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ШАНОВНI ВИКЛАДАЧI, СПIВРОБIТНИКИ ТА СТУДЕНТИ УНИВЕРСИТЕТУ!

З вiдчуттям глибокої радостi i вiд
щирого серця поздоровляємо вас з
Воскресiнням Христовим, та з трав-
невими святами!

Нехай царюють у ваших серцях
радiсть i душевний спокiй! Нехай до
Вашої оселi прийде здоров‘я, любов,
щастя, добробут, душа нехай свiтлi-
шою стає, серце пламенiє любов‘ю, а
помисли стануть щирими та добрими.

Всiх Вам земних благ!

Ректорат, профкоми ЗНТУ

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ – НАВIКИ В СЕРЦЯХ!

Збереження миру на Землi – ось
одна з найважливiших задач людства
заради життя! Життя є любов, добро,
надiя й перспектива – усе те прекрасне,
що 71 рiк назад вiдродили та подарува-
ли нам шановнi й дорогi ветерани.

Пiд час найстрашнiшої вiйни за всю
iсторiю людства день у день у тилу i
на фронтi нашi предки, не шкодуючи
своєї молодостi й життя, вiдстоювали
Вiтчизну, усiма силами боролися задля
мирного неба над рiдною квiтучою зем-
лею!

Скiльки горя i втрат випало на до-
лю людей? Страшно уявити! Проте во-
ни вистояли! I досi пам‘ять про великi
подвиги живе в серцях учасникiв тих
жахливих подiй i, звiсно, у серцях їх
нащадкiв.

Тому щороку до 9 травня ми
обов‘язково придiляємо особливу увагу
Великiй Перемозi над фашизмом, зга-

дуючи усiх, хто її виплекав, i якою цi-
ною вона була здобута!

5 травня напередоднi Дня Великої
Перемоги над нацизмом в Запорiзькому
нацiональному технiчному унiверситетi
вiдбулася урочиста зустрiч ветеранiв та
учасникiв бойових дiй. Теплими слова-
ми i квiтами дорогих гостей ушанували
викладачi i студенти. У своїх виступах
нашi герої згадали минулi роки, подi-
лилися скорботою за загиблими. Такi
зустрiчi надзвичайно важливi, адже що-
року ветеранiв стає все менше, а ми
зобов‘язанi зберегти пам‘ять про без-
цiнний, найбiльший подвиг крiзь роки!
Зранку також 5 травня молодь ЗНТУ
бiля пам‘ятника Автомобiлiстам, при-
вiтали ветеранiв та поклали квiти до
монументу.

6 травня бiля пам‘ятника екiпа-
жу Яценка вiдбувся урочистий мiтинг-
реквiєм присвячений 71-iй рiчницi Ве-
ликої Перемоги. Полеглих на полях вiй-
ни спiввiтчизникiв учасники мiтингу
вшанували хвилиною мовчання. Запо-
рiжцi згадали i вшанували пам‘ять по-
кладанням квiтiв до монумента, прися-
гнувши нiколи не забувати про тих, хто
подарував нам мирне небо!

Також 6 травня вiдбувся велопро-

бiг до Дня Великої Перемоги за участi
наших студентiв! «Машинкiвцi» старту-
вали вiд студмiстечка ЗНТУ i попряму-
вали проспектом Соборним! За пам‘ять!
За перемогу!

6 травня урочистостi завершилися
у театрi iм. В.Г. Магара. Артисти пода-
рували нам святковий концерт iз сим-
волiчною назвою «Урок мужностi». Сту-
денти ЗНТУ пiдтримували оплесками
кожен виступ; зал пiдтримував вико-
навцiв i пiдспiвував їм, тому що впро-
довж святкування звучали всiм вiдомi
пiснi воєнних лiт, якi торкали за душу
кожного.

Пам‘ятаємо Великий Подвиг наших
воїнiв! Намагаймося жити та працюва-
ти заради миру на Землi!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

ВIТАЄМО СТИПЕНДIАТIВ МIСЬКОГО ГОЛОВИ!

13 квiтня 2016 року в Запорiзькому
нацiональному технiчному унiверситетi
107 студентiв, 2 молодi вченi i 7 студен-
тiв наших коледжiв урочисто отримали
сертифiкати про призначення стипен-
дiї мiського голови м. Запорiжжя на I
пiврiччя 2016 року.

Пишаємося «машинкiвцями»!
Попереду тiльки новi досягнення!

Прес-служба профкому студентiв
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ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛIМПIАДА ЗI СПЕЦIАЛЬНОСТI
«ОРГАНIЗАЦIЯ I РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ»

Згiдно з Наказом МОНУ №1247 вiд
27.11.2015 «Про проведення Всеукраїн-
ської студентської олiмпiади 2015/2016
навчального року», ЗНТУ визначено ба-
зовим ВНЗ для проведення Всеукраїн-
ської студентської олiмпiади зi спецi-
альностi «Органiзацiя i регулювання до-
рожнього руху», яка вiдбулася 19-22
квiтня 2016 року.

Урочисте вiдкриття Всеукраїнської
олiмпiади вiдбулося 20 квiтня в ауд. 253
головного корпусу ЗНТУ. Гостей унi-
верситету, органiзаторiв та студентiв-
учасникiв олiмпiади привiтали ректор,
проф. Бєлiков С.Б., проректор з науко-
вої роботи, проф. Внуков Ю.М. i завiду-
вач кафедри «Транспортнi технологiї»,
проф. Бабушкiн Г.Ф.

В олiмпiадi взяли участь команди
з шести ВНЗ України: Нацiонально-
го унiверситету «Львiвська полiтехнi-
ка», Львiвського державного унiвер-
ситету безпеки життєдiяльностi, Хар-
кiвського нацiонального автомобiльно-
дорожнього унiверситету, Нацiонально-

го транспортного унiверситету (м. Ки-
їв), Запорiзького нацiонального технiч-
ного унiверситету та СНУ iм. В. Даля
(м. Сєвєродонецьк).

Олiмпiада проходила у два тури: I
тур (теоретичний) – розв‘язання кон-
курсних задач, тестування (20 квiтня);
II тур (практичний) – виїзд на пере-
хрестя м. Запорiжжя, розроблення схе-
ми органiзацiї дорожнього руху (21 квi-
тня).

21 квiтня вiдбулося урочисте закри-
ття олiмпiади, нагородження перемож-
цiв, призерiв та найкращих у номiнацi-
ях. За пiдсумками роботи членiв журi
олiмпiади призовi мiсця розподiлилися
таким чином:

I I мiсце – Морозов Iван Олександро-
вич, студент Запорiзького нацiональ-
ного технiчного унiверситету;

I II мiсце – Шума Остап Михайлович,
студент Нацiонального унiверситету
«Львiвська полiтехнiка»;

I III мiсце – Жук Максим Петрович,
студент Львiвського державного унi-

верситету безпеки життєдiяльностi.
У командному залiку:

I I мiсце – команда Харкiвського нацiо-
нального автомобiльно-дорожнього
унiверситету;

I II мiсце – команда Нацiонального
транспортного унiверситету;

I III мiсце – команда Нацiонального
унiверситету «Львiвська полiтехнi-
ка».
Серед найбiльш активних органiза-

торiв, працiвникiв кафедри «Транспорт-
нi технологiї», якi доклали неабияких
зусиль для успiшного проведення олiм-
пiади на високому рiвнi, варто видiлити
i висловити подяку доцентам Кузькi-
ну О.Ф. i Турпаку С.М., старшим викла-
дачам Райдi I.М., Трушевському В.Е.,
Тарасенку О.В. i Грицаю С.В., завiду-
вачам лабораторiй Михайленко Н.А. i
Калкасову С.I.

Щиро вiтаємо всiх учасникiв Все-
української студентської олiмпiади!

Алiна Нiкiтенко,
вiддiл наукової роботи студентiв

МСП «ЩИТ» УЗЯВ УЧАСТЬ У НАВЧАННЯХ

18 березня 2016 року нашi хлопцi

з молодiжного спецiального пiдроздi-
лу «ЩИТ» на чолi з його командиром
В.Ф. Дєвочкiним узяли участь у пла-
нових тактико-спецiальних навчаннях,
органiзованих координацiйною групою
Антитерористичного Центру (КГ АТЦ)
при Управлiннi Служби безпеки Украї-
ни в Запорiзькiй областi на об‘єктi ко-
мунального пiдприємства «Мiжнарод-
ний аеропорт «Запорiжжя».

Мета навчань — перевiрка стану го-
товностi й вiдпрацювання спiльних дiй

усiх суб‘єктiв боротьби з тероризмом на
об‘єктах транспортної iнфраструктури,
проведення антитерористичної операцiї
з припинення протиправних дiй теро-
ристiв, що захопили заручникiв.

За результатами проведених захо-
дiв було перевiрено дiєвiсть системи
зв‘язку iз оперативними групами, вiд-
працьованi практичнi дiї штабу з аналi-
зу ситуацiї та керiвництва оперативни-
ми групами в екстремальнiй ситуацiї.

Прес-служба профкому студентiв ЗНТУ

«МАШИНКIВЦI» ПIДКОРЮЮТЬ «ДНIПРОВСЬКУ ЛIГУ СМIХУ»!

Iз задоволенням повiдомляє-
мо, що наша збiрна команда КВК
"Запорожский ВЕКТОР-Машинка-
ЗНТУ"успiшно взяла участь у фе-
стивалi Офiцiйної Днiпровської Лiги
Смiху. «Днiпровка» стартувала у рам-
ках проекту «Чемпионат Украины по
юмору «Лига смеха», i це вже другий її
сезон у країнi.

Сам фестиваль пройшов 3 квiтня
в Нацiональному центрi аерокосмiчної
освiти молодi iм. О.М. Макарова у м.
Днiпропетровську. Команди-учасницi
пiдготували оригiнальнi та веселi вiзи-
тiвки до 5 хвилин у вiльному форматi.
За пiдсумками виступiв кращi 14 ко-
манд отримали по одному з 7 «зiркових
тренерiв».

Ми поспiлкувалися з капiтаном рi-
дної «машинкiвської» команди Денисом
Бондаренком i хочемо подiлитися вра-
женнями з вами. (Iнтерв‘ю надано мо-

вою оригiналу).
– Когда вы отправились в Днепропе-

тровск? Сколько времени было на подго-
товку? Когда прошёл сам фестиваль?

– Были в Днепре 31 марта, в четверг.
Готовились за месяц, но после редактур,
дописывали новые шутки уже на месте.
Фестиваль прошел хорошо, как всегда
были свои минусы и свои плюсы, но, в
целом, картинка сложилась приятная.

– Давно ли выступаете таким соста-
вом?

– Года 3 уже. Мы почти этим соста-
вом стали чемпионами Открытой Запо-
рожской Лиги в 2014 году и решили вот
снова собраться и забрать все кубки.

– Как, по-вашему, выступили? Как
принял вас зал?

– Как я уже говорил, есть свои ми-
нусы и плюсы. Выступили хорошо, но
не так, как рассчитывали, в связи с те-
хническими нюансами. Зал очень те-

плый и воспитанный.
– Пару слов о вашем наставнике.
– Сергей Лаврик – участник ко-

манды КВН «ХАИ», папа Витальки из
одноименного сериала и очень опытный
и положительный тренер.

– Что предстоит команде дальше?
– Игры 24 или 25 мая на сцене Дне-

пра, но уже вместе с тренером и но-
выми шутками.

– Личные впечатления, пожелания.
– Очень понравилась поездка. Вы-

несли из нее много нового и повспоми-
нали старое.

Ми пишаємося нашими веселими та
кмiтливими студентами! Бажаємо й на-
далi пiдкорювати новi висоти, здобува-
ти натхнення, новий досвiд та гарнi емо-
цiї! «Запорожский ВЕКТОР-Машинка-
ЗНТУ», ми тримаємо за вас кулачки!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912
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СПОРТИВНИЙ ФЛЕШМОБ!

Ранкова зарядка ЗНТУ на ганку
головного корпусу вiд 05 квiтня ви-
кликала масу позитивних емоцiй як
у учасникiв, так i в органiзаторiв.

Насправдi, було б круто прово-
дити такi заходи щотижня, але й
разова акцiя показала, що студен-
ти, наша молодь, може без примусу
хоча б 10 хвилин займатися фiзи-
чними вправами.

Виникає запитання: а навiщо все
це? Вiдповiдь проста – пiдняти само-
свiдомiсть, настрiй та просто на 10
хвилин вiдволiктися вiд навчальної
метушнi.

I гарно те, що бiля головного кор-
пусу майже не було курцiв. Це ду-
же естетично, адже приємно бачити
«обличчя» унiверситету, де не кида-
ють «бички» повз урни. Пiсля за-
рядки стало соромно палити, тому,
люди, навiть якщо ви палите, то ро-
бiть це не бiля головного входу, а
бiля урн, було б добре проходити до
головного входу не через дим!

Прикро, що в натовпi спостерiга-
ючих було чутно фрази: «Що це за
цирк?», «Я б нiколи не вийшов це
робити, маячня». Гей, люди, якi це
казали, ви дiйсно так думаєте??? Ви-
вчаючи iншi навчальнi системи свi-
ту, розглядаючи їх заходи, можна
побачити безлiч подiбних акцiй, а в
нас таке робити, пробачте, тупо? Я
бачив на обличчях людей усмiшки,
вони смiялися, танцювали та бiсили-
ся – це ж чудово! Трохи сумно, коли
навколо тебе розквiтає природа, а
тобi потрiбно сидiти на заняттях, а
захiд допомiг всiм охочим вивiльни-
ти енергiю.

Подiбнi флешмоби показують,
що «Машинка» виховує здорову,
активну й небайдужу до спортив-
них заходiв молодь.

I взагалi, як ви дивитесь на те,
щоб частiше проводити такi заряд-
ки?

Дмитро Бєлухов,
ФЕУ 515

ВIТАЄМО УЧАСНИЦЬ «МIС ЗЕТК ЗНТУ»!

8 квiтня в Палацi культури «Ор-
бiта» пройшов конкурс краси «Мiс
ЗЕТК ЗНТУ – 2016». Пишний за-
хiд зiбрав усiх шанувальникiв при-
родної краси та естетики, а також
друзiв та рiдних учасниць-красунь.
Дiвчата дивували, захоплювали, да-
рували усмiшки та гарний настрiй
глядачам.

Пiдтримували красунь своїми
виступами дитячий танцювальний
ансамбль, а також саксофонiст Ма-
ксим Картiнiн i акордеонiст Гаррi
Мороз.

А у глядацькiй залi уважно сте-
жили за виступами i вболiвали рек-
тор ЗНТУ Сергiй Борисович Бєлiков
i викладацький склад ЗЕТК ЗНТУ.

У пiдсумку заходу журi (дирек-
тор ЗЕТК ЗНТУ Євген Рябенко,

голова профкому студентiв ЗНТУ
Андрiй Iванченко, директор «Ivan
Taxi» Iван Шмигля, Євген Касьянен-
ко та Людмила Цукан) визначило
володарок титулiв i переможницю
конкурсу! Нею стала Юлiана Мiгур,
з чим ми i вiтаємо красуню!

Слiд зазначити, що з думкою
журi повнiстю погодилася й зала.
Глядачi вiддали Юлiанi свої оплес-
ки i приз глядацьких симпатiй!

Найвродливiшу дiвчину колед-
жу визначено!

Снiжана Вичужанiна,
РТ 912

У В А Г А К О Н К У Р С !

Запорiзький нацiональний технiчний
унiверситет оголошує конкурс
на замiщення вакантних посад:

. декана транспортного факультету – 1;

. зав. кафедри «Iноземнi мови» – 1;

. зав. кафедри «Теорiя та практика пе-
рекладу»

– 1;

. зав. кафедри «Захист iнформацiї» – 1;

. проф. кафедри «Захист iнформацiї» – 1;

. проф. кафедри «Теорiя та практика
перекладу»

– 1;

. проф. кафедри «Обладнання i техно-
логiя зварювального виробництва»

– 1;

. проф. кафедри «Автомобiлi» – 1;

. доц. кафедри «Теорiя та практика
перекладу»

– 2;

. доц. кафедри «Електропостачання
промислових пiдприємств»

– 3;

. доц. кафедри «Фiзика» – 1;

. доц. кафедри «Мiжнароднi економi-
чнi вiдносини»

– 1;

. доц. кафедри «Фiнанси та кредит» – 4;

. доц. кафедри «Маркетинг» – 1;

. доц. кафедри «Iноземнi мови профе-
сiйного спiлкування»

– 1;

. доц. кафедри «Фiзичне матерiало-
знавство»

– 2;

. доц. кафедри «Фiлософiя» – 1;

. доц. кафедри «Мiжнародний ту-
ризм»

– 1;

. доц. кафедри «Деталi машин i ПТМ» – 1;

. доц. кафедри «Теоретична та загаль-
на електротехнiка»

– 1;

. доц. кафедри «Економiчна теорiя та
пiдприємництво»

– 3;

. доц. кафедри «Пiдприємництво, тор-
гiвля та бiржова дiяльнiсть»

– 1;

. доц. кафедри «Менеджмент» – 1;

. ст. викл. кафедри «Фiлософiя» – 1;

. ст. викл. кафедри «Фiнанси та кре-
дит»

– 1;

. ст. викл. кафедри «Iноземнi мови» – 3;

. ст. викл. кафедри «Теорiя та практи-
ка перекладу»

– 1;

. ст. викл. кафедри «Українознавство
та загальна мовна пiдготовка»

– 1;

. ст. викл. кафедри «Пiдприємництво,
торгiвля та бiржова дiяльнiсть»

– 1;

. ст. викл. кафедри «Економiчна тео-
рiя та пiдприємництво»

– 3;

. ст. викл. кафедри «Фiзична культу-
ра, олiмпiйськi та неолiмпiйськi види
спорту»

– 1;

. ст. викл. кафедри «Захист iнформа-
цiї»

– 1;

. викл. кафедри «Теорiя та практика
перекладу»

– 3;

. викл. кафедри «Нарисна геометрiя,
iнженерна та комп‘ютерна графiка»

– 1;

. асист. кафедри «Фiнанси та кредит» – 1.

Термiн подання заяв – один мiсяць вiд дня ого-
лошення конкурсу в газетi. Документи подаються
на iм’я ректора унiверситету. Заяву перед подан-
ням необхiдно зареєструвати у вiддiлi дiловодства
унiверситету. Адреса унiверситету: 69063, м. Запо-
рiжжя, вул. Жуковського, 64
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Туберкульоз i його профiлактика

«ТУБЕРКУЛЬОЗ – ГОЛОВНИЙ IНФЕКЦIЙНИЙ ВОРОГ ЛЮДСТВА»
(ВСЕСВIТНЯ ОРГАНIЗАЦIЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я).

ПОДБАЙ ПРО СЕБЕ ТА СВОЄ ОТОЧЕННЯ –
ПЕРЕВIР СВОЇ ЛЕГЕНI

Щороку на Землi мiльйони людей гинуть
вiд туберкульозу, незважаючи на те, що для
лiкування хворих уже протягом декiлькох
десятилiть iснують ефективнi лiки. Щоб
привернути увагу до того, що на бiльшiй
частинi нашої планети туберкульоз продов-
жує залишатися «вбивцею №1» серед усiх
iнфекцiйних захворювань, щорiчно 24 бере-
зня проводиться Всесвiтнiй день боротьби з
туберкульозом.

Ця дата вибрана не випадково. Саме в
цей день бiльше 120 рокiв тому Роберт Кох
виступив у Берлiнi з сенсацiйною для науко-
вої громадськостi заявою. Вiн оголосив про
вiдкриття збудника цього небезпечного за-
хворювання – мiкобактерiї туберкульозу. У
тi роки туберкульоз був широко поширений
у Європi й Америцi, будучи причиною смертi
кожного сьомого жителя планети. Вiдкриття
дозволило iстотно просунутися в галузi дiа-
гностики й лiкування цього захворювання.

Про захворювання
Найчастiше туберкульоз вражає органи

дихальної системи (головним чином легенi i
бронхи), проте можливе ураження й iнших
органiв, наприклад кiсток i м‘язiв. Зважаючи
на це, розрiзняють два основнi види туберку-
льозу: туберкульоз легенiв i позалегеневий
туберкульоз.

Туберкульоз легень може тривалий час
протiкати безсимптомно i виявитися випад-
ково, при проведеннi флюорографiї або рент-
генiвського знiмку грудної клiтини.

Симптоми туберкульозу:
I кашель або покашлювання з видiленням

мокротиння, можливо, з кров‘ю;
I тривале пiдвищення температури до 37-

37,5 градусiв;
I швидка стомлюванiсть i поява слабкостi;
I зниження або вiдсутнiсть апетиту, втрата

у вазi;
I пiдвищена пiтливiсть, особливо вночi;
I поява задишки при невеликих фiзичних

навантаженнях.
Може мати мiсце один iз зазначених сим-

птомiв або поєднання двох або трьох симпто-
мiв. Необов‘язковим симптомом при цьому
буде кашель.

При збереженнi хоча б одного з перелiче-

них вище симптомiв протягом трьох тижнiв
необхiдно термiново звернутися до терапев-
та або до лiкаря-фтизiатра.

При ранньому виявленнi та правильно-
му лiкуваннi туберкульозу iнфiкованi люди
перестають поширювати бактерiї i можуть
бути вилiкуванi.

Як передається захворювання
Основну загрозу для населення стано-

вить легеневий туберкульоз, при якому
шлях передання захворювання – повiтряно-
крапельний. Здорова людина може зарази-
тися вiд хворого на туберкульоз при його
кашлi, чханнi, пiд час розмови з ним.

Один хворий на вiдкриту форму туберку-
льозу легенiв за 24 години видiляє десять
мiльярдiв бактерiй, якi при кашлi рознося-
ться по повiтрю й iнфiкують оточуючих.

Iнколи зараження вiдбувається при вжи-
ваннi молочних продуктiв вiд хворих на ту-
беркульоз тварин.

Хто може захворiти на туберкульоз?
Захворiти на туберкульоз може будь-яка

людина, що мала контакт iз хворими на ту-
беркульоз. Чим тiснiший був контакт, тим
бiльший ризик захворювання. Як прави-
ло, розвитку туберкульозу сприяє зниже-
ння захисних сил органiзму: перенесенi важ-
кi захворювання, неповноцiнне харчування,
стресовi ситуацiї, ВIЛ-iнфекцiя. Особливо
сприйнятливi до туберкульозу дiти дошкiль-
ного вiку i люди похилого вiку. Однак не
всi люди, що мали контакт iз туберкульо-
зним хворим, хворiють. За захист органi-
зму й виникнення того чи iншого захворю-
вання вiдповiдає iмунна система. Розвиток i
прогресування туберкульозу є результатом
ослабленої iмунної системи органiзму.

Фактори, що сприяють розвитку тубер-
кульозу:
I зниження iмунiтету;
I курiння;
I стресовi ситуацiї;
I недостатнє i неправильне харчування;
I поганi побутовi умови;
I алкоголiзм;
I наркоманiя;
I ВIЛ / СНIД;
I хронiчнi захворювання легенiв.

Що робити, аби не захворiти на туберку-
льоз?

Здоровий спосiб життя!
Не палiть – курiння послаблює мiсцевий

захист дихальних шляхiв, знижує iмунiтет
органiзму в цiлому.

Не зловживайте алкоголем – це знижує
загальний захист органiзму.

Харчуйтеся повноцiнно.
Обстежуйтеся регулярно – в Українi для

раннього виявлення туберкульозу проводя-
ться масовi профiлактичнi флюорографiчнi
огляди населення. Обстеження безкоштовне.

Вакцинацiя – важливий крок у попере-
дженнi поширення туберкульозу.

Дiти бiльш сприйнятливi до туберкульо-
зної iнфекцiї, а у нещеплених дiтей най-

бiльш висока ймовiрнiсть захворiти на ту-
беркульоз.

Туберкулiнодiагностика – проба Манту,
що проводиться дiтям 1 раз на рiк, починаю-
чи з 12 мiсяцiв. Проба Манту необхiдна, щоб
виявити iнфiкованих туберкульозом дiтей.

Кiлька слiв про лiкування . . .

Своєчаснiсть початку антимiкробної тера-
пiї. Це дозволить припинити бациловидiлен-
ня у хворого на раннiх термiнах лiкування
i вiдновити уражений орган без шкоди для
органiзму в цiлому.

Прийом протитуберкульозних препаратiв
повинен бути регулярним. Навiть невеликi
перерви призводять до розвитку лiкарської
стiйкостi. Прийом протитуберкульозних пре-
паратiв повинен проходити пiд контролем
медичного персоналу.

Що робити, якщо у вас дома є людина,
хвора на туберкульоз?

Хворий, який видiляє туберкульознi па-
лички, лiкується у спецiалiзованiй лiкарнi.
Лiкування буває тривалим, але це є необхi-
дною умовою для того, щоб перемогти ту-
беркульоз.

Коли ж хворому дозволяють перебувати
вдома, тобто лiкуватися в амбулаторних умо-
вах, то вiн повинен продовжувати приймати
лiкарськi препарати регулярно.

Усi члени сiм‘ї, а також люди, що знаходя-
ться в контактi з хворим, повиннi регулярно
перевiрятися на туберкульоз. При дотриман-
нi правильного режиму вiдпочинку, працi,
виконання всiх рекомендацiй лiкаря, хворий
буде знову здоровий.

Тетяна Мiтiна,
терапевт КЗОЗ «Студентська полiклiнiка»
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