ДИРЕКТНО
ДВА СЛУЧАЈА ЛЕПТОСПИРОЗЕ У СОМБОРУ

ГРАДОНАЧЕЛНИЦА СА САРАДНИЦИМА У
ПОСЕТИ ЂАЦИМА ПРВАЦИМА

ОПАСНЕ БАКТЕРИЈЕ
ВРЕБАЈУ У ПРИРОДИ
● Веома је важно да се пацијент јави чим осети прве тегобе, јер
правовремено дата терапија у највећем броју случајева доводи до
доброг исхода, истичу лекари

З

аразна болест лепто- на основу клиничке слике са
спироза после извесног сигурношћу можемо да тврдипериода поново се појавила мо да је у питању лептоспина нашем подручју.
роза. Нема места
На Инфективном
паници. Напросто,
одељењу сомборто се дешава свуда у
ске Опште болсвету, па и код нас.
нице „Др Радивој
Веома је важно да
Симоновић“ у просе пацијент јави
теклих петнаестак
на време чим оседана примљена су
ти прве тегобе, јер
два пацијента са
правовремено дата
симптомима лептотерапија у највећем
спирозе. Нажалост,
броју случајева доједан пацијент код
води до доброг искога се болест махода – казала нам
Др Гордана
нифестовала у теје др Станић и исЦветић
жем облику је претакла да лекова за
минуо, потврдила нам је др ту болест има довољно, а то
Миланка Станић, начелница су пеницилински препарати
Инфективног одељења.
и довицин.
Епидемиолог др Гордана
- У оба случаја болест није
серолошки потврђена, али Цветић, начелница Центра за

Мишеви могу бити узрочници лептоспирозе

контролу и превенцију болести Завода за јавно здравље у
Сомбору, појашњава да је лептоспироза сезонско обољене
које се јавља лети и у рану
јесен, када су људи у контакту
са природом и водом.
- Извор инфекције могу
бити мишеви, пацови и други мишолики глодари. Ако
су животиње инфициране,
бактерија лептоспира се налази
у њиховом урину. Најчешћи
начин преношења је преко
контаминираних стајаћих вода
које се не хлоришу. Сматра се
да је лептоспироза професионално обољење пецароша,
фармера и других радника
који су у додиру са пољем –
каже др Гордана Цветић.
Клиничка слика лептоспирозе није уобичајена и тешко
је посумњати на ову болест. У
почетку су симптоми слични
грипу. Јавља се повишена температура, грозница, болови у
мишићима, а код тежих облика
болести долази до запаљења
јетре и бубрега.
- За преношење болести
довољна је најмања огреботина или жуљ, а болест се може
пренети преко слузнице ока.
Ипак, добро је знати да се лептоспироза не преноси интерхуманим путем, односно са
човека на човека – закључује
начелница Цветић.
Н. Ж.

ЗА ДОБРОДОШЛИЦУ
„ПРВАРИЦЕ” И
САОБРАЋАЈНИ ПАКЕТ
О

сновне школе на територији
града Сомбора богатије су за
675 ђака првака. Школе у Сомбору у
школској 2017/18. години похађаће
394, а школе у сомборским селима
277 ученика првих разреда.
Локална самоуправа и локални Савет за безбедност саобраћаја
припремили су поклоне добродошлице за прваке – „Прварицу”,
„Саобраћајни буквар” и флуоресцентни прслук.
Добродошлицу ученицима првог
разреда ОШ „Никола Вукићевић“ пожелела је градоначелница Сомбора
Душанка Голубовић са сарадницима Немањом Сарачем, чланом
Градског већа за област културе и

образовања и Гораном Тодорићем,
начелником Одељења за образовање
Градске управе града Сомбора.
И у осталим школама пакетиће
добродошлице у школски свет
првацима су уручили чланови Градског већа: Мирослав Ковачић, за
област комуналне делатности и
инвестиција, Дарко Радуловић,
за област пољопривреде, Мирко
Стригић, за област руралног развоја,
Силард Јанковић, за област националних мањина и сарадње са верским
заједницама, те помоћници градоначелнице – за област урбанизма
и заштите животне средине Борис
Буловић и Бранислав Сворцан, за
област културе и информисања.

САЗНАЈЕМО У „ПУТЕВИМА СРБИЈЕ”

У МАЂАРСКУ КОД РАСТИНЕ
ОД 15. НОВЕМБРА
Н

ови гранични прелаз са
Републиком Мађарском
код Растине, о чијем смо почетку
изградње писали у претпрошлом
броју, планирано је да буде отворен 15. новембра ове године,
сазнаје наш лист у „Путевима

Србије“. У том предузећу истичу да ће до тада бити завршени
сви потребни инфраструктурни радови.
Прва фаза радова на такозваном „ургентном одржавању“, а
заправо изградњи пута до гра-

Предстоји проширење пута од Гакова према Растини

ничне линије је у току. Терен
је прокрчен, земља ископана,
набијен слој песка, а прошлог
петка почело је и насипање слоја
каменог агрегата. За све ове радове, укључујући и асфалтирање
поменуте деонице у дужини од
1.760 метара, исходовање употребне дозволе и упис у катастар непокретности, „Путеви
Србије“ издвојиће 85 милиона
динара.
У одговору на наше питање
„Путеви Србије“ наводе да ће
општински пут Сомбор-ГаковоРастина бити прекатегорисан у
државни пут другог А реда када
у 2018. години буде окончана и
друга фаза радова. Догодине ће
се радити такозвано „појачано
одржавање“ деонице од Гакова према Растини. Под тим се
подразумева проширење пута
укупне дужине 4,6 километара. Другу фазу радова „Путеви
Србије“ ће финансирати са 140
милиона динара.

Пасошка контрола код Растине требало би да проради
средином новембра
Преосталих 13,5 километара
пута кроз Гаково и од Гакова до
Сомбора својим техничким карактеристикама задовољава услове
за проглашење у државни пут и
на овој деоници нема потребе за
извођењем радова.
Споразум о стављању у
функцију општинског пута
Сомбор-Гаково-Растина, на

основу међудржавног споразума Републике Србије и Републике Мађарске о изградњи путног
међудржавног граничног прелаза
Растина-Бачсентђерђ, потписали
су у мају ове године Град Сомбор,
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре и
ЈП „Путеви Србије“.
Н. Ж.
8. IX 2017.
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