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 Традиційно в травні кожного року у медичних закладах міста лікарі-інфекціоністи
проводять серію семінарських занять, які стосуються особливо небезпечних інфекцій.

Але оскільки нещодавно в деяких регіонах України з’явилися випадки захворювання на
холеру, днями в Івано-Франківську відбулося навчання для медиків з метою запобігання
появи небезпечного інфекційного захворювання.

Навчання відбувалося у формі гри і в ньому приймали участь представники різних
медичних закладів міста.

До міської поліклініки №3 прийшов „хворий” і звернувся за допомогою, перелічивши
симптоми, притаманні такому захворюванню, як холера. І далі медики Івано-Франківська
відпрацьовували термінову реакцію на появу в медичному закладі такого особливо
небезпечного для оточуючих пацієнта.

У випадку, якщо лікар запідозрив дану інфекцію, він проводить протиепідемічні та
профілактичні заходи з медперсоналом, одягає певний тип костюму для подальшої
роботи у вогнищі інфекції. Лікар повинен зробити повний забір досліджуваного
матеріалу, а також прийняти разом із медсестрою специфічні препарати доксициклін або
тетрациклін та обробити відкриті частини тіла дезинфікуючим розчином.

В міській поліклініці №3 на час проведення навчання були закриті вхід і вихід, на дверях
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розмістили табличку із написом „Карантин”. Нових пацієнтів тимчасово не впускали до
приміщення, а тих хворих, які прийшли на огляд до своїх лікарів, тимчасово не випускали
з приміщення поліклініки. Всі хворі залишалися на своїх місцях, а працівники реєстратури
та інші медичні працівники записували дані про усіх, хто міг контактувати з „хворим на
холеру”. Такий запобіжний захід проводять для того, щоб за цими людьми можна було
спостерігати максимальний інкубаційний період даного захворювання. Адже час,  до
якого може захворіти людина, близько 5 діб. І в разі виникнення справжнього
захворювання, медики міста повинні здійснювати обходи і відвідувати кожного пацієнта,
перевіряючи, здоровий він чи ні.

За навчанням спостерігали працівники санітарної епідеміологічної станції міста. Були
задіяні „швидка допомога” для госпіталізації, санепідстанція – для того, щоб зробити
заключну поточну дезинфекцію у вогнищі інфекції, евакобригада, яка „хворого” повинна
була доставити у холерний госпіталь, який розгорнули на базі обласної інфекційної
лікарні.

Такі навчання проводять для того, щоб перевірити, які дії і які функціональні обов’язки
має знати і здійснювати кожен медик, від санітарки до головного лікаря. „В загальному, –
розповідає лікар-інфекціоніст міської поліклініки №3 Марія Миронюк, – такі навчання
проводяться планово і стосуються кожного небезпечного захворювання. Але у випадках,
коли ту чи іншу вірусну інфекцію виявляють у певному регіоні України, ми проводимо
схожі навчання позапланово. Адже дуже важливо відтренувати дії усіх медичних
працівників міста, щоб вони були готові правильно і своєчасно виявити небезпечну
хворобу і допомогти хворому”.

Навчання, які днями пройшли в Івано-Франківську, ще раз довели, настільки серйозно і
цілеспрямовано міські лікарі ставляться до своєї роботи. Адже давно відомо – якщо у
твоїх руках життя людей – потрібно бути готовому до будь-яких несподіванок.

            
«Одобрямс» від роботодавців

2011-06-20 17:30:03

     
     В Івано-Франківській області з’явилось обласне об’єднання організацій роботодавців.
Власне спочатку відбулись об’єднання галузевих організацій на державному рівні…   
«Карітас» оздоровлює дітей

2011-06-20 16:30:34
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     Уже впродовж семи років благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ»
організовує літнє оздоровлення дітей із соціально незахищених сімей. За цей час активно
відпочити…   
Успіхи у промисловому виробництві Івано-Франківської області

2011-06-20 15:30:53

     
     У січні–травні 2011р. у промисловості Івано-Франківської області індекс промислової
продукції проти відповідного періоду попереднього року склав 135% (по Україні –
108,5%).   
Оприлюднено щорічний рейтинг найбільш нестабільних держав світу

2011-06-20 14:45:43

     
     У понеділок, 20 червня, Фонд миру оприлюднив щорічний рейтинг найбільш
нестабільних держав світу. Україна посіла 110 місце в рейтингу, на першому місці
опинилась…    
Свято «Полонинське літо-2011» вдалося верховинцям на славу!

2011-06-20 14:30:48

     
     Минулої неділі у селі Верхній Ясенів Верховинського району відбулося багатолюдне
свято «Полонинське літо – 2011», на якому, незважаючи на примхи червневої погоди…    

На ремонт прикарпатської резиденції Януковича виділять 21 млн грн

2011-06-20 12:30:53

     
     Конкурсний комітет ДО “Резиденція “Синьогора” Державного управління справами 3
червня ухвалив рішення про проведення ремонтних робіт на суму 21,03 млн грн.   
Україна є важливим центром хакерства і кіберзлочинності

2011-06-20 11:30:55

     
     Про це заявив британський журналіст та історик, автор низки досліджень і книг про
організовану злочинність у Європі Міша Ґленні. За його словами, Україна - дуже
важливий центр…   
Українські трудові емігранти продовжують відкривати для себе Америку через Канаду

2011-06-20 10:30:11
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     Про те, що в Америці можна майже задурно взяти багато землі, у прикарпатському
селі Небилові Калуського повіту вперше почули від німецьких колоністів…   
Як відпочивали й оздоровлювалися станиславівські діти й дорослі 100 років тому?

2011-06-20 09:30:37

     
     На час літніх канікул дітей та молодь запрошували у різноманітні заміські табори.
Наприклад, Комісія виховних осель і мандрівок молоді при Українськім краєвім товаристві
охорони дітей…   
Красивий і вражаючих розмірів борщівник – небезпечний для здоров’я

2011-06-18 17:30:13

     
     Досить торкнутися до її листя і опік 1 чи 2 ступеня гарантований. Та особлива
небезпека, кажуть лікарі, полягає в тому, що дотик до рослини перший час не дає
жодних неприємних відчуттів.   
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