ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
Від16 лютого 2017 року

№117
Львів

Про проведення у Львівській
області у 2017 році масової акції
з діагностики та профілактики
глаукоми
На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації
від 07.02.2012 року №54/0/5-12 «Про проведення масових акцій з
профілактики захворювань у Львівській області» та наказу Департаменту ОЗ
ОДА від 27.01.2017 року № 46 «Про проведення у 2017 році масових
акцій з профілактики захворювань у Львівській області», а також з метою
виявлення осіб з глаукомою-,
НАКАЗУЮ:
1. Провести у Львівській області масову акцію з діагностики та
профілактики глаукоми у населення в період з 27.02.2017 по 20.03.2017.
2. Визначити відповідальною установою за проведення даної акції
Львівську обласну клінічну лікарню (головний лікар М.М. Гичка, головний
позаштатний
спеціаліст
департаменту ОЗ ОДА з офтальмології
О.Б. Павлів).
3. Затвердити план заходів масової акції (додаток №1) та
забезпечити його виконання впродовж акції.
4. Начальникам УОЗ міст Львова, Дрогобича, головним лікарям ЗОЗ
області:
4.1.Затвердити
плани
заходів
по
забезпеченню
виконання вищезазначеної акції в підпорядкованих установах.
4.2.Визначити відповідними наказами відповідальних
осіб за
виконання заходів і подання інформації за результатами проведеної акції.

4.3. Виявлених осіб з підвищеним внутрішньо - очним тиском (ВОТ)
направити
в обласний глаукомний кабінет, який функціонує на базі
Львівської обласної клінічної лікарні для проведення обстеження та
призначення лікування; виявлених
первинних хворих взяти під
диспансерне спостереження.
4.4.Взяти під особистий контроль своєчасність і достовірність
поданої інформації.
4.5.Оперативну інформацію про проведену роботу подати в
письмовій формі для узагальнення в Львівську обласну клінічну лікарню
до головного позаштатного спеціаліста з офтальмології О.Б. Павлів до
31 березня 2017 року.
5. Головному лікарю Львівської обласної клінічної лікарні
М.М. Гичці:
5.1. З метою підготовки проведення акції вимірювання внутрішньоочного тиску та консультативної допомоги у населення області забезпечити
виїзди головного позаштатного спеціаліста та лікарів глаукомного кабінету.
5.2. Забезпечити консультації та обстеження скерованих із закладів
охорони здоров'я осіб з виявленим підвищеним ВОТ.
6. Головному позаштатному спеціалісту Департаменту ОЗ ЛОДА з
офтальмології О.Б. Павлів:
6.1. Забезпечити виконання плану заходів масової акції (додаток
№1).
6.2. Підготувати та подати в Департамент ОЗ ОДА узагальнену
інформацію за підсумками проведення масової з діагностики та
профілактики глаукоми у населення Львівської області до 07 квітня 2017
року.
7. Головному лікареві Львівського обласного центру здоров’я
Ю.А. Островерсі:
7.1. Забезпечити інформаційний супровід профілактичної акцій в ЗМІ та
на Інтернет - порталі Департаменту ОЗ ЛОДА.
7.2. Розмістити даний наказ на Інтернет - порталі Департаменту ОЗ
ЛОДА.
8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о директора департаменту

Юхимів 2764686

А.Б. Голдун

Додаток №1 до наказу Деп. ОЗ ЛОДА
від 16 лютого 2017 №117
ЗАТВЕРДЖУЮ:
В.о. директора
Деп. ОЗ ЛОДА
_____________ А.Б. Голдун

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
підготовки та проведення масової акції з діагностики та профілактки глаукоми у
населення Львівської області з 27 лютого по 20 березня 2017 року

№
п/п
1.

Заходи

Термін
виконання

Підготувати прес-реліз на інтернет портал з
висвітленням проблем профілактики і лікування
глаукоми
Підготувати інформацію для населення на інтернет порталі ДОЗ ЛОДА з питань глаукоми та проведення
акції вимірювання ВОТ у Львівській області .
Спільно з обласною науково медичною бібліотекою
підготувати для медичних працівників рекомендований
список літератури з питань епідеміології, профілактики
глаукоми.
Забезпечити висвітлення проведення масової акції
вимірювання ВОТ у населення області в ЗМІ ,
телебаченні та радіомовленні.

До початку акції

Провести конференцію офтальмологів області про
заходи та статистичні дані з приводу глаукоми за 2017 рік

30.03.2017р.

Провести семінари на базі міських, центральних
районних лікарень для терапевтів, сімейних лікарів,
фельдшерів ФАПів по глаукомі у кожному місті ,
районі та подання графіку проведення семінарів головному
позаштатному спеціалісту ДОЗ ЛОДА з офтальмології
Проведення глаукомних шкіл з пацієнтами та подання
графіку глаукомних шкіл головному позаштатному
спеціалісту ДОЗ ЛОДА з офтальмології

Впродовж року

8.

Забезпечення необхідною інформацією про глаукому
пацієнтів, сімейних лікарів, фельдшерів , терапевтів

До і впродовж акції
та постійно

9

.З метою підготовки проведення акції вимірювання ВОТ у
населення забезпечити виїзди головного позаштатного
спеціаліста ДОЗ ЛОДА з офтальмології та лікарів
глаукомного кабінету у міста та райони області

До і впродовж акції
та постійно

2.

3.

4.

5.

6.

7.

До початку
та впродовж акції
До початку акції

Впродовж акції

Постійно

Виконавці
Прес - служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ
Прес - служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ
ОЦЗ

Прес - служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ, головні
лікарі ЗОЗ,
міські , районні
офтальмологи
Головний
позаштатний
спеціаліст
ДОЗ ЛОДА з
офтальмології
Головні лікарі
ЗОЗ, міські,
районні
офтальмологи
Головні лікарі
ЗОЗ, міські,
районні
офтальмологи
Головні лікарі
ЗОЗ, міські,
районні
офтальмологи
Головний
позаштатний
спеціаліст ДОЗ
ЛОДА з
Офтальмології

10.

Забезпечити консультації та необхідне до обстеження
скерованих із закладів ОЗ осіб з виявленою під час
проведення акції глаукомою.

Впродовж акції та
постійно

11.

Забезпечити збір та узагальнення інформації за
підсумками проведення акції та подати її в ДОЗ
ЛОДА.

До
07 квітня 2017р.

Головний позаштатний
спеціаліст ДОЗ ЛОДА
з офтальмології

Головний
позаштатний
спеціаліст ДОЗ
ЛОДА з
Офтальмології
та лікарі
обласного
глаукомного
кабінету
Головний
лікар ЛОКЛ,
головний
позаштатний
спеціаліст
ДОЗ ЛОДА
з
офтальмології

О.Б. Павлів

