АКТУАЛЬНО

До уваги усіх, хто планує влітку відпочивати в країнах
із тропічним кліматом. Кожен, хто планує подорожувати
зарубіжними країнами цього кліматичного поясу, повинен
пам’ятати про небезпеку захворіти на малярію і вживати
необхідні заходи особистої профілактики для попередження зараження.
Упродовж попередніх років
епідеміологічна ситуація із захворювання на малярію значно загострилася. У 2013 році в Україні
зареєстровано 80 випадків завізної малярії у 22 регіонах, у т.ч. й
летальні наслідки від інфікування
тропічною малярією. За 2013 рік у
лікувально-профілактичних закладах ДТГО “Львівська залізниця”
обстежено на можливе зараження
малярією 137 осіб, що повернулися з країн, де ризик захворювання
на цю хворобу дуже високий.
Громадяни України не мають
імунітету до малярії, тому хвороба
протікає у них гостро, із яскраво ви-

раженою симптоматикою. При порушеннях режиму хіміопрофілактики, найбільш поширеним із яких
є передчасне її припинення (у перші дні після повернення), можливе захворювання всіма формами
малярії. При цьому захворювання
на тропічну малярію починається
майже завжди впродовж першого
місяця після повернення з поїздки
(найчастіше – у перші два тижні),
а в разі триденної і овале-малярії
симптоми виникають зазвичай через кілька місяців (але можуть розвинутися і в перші дні).
Малярія – паразитарне захворювання. Головний її симптом

– лихоманка. Інфекція передається від хворої людини до здорової
через укуси комарів. Перебіг хвороби супроводжується нездужанням, слабкістю, головним болем,
болями у м’язах, суглобах, попереку, сухістю в роті, високою температурою, що настає через 8-20
днів після зараження, а іноді через
8-12 місяців, приступи спостерігаються щодня, через день, рідше
– через два дні залежно від форми
малярії. Тропічна малярія, окрім
згаданих ознак, супроводжується ще й блювотою, проносами 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 ма-

лярією через 1-2 місяці (і пізніше)
можуть з’явитися рецидиви захворювання, а також ускладнення в
роботі нервової системи, нирок,
печінки та інших органів.
При будь-якому захворюванні,
що супроводжується лихоманкою,
потрібно негайно звернутися до
медичного працівника. Дуже важливо почати лікування у перші години хвороби.
Захворювання на малярію
можна попередити, застосовуючи
протималярійні препарати та захист від укусів комарів. Регулярно
приймати один із протималярійних
препаратів, наприклад, делагіл
– по 0,5 г один раз на тиждень в
один і той самий день тижня.
Профілактику малярії потрібно починати за тиждень до виїзду в місцевість, де існує висока
загроза захворювання, і продовжувати два дні поспіль, а також

проводити її впродовж усього
часу перебування там і впродовж
чотирьох тижнів після повернення. Цей препарат призначається
дітям за віковими дозами після
консультації з лікарем.
Окрім профілактичного прийому ліків, важливо берегтися від
укусів комарів і в приміщеннях, і
поза ними. Малярійні комарі нападають на людину найчастіше ввечері, із настанням сутінок та вночі.
У цей час бажано носити одяг,
що прикривав би більшу частину
тіла, а відкриті частини тіла слід
змащувати репелентами у вигляді кремів, спиртових розчинів,
аерозолів, дозволених для використання Міністерством охорони
здоров’я України.
Після повернення в Україну
кожен громадянин повинен негайно звернутися до лікаря за місцем
проживання для медичного обстеження і професійних порад.
Гарного вам відпочинку та міцного здоров’я!
Галина ВИНАР, лікар-паразитолог Львівського відокремленого
підрозділу державної установи
“Лабораторний центр на залізничному транспорті державної
санепідемстанції України”

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА

Т

ридцятого березня цього року, ведучи дизель-поїзд №6596 сполученням Хуст–Ужгород перегоном Струмківка–Ужгород, машиніст
помітив поблизу колії хлопця, який не реагував на звукові сигнали локомотива, і був змушений застосувати екстрене гальмування. Завдяки
реакції машиніста вдалося запобігти трагедії.
Правоохоронці, що прибули на місце події, встановили особу порушника, який переходив колію у невстановленому місці. Ним виявився
15-річний підліток. З’ясувалося, що хлопець навчається в одній зі шкілінтернатів Ужгородського району. Підліток самовільно без дозволу залишив заклад.
З порушником провели профілактичну бесіду про безпечну поведінку на об’єктах інфраструктури.

Т

ого ж дня надійшла інформація про дорожньо-транспортну подію
(ДТП), що трапилася на залізничному переїзді перегону ІваноФранківськ–Ямниця. Перетинаючи переїзд на великій швидкості, автомобіль марки BMW в’їхав в огорожу залізничного переїзду і перекинувся.
Як з’ясувалося, автівкою керувала 22-річна мешканка Івано-Франківська,
яка не впоралася з керуванням і спричинила ДТП.
Карета швидкої медичної допомоги доставила потерпілу у міську
клінічну лікарню Івано-Франківська з діагнозом гематома лобної ділянки
голови, струс головного мозку та перелом правої ключиці. Тож внаслідок аварії жінка-водій опинилася на лікарняному ліжку, а автомобіль до
з’ясування всіх обставин випадку – на арешт-майданчику.

вадцять восьмого березня, коли дизель-поїзд №6433/6434 сполуД ченням
Івано-Франківськ–Коломия прибув на кінцеву станцію, до

одного з вагонів підійшли правоохоронці і вивели чоловіка, якому на
вигляд було років 40.
Як з’ясувалося згодом, приводом для затримання 37-річного “терориста” стало повідомлення, яке надійшло на лінію “102” від помічника
машиніста, про те, що в приміському дизель-поїзді невідомий чоловік з
ознаками алкогольного сп’яніння погрожує йому пістолетом.
Під час затримання правоохоронці справді вилучили у пасажира
пістолет марки “Зараккі” без магазина, набоїв та відповідного дозволу
на носіння та зберігання зброї. Пістолет передали на дослідження в
Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр УМВС України в
Івано-Франківській області.
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І

з лютого по травень на території України відбувається оперативно-профілактична операція
“Первоцвіт”, метою якої є протидія незаконному знищенню ранньоквітучих рідкісних рослин, що занесені
у Червону книгу України.
Погодні умови цього періоду сприятливі для росту
та цвітіння цих рослин, а низка весняних свят спонукає “підприємливих” громадян зривати їх для продажу і таким чином знищувати заради короткотривалої
втіхи.
Проведення акції “Первоцвіт” охоплює всі регіони
держави. Транспортні правоохоронці беруть активну
участь у цій операції, оскільки великий потік рослин
порушники привозять саме залізницею на ринки і місця стихійної торгівлі. За словами начальника сектора
громадської безпеки ЛВ на станції Львів майора міліції
Андрія Татарського, чимало охочих заробити у незаконний спосіб на продажу недозволеного краму прибувають із Виноградівського району Закарпатської області, оскільки там найбільш сприятливий клімат для

години знадобилося правоохоронцям, щоб
Д вівстановити
особу та затримати поїзного крадія,

який викрав валізу, скориставшись моментом, коли в
купе не було подорожніх.
Двадцять восьмого березня трійко дівчат, що поверталися поїздом із навчання додому, уже, мабуть,
забули про клопітні будні і будували плани на вихідні. Подруги сіли на потяг, що прямував із Рівного до
Ковеля. Подорож минала весело, до компанії подруг у купе приєднався ще один пасажир. Коли поїзд
прибув до Луцька, дівчата вирішили піти пообідати,
адже стоянка тривала 30 хвилин. Повернувшись у
купе вагона, 19-річна студента помітила, що зникла
її валіза, а разом із нею і новий “знайомий”. Дівчина
не розгубилася і відразу звернулася до працівників
міліції на залізничному вокзалі.
Правоохоронці оперативно встановили особу і
затримали крадія, а допоміг їм у цьому іменний кви-

k|bPbq|jhi

g`kPgmh)mhj

Кореспонденти:
Ольга ПАДКОВСЬКА......................226-01-65
Олександр ГЕРШУНЕНКО.............226-37-83
Оксана ПОДОЛЬСЬКА....................226-39-34
Тетяна БАЛЛА..................................226-59-27
Оксана ЛОЇК......................................226-36-23
Лілія БАРАНИЧ...................................226-37-80
Бухгалтер Тетяна АНДРУШКО....226-46-80

Адреса редакції: 79000
м. Львів, вул. Гоголя, 1.
Е-mail: lz@railway.lviv.ua
ГС ДТГО “Львівська залізниця”
Р/р 260000092670
Код ЄДРПОУ 20851444 МФО 325956
ЛФ АБ “Експрес-Банк”

раннього цвітіння первоцвіту.
Порушників можна помітити серед потоку пасажирів за візуальними ознаками: вони несуть великі,
проте не важкі сумки. Їх зупиняють правоохоронці,
вказують причину перевірки та оглядають вміст сумок.
Працівники міліції співпрацюють з екологічною
інспекцією. Вилучені ранньоквітучі рослини скеровують у ботанічний сад Львова. Порушників притягають
до адміністративної відповідальності та роз’яснюють
їм шкідливість їхніх вчинків. При цьому важливо вести роз’яснювальну роботу і з населенням, адже попит
на ранньоквітучі рослини спонукає багатьох громадян
до завдання серйозної шкоди природі.

ток. Переглянувши камери спостереження, що розташовані на залізничному вокзалі, правоохоронці
зауважили, як невідомий чоловік із валізою в руках
залишав територію вокзалу. Проаналізувавши документальну інформацію, зазначену у базі даних після
купівлі квитка, транспортні правоохоронці відразу
вирушили на пошук злодія, розпочавши з його домашньої адреси. Нічого не підозрюючи, чоловік відкрив двері і був шокований, коли побачив на порозі
свого помешкання міліціонерів...
У квартирі правоохоронці виявили відриту валізу, очевидно, злодій якраз переглядав
свій “набуток”.
Сума викрадених речей становить 3830 гривень. Стосовно зловмисника – 28-річного мешканця
Луцька – транспортні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 185 КК України
“Крадіжка”.

Індекс газети 30223.
Виходить щоп’ятниці.
Тираж 39 512.
Замовлення 424.
Зверстано у комп’ютерному центрі
редакції газети “Львівський
залізничник”.
Комп’ютерна верстка
Антона БЕГЛЯРОВА .................... 226-38-15.
Склад редакційної колегії:
Ігор Паращак, Андрій Везденко,
Галина Квас, Олександр Гершуненко,
Андрій Косюра.

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”.

