ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від « 18 » квітня 2017 року

№ 275
Львів

Про проведення у Львівській
області у 2017 р. масової акції
вимірювання артеріального
тиску у населення

На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації
від 07.02.2012 року за № 54/0/5-12 «Про проведення масових акції з профілактики
захворювань у Львівській області» та наказу Департаменту охорони здоров’я ЛОДА від
27.01.2017 року № 46 «Про проведення у 2017 році масових акції з профілактики
захворювань у Львівській області», а також з метою виявлення осіб з підвищеним
артеріальним тиском
НАКАЗУЮ:
1. Провести у Львівській області акцію вимірювання артеріального тиску у
населення в період з 15 травня по 29 травня 2017 року.
2. Визначити відповідальною установою за проведення даної акції Львівський
обласний державний клінічний лікувально – діагностичний кардіологічний центр
(ЛОДКЛДКЦ).
3. Затвердити план заходів масової акції вимірювання АТ згідно додатку №1 та
забезпечити його виконання.
4. Начальнику управління охорони здоров’я Львівської міської ради, начальникам
відділів охорони здоров’я м.м. Дрогобича, Стрия, головним лікарям ЦРЛ, ЦМЛ Львівської
області:
4.1. Затвердити комплексні плани заходів акції вимірювання АТ у кожному
закладі охорони здоров’я ( ЗОЗ ).
4.2. Визначити відповідними наказами по ЗОЗ відповідальних осіб за виконання
плану заходів і подання інформації про результати проведеної акції.
4.3. Виявлених осіб з підвищеним АТ направити для проведення обстеження та
лікування в ЗОЗ за місцем проживання; виявлених первинних хворих з артеріальною
гіпертензією взяти під диспансерне спостереження.
4.4. Оперативну інформацію про проведену роботу подати на паперових та
електронних носіях в ЛОДКЛДКЦ до 04 червня 2017 року ( додаток №2)
4.5. Взяти під особистий контроль своєчасність і достовірність поданої
інформації.

5. Головному
лікареві
ЛОДКЛДКЦ, головному
позаштатному
спеціалісту
Департаменту охорони здоров’я ЛОДА з кардіології С.С.ПАВЛИКУ:
5.1. В процесі підготовки проведення акції вимірювання АТ у населення області
забезпечити виїзди лікарів - кураторів у райони та міста області.
5.2. Забезпечити проведення консультацій та обстеження направлених із закладів
охорони здоров’я осіб з виявленою під час проведення масової акції артеріальною
гіпертензією.
5.3. Підготувати та подати в ЛОМІАЦ узагальнену інформацію за підсумками
проведення масової акції вимірювання АТ у населення Львівської області до 10 червня
2016 року.
6. Головному лікареві ЛОЦЗ Ю.А. ОСТРОВЕРСІ:
6.1. Розробити та надіслати на електронні адреси ЗОЗ пам’ятки для хворого з
артеріальною гіпертензією та при можливості забезпечити їх тиражування до 01 травня
2017 року.
6.2. Забезпечити інформаційних супровід масової акції вимірювання АТ у
населення області в засобах масової інформації.
6.3. Розмістити даний наказ на інтернет – порталі Департаменту охорони
здоров’я ЛОДА.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор департаменту

Л.Юхимів, 276-45-86
С.Павлик, 238-30-87

І.В. Микичак

Додаток №1
до наказу ДОЗ ЛОДА
№275 від «18» квітня 2017р.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
підготовки та проведення масової акції вимірювання АТ у населення
Львівської області
з 15 травня по 29 травня 2017 року
№
з/п
1

2
3

4

Заходи
Підготувати прес-реліз на інтернет-портал з
висвітленням проблем профілактики і лікування
артеріальної гіпертензії в Україні і у Львівській
області
Підготувати інформацію для населення на
інтернет-портал ДОЗ ЛОДА з питань артеріальної
гіпертензії та проведення акції вимірювання АТ
Спільно
з
обласною
науково-медичною
бібліотекою
підготувати
для
медичних
працівників рекомендований список літератури з
питань епідеміології, профілактики артеріальної
гіпертензії
Організувати прес-конференцію із ЗМІ з питань
проведення акції

Термін
виконання

Виконавці

До початку Прес - служба
акції
ДОЗ ЛОДА, ЛОЦЗ
До початку Прес - служба
та впродовж ДОЗ ЛОДА, ЛОЦЗ
акції
До початку ЛОЦЗ
акції

Впродовж
акції

Прес - служба
ДОЗ ЛОДА, ЛОЦЗ,
ЛОДКЛДКЦ, ЛНМУ
ім. Д.Галицького

5

Забезпечити висвітлення проведення масової Впродовж
акції вимірювання АТ у населення області в ЗМІ, акції
телебаченні та радіомовленні.

Прес - служба
ДОЗ ЛОДА, ЛОЦЗ,
ЛОДКЛДКЦ

6

Провести конференцію для кардіологів області з До початку ЛОДКЛДКЦ,
питань ранньої діагностики, лікування АГ, акції
головний позаштатний
первинної та вторинної профілактики ССЗ
спеціаліст ДОЗ ЛОДА
з кардіології
Провести семінари на базі міських, центральних До початку Головні лікарі ЛПЗ,
районних лікарень для терапевтів, сімейних акції
міські, районні
лікарів, фельдшерів ФАПів по проведенню акції
кардіологи
вимірювання АТ у кожному місті та районі
З метою підготовки проведення акції вимірювання До початку Головний
лікар
АТ у населення забезпечити виїзди кураторів у акції
ЛОДКЛДКЦ,
міста і райони області
головний позаштатний
спеціаліст ДОЗ ЛОДА
з кардіології
Забезпечити консультації та необхідне до Впродовж
Головний
лікар
обстеження скерованих із закладів ОЗ осіб з акції
та ЛОДКЛДКЦ
виявленою під час проведення акції артеріальною постійно
гіпертензією
Забезпечити збір та узагальнення інформації за До
Головний лікар
підсумками проведення акції та подати її в
09 червня
ЛОДКЛДКЦ,
ЛОМІАЦ.
2017 р.
головний позаштатний
спеціаліст
ДОЗ ЛОДА з
кардіології

7

8

9

10

Додаток №2
до наказу ДОЗ ЛОДА
№275 від «18» квітня 2017р.

Оперативна інформація
про проведену роботу по виявленню хворих на артеріальну гіпертензію у рамках акції вимірювання АТ
у населення області
з 15.05.2016 року по 29.05.2017 року
Вік \ стать
20 - 29
ч
ж
Виміряно АТ
Виявлено АГ
( раніше
діагностованих)
Виявлено АГ
( вперше
діагностованих )
Взято на
« Д » облік

Дата заповнення «

» _________ 2017р.

Відповідальна особа_________________________
( П І П, телефон )

Вік \ стать
30 - 39
ч
ж

Вік \ стать
40 - 49
ч
ж

Вік \ стать
50 - 59
ч
ж

Вік \ стать
60 і старші
ч
ж

ВСЬОГО
ч

ж

( Зразок рекомендованого бланку – направлення для пунктів масового вимірювання АТ)

Шанов(ний) (на) _______________________________________________________________
Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації,
проводить акцію вимірювання артеріального тиску в населення Львівської області
15-29 травня 2017 року.
При вимірюванні Ваш АТ

140/90 мм рт ст., а саме _______________ мм рт ст.

Для проведення обстеження та визначення подальшої тактики лікування,
просимо звернутися у заклад охорони здоров’я ( вказати адресу )

НЕЛІКОВАНА ГІПЕРТЕНЗІЯ СКОРОЧУЄ ВАШЕ ЖИТТЯ!!!

