, санітарногігієнічним, технологічним нормам
і правилам.
Продаж побутових піротехнічних виробів на ринках забороняється.
Побутові піротехнічні вироби
для комісійного продажу не приймаються.
Застосування побутових піротехнічних виробів здійснюється
споживачем відповідно до інструкції, розміщеної на виробі або
на споживчому пакуванні виробу.
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медичною допомогою з приводу захворювання.
Варто наголосити, що з метою профілактики туберкульозу усі (у т.ч. діти від 15
років і старші) повинні регулярно проходити
флюорографічне обстеження. Для забезпечення протитуберкульозної роботи на
Львівській залізниці у Дорожній поліклініці
функціонує протитуберкульозне відділення,
у відділкових та вузлових лікарнях – протитуберкульозні кабінети.
Лікування хворих на туберкульоз здійснюється у територіальних протитуберкульозних лікарнях та диспансерах. У медичних закладах залізниці забезпечуються
заходи з профілактики, раннього виявлен-

Піротехнічні вироби заборонено застосовувати у заборонений рішеннями органів місцевого
самоврядування час, за винятком
днів святкування Нового року в
ніч із 31 грудня на 1 січня.
При проведенні масових
заходів забороняється застосування побутових піротехнічних
виробів, що можуть створити небезпеку травмування людей осколками, горючими елементами
та частинами побутових піротехнічних виробів, що рухаються.
Забороняється:
– кидати побутові піротехнічні
вироби, ударяти по них будь-якими предметами, тягти за ґніт;
– переносити побутові піротехнічні вироби в кишенях, під
одягом, зберігати без пакування;
– залишати побутові піротехнічні вироби без догляду;
– розбирати піротехнічні вироби чи здійснювати будь-яку їхню
переробку;
– використовувати побутові
піротехнічні вироби другого і третього класу небезпеки особами
віком до 18 років;
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ня, своєчасного скерування хворих на туберкульоз до спеціалізованих фтизіопульмонологічних відділень та диспансерне
спостереження.
При аналізі даних з’ясувалося, що серед хворих на туберкульоз працівників залізниці представлені майже всі професії.
Однак найбільш уразливими залишаються
ті, що пов’язані з фізичною працею та перебуванням на відкритому повітрі (монтери
колії, працівники станцій та поїзних бригад,
будівельники).
Серед пенсіонерів залізничного транспорту зареєстровано 4 випадки вперше
встановленого туберкульозу проти 6 випадків – у 2012 році. Серед приписного населення зареєстровано 9 випадків активного
туберкульозу.
Хвороба завжди настає несподівано,
однак не варто впадати у відчай. Сьогодні
доступні ефективні ліки, які сприяють швидкому одужанню та виліковують майже всіх
пацієнтів. Лікування триває щонайменше
півроку. Особливу небезпеку для оточення становить хворий із відкритою формою
туберкульозу легень. Чим швидше хворий
розпочне лікування у стаціонарі, тим успішнішим воно буде і з меншою небезпекою зараження членів сім’ї та осіб, які контактують
з ним на роботі і в побуті. Це – головний принцип приборкання епідемії туберкульозу.
Туберкульоз не лікується жодними відомими народними засобами. Їх можна використовувати як доповнення до основного
лікування після консультацій з лікарем.
Крім того, варто пам’ятати, що запорукою міцного здоров’я є здоровий спосіб життя, дотримання вимог гігієни, загартування
організму, повноцінне харчування, а також
турбота про зміцнення імунітету.

– використовувати побутові
піротехнічні вироби, які створюють ефекти на висоті та/або шумові ефекти, ближче ніж за 100
м від лікарень, церков, дитячих
установ, шкіл, будинків перестарілих та інших громадських споруд і
житлових будинків;
– кидати приведені в дію побутові піротехнічні вироби з вікон
та балконів, під ноги перехожим,
влаштовувати феєрверки на дахах будинків та чинити інші дії, від
яких можуть постраждати люди
або майно;
– використовувати побутові
піротехнічні вироби особам, що
перебувають у нетверезому
стані.
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Транспортні правоохоронці
нагадують про адміністративну
відповідальність за порушення
порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та
використання піротехнічних засобів, що передбачена ст. 195-6
Кодексу України про адміністративні правопорушення, і закликають суворо дотримуватися
правил безпеки при використанні
побутових піротехнічних виробів.
З року в рік зростає статистика
нещасних випадків, пов’язаних
із необережною поведінкою при
застосуванні побутової піротехніки, тому слід пам’ятати, що ці
вироби можуть заподіяти шкоди
здоров’ю громадян.
Точка зору авторів може не збігатися
з позицією редакції.
Передрук текстових чи візуальних
матеріалів газети можливий лише з
письмового дозволу редакції. Редакція
залишає за собою право скорочувати і
редагувати надіслані матеріали. Рукописи
та листи авторам не повертаються.
Листування із читачами ведеться лише
на сторінках газети При цитуванні
посилання на газету “Львівський
залізничник” обов’язкове.
Газету віддруковано у “Видавничому
Домі “Високий Замок”.

