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ПРО ГОЛОВНЕ

З

а попередніми прогнозами Всесвітньої
організації охорони здоров’я (ВООЗ)
та за моніторинговими дослідженнями вітчизняних фахівців, в Україні для епідеміологічного сезону 2014/2015 років буде
характерною циркуляція вірусів штамів,
подібних до штамів грипу А/“Каліфорнія”
(Н1N1), А/“Техас” (H3N2) та В/“Массачусетс”.
Найбільшої активності грипу, що може пе-

ревершити епідеміологічний поріг, фахівці
очікують із другої половини листопада – на
початку грудня цього року. Із метою зменшення ризику післягрипозних ускладнень,
смертельних випадків та фінансових витрат, пов’язаних з оплатою листків непрацездатності залізничників, керівництво залізниці подбало про закупівлю протигрипозної
вакцини “Ваксігрип”.
Закінчення на 3 стор.

АНОНС

“×àð³âí³ ñòðóíè” çàêëèêàþòü
äîïîìîãòè çàõèñíèêàì Óêðà¿íè

Шістнадцятого жовтня цього року народний
ансамбль бандуристок “Чарівні струни” Будинку
науки і техніки Львівської дирекції залізничних
перевезень під керівництвом лауреата премії
ім. С. Людкевича Ірини Содомори візьме участь у
благодійному концерті, що відбудеться з ініціативи Національної спілки кобзарів України, за сприяння департаменту з питань культури Львівської
облдержадміністрації у Палаці мистецтв (Львів,
вул. Коперника, 17). Кошти від творчого заходу організатори планують скерувати на лікування бійців
української армії, які зазнали важких поранень у зоні
проведення антитерористичної операції.
Унаслідок масованих обстрілів системами залпового
вогню “Град”, яких терористи завдали по Дебальцевому,
у Руслана Карпеця ампутована ліва рука, важкотравмована ліва нога та роздроблена стегнова кістка. Оскільки руку
ампутовано з кульшовим суглобом, протез можуть встановити лише за кордоном. У німецькій клініці така процедура
вартуватиме від 50 до 100 тис. євро.
Сергій Товстих із Дніпропетровщини прикривав вогнем із
гранатомета своїх товаришів, зазнав важких поранень, через

АКТУАЛЬНО

Пораненим потрібна
допомога донорів
Із початку жовтня цього року з ініціативи
Укрзалізниці з метою належного забезпечення заходів
із надання медичної допомоги постраждалим унаслідок проведення АТО і підтримки військових медиків,
популяризації донорства медична служба залізниці та
дорожня станція переливання крові запровадили акцію
“Здай кров – врятуй життя!” зі збору крові для пацієнтів військових госпіталів та інших медичних закладів,
що надають медичну допомогу пораненим у зоні АТО.
У рамках цієї акції всі бажаючі можуть здати кров для
лікування постраждалих у зоні АТО. До участі в акції на
Львівській залізниці вже зголосилося близько ста осіб.
У підсумку дорожня станція переливання крові вже передала безоплатно 8 літрів альбуміну і компонентів
крові для потреб важкопоранених, які перебувають на
лікуванні у Львівському військовому шпиталі.
За словами начальника лікувально-профілактичного відділу медичної служби Тетяни Безеки, через значну кількість
потерпілих, які продовжують поступати у шпиталі, Львівський
обласний центр служби крові і відділення трансфузіології
військового шпиталю не в змозі самостійно забезпечити та
підтримувати необхідний запас крові та її компонентів для
лікування хворих. Тому медична служба і дорожня станція переливання крові відразу відгукнулися на заклик Укрзалізниці
провести таку акцію серед залізничників та всіх бажаючих долучитися до збору крові для лікування потерпілих у зоні АТО.
– Для працівників станції робота в рамках акції була позаплановою, адже за технологією своєї роботи вони постійно
виїжджають для забору крові на всі підприємства залізниці, –
розповідає Тетяна Безека. – Наша станція переливання крові
забезпечує компонентами крові Клінічну лікарню Львівської
залізниці та всі інші медичні заклади залізниці.
– Людська кров – надзвичайно важливий компонент для
життєдіяльності кожної людини, – розповідає головний лікар дорожньої станції переливання крові Ірина Косогорова.
– Зараз особливо необхідна донорська кров, із якої будуть
виготовлені компоненти та препарати для проведення повноцінної гемотрансфузійної терапії, яка врятує не одне людське
життя. Тому щиро вдячні всім, хто вже виявив бажання здати
кров для постраждалих.
Акція “Здай кров – врятуй життя!” на залізниці триватиме
впродовж жовтня. Тож усі бажаючі можуть і надалі зголошуватися на станцію переливання крові. Забір крові у дорожній станції здійснюється щодня, окрім суботи та неділі, із 9:00 до 13:00
год. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.
Донорами крові можуть стати люди, які не хворіли інфекційними хворобами, гепатитами А, Б, С і не мали важких операцій.

які залишився без обох рук. Зараз він перебуває у Львівському
військовому шпиталі. Попереду – місяці складного лікування
та реабілітації. За попередніми підрахунками, протез лише
однієї руки коштуватиме близько ста тисяч доларів США.
Учасники концертної програми закликають усіх небайдужих до долі хлопців прийти на концерт і в такий спосіб долучитися до збору коштів на лікування українських воїнів.
Окрім ансамблю “Чарівні струни”, участь у концерті візьмуть лауреат премії ім. С. Людкевича Ірина Шуст-Назарук,
Любов Вальчак, Наталя Кончаківська, а також відомі музиканти: лауреат міжнародних конкурсів Ігор Мацелюх, Микола
Сало, Світлана Вовк та дитячий ансамбль “Панянки”.
Автор та ведуча проекту – заслужена артистка України
Марія Сорока. Початок концерту о 18-й год.
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