МОНІТОРИНГ

Н

априкінці минулого року
Клінічна лікарня Львівської
залізниці зміцнила свій
технічний потенціал новою медичною апаратурою – комплексом
сучасного обладнанням для проведення розширеного спектра лапароскопічних операцій, діагностики
та лікування. Крім цього, закуплено
сучасне обладнання для ЛОР-відділення, аналізатори для обладнання
експрес-лабораторії та оновлено
апаратуру для стоматологічного
кабінету.
Головний лікар Клінічної лікарні залізниці Ольга Палій зазначила, що таке
сучасне медичне устаткування лікарня
отримала завдяки спільним зусиллям
керівництва залізниці, ГО “Лікарняна
каса Львівської залізниці” та страхової
компанії “Нафтагазстрах”. Лікарі, які
працюватимуть на цьому медичному
обладнанні, пройшли кваліфіковане
навчання в Україні і за кордоном.
У приміщеннях лікарні, де встановлено нову медичну апаратуру, коштами залізниці проведено капітальний
ремонт, оновлено їдальню для хворих,
придбано нове кухонне обладнання.

За інформацією Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Державного закладу
“Український центр з контролю та моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров’я України” за попередній тиждень санітарно-епідеміологічна ситуація
в країні характеризується як стабільна і керована, показники захворюваності не перевищують епідемічного
порога в жодному з регіонів.
За інформацією управління на Львівській залізниці
Головного управління Держсанепідслужби на залізничному
транспорті кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на Львівській залізниці за звітний тиждень залишилася
сталою – зареєстровано 592 випадки (за попередній тиждень
– 589 випадків). Упродовж тижня не зареєстровано випадків
захворювання на грип. Питома вага захворюваності серед
працівників залізниці становила 36,6%, серед дитячого населення віком до 17 років – 63,3%.
Нестабільні погодні умови, що спостерігаються впродовж
попередніх днів, можуть сприяти поширенню вірусів, тому
варто зважити на прості правила, які можуть вберегти від захворювання. Головне з них – дбати про елементарну гігієну та
дотримуватися правил здорового способу життя.
ПРИГОДИ

Закінчення на 2 стор.
АПАРАТ БЕЗПЕКИ РУХУ ІНФОРМУЄ

Увечері 13 січня 2014 року надзвичайна подія трапилася неподалік Стрия. На залізничному переїзді
8 км перегону Стрий-ІІ–Верхні Гаї легковий автомобіль ВАЗ-2104 зіткнувся з маневровим локомотивом. Водій легковика, 51-річний мешканець Стрия,
грубо порушив правила дорожнього руху, особистої
безпеки, проігнорував попередження світлової та
звукової сигналізації про наближення поїзда і виїхав на колію, якою рухався маневровий тепловоз
ЧМЕ-3. Помітивши несподівану “перешкоду”, машиніст
тепловоза застосував екстрене гальмування, проте
відстань до автомобіля була надто малою.
Потяг завдав автомобілю бокового удару і ще кількасот метрів протягнув авто колією. Водій автомобіля
заплатив життям за неуважність і відверту самовпевненість.
За висновками фахової комісії, яка розслідувала причини ДТП, аварія трапилася з вини водія “четвірки”. Вини
залізниці у цій ДТП нема.
Наступного дня тривожна новина надійшла із
Закарпаття. На під’їзді до залізничного переїзду поблизу станції Виноградово сталася аварія за участю відразу
трьох автомобілів. За свідченнями очевидців, автомобіль
Skoda Octavia, за кермом якого перебувала молода жінка, на високій швидкості перетнув залізничний переїзд і
зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2106. Від сильного удару
“шістку” відкинуло на протилежний бік дороги і розвернуло. Унаслідок аварії також було пошкоджено автомобіль
Volkswagen, припаркований на узбіччі.
Серйозних збитків залізниці ця ДТП не завдала

– пошкоджено лише два стовпчики з боку одного шлагбаума, а от людських жертв уникнути, на жаль, не вдалося. За інформацією видання “Голос Карпат”, унаслідок
аварії смертельно травмовано 61-річного чоловіка, який
знаходився на задньому сидінні автомобіля ВАЗ, ще два
пасажири та водій цього авто з травмами різного ступеня
важкості доставлені до районної лікарні.
Причини та обставини ДТП розслідуються.

За інформацією підрозділу зі зв’язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, у новорічну
ніч працівники транспортної міліції під час патрулювання виявили чоловіка, який спав... між рейками на
колії біля блокпоста станції Львів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила подробиці
й особу чоловіка. Привести до тями 39-річного мешканця Яворівського району було нелегко. Міліціонери
доставили порушника до найближчого медичного закладу. Лікарі надали необхідну допомогу, оглянули чоловіка, жодних пошкоджень не виявили. За висновком
Львівського обласного державного клінічного наркологічного диспансеру громадянин П. перебував у стані
алкогольного сп’яніння важкого ступеня (від 3,0 до 5,0
проміле), вміст етанолу в крові становив 3,39%.
Тож не дивно, що спожитий алкоголь “зморив” небораку і
“вклав” його просто на залізничну колію. До слова, міцний сон
не зміг порушити навіть гуркіт поїздів, що приходили поруч.
На щастя, шляхом, на якому “приліг” гуляка, руху поїздів не
було, проте, сподіваємося, що думка про можливі наслідки
ще довго не дасть порушнику спокою і стане важливим уроком на все життя.
ВІТАЄМО З НАГОРОДАМИ

За багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок у розвиток Львівської залізниці, високий професіоналізм, творчу ініціативу в роботі та з нагоди 55річчя від дня народження наказом генерального директора
Укрзалізниці нагороджено знаком “Почесний залізничник”
начальника служби комерційної роботи та маркетингу
ПЕТРУШЕВИЧА Василя Петровича.
За багаторічну сумлінну працю на залізничному транспорті, вагомий внесок в організацію співробітництва Львівської залізниці із залізницями інших держав, високий професіоналізм
та творчу ініціативу в роботі наказом генерального директора
Укрзалізниці нагороджено знаком “Почесний залізничник”
начальника служби зовнішніх зв’язків ОЛЕКСИНА Миколу
Теодоровича.

