ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
Від

січня 2017 року

№
Львів

Про проведення у 2017 році
масових акцій з профілактики
захворювань у Львівській області
На виконання розпорядження голови Львівської обласної державної
адміністрації від 07 лютого 2012 року № 54/0/5-12 «Про проведення масових
акцій з профілактики захворювань у Львівській області»
наказую:
Провести в області масові акції з профілактики захворювань у Львівській
області, визначити заклади охорони здоров’я та осіб відповідальних за їх
підготовку і проведення:
1.1. «Дні діагностики та профілактики глаукоми»;- Львівська обласна
клінічна лікарня – М. Гичка, Л. Павлів (термін проведення 27.02-20.03.2017р.)
1.2. «Дні профілактики
туберкульозу і хронічних захворювань
органів дихання» – Львівський регіональний фтизіопульмонологічний
лікувально-діагностичний центр - Л. Рак, Н. Рудницька (термін проведення
20.03 -17.04.2017р.).
1.3. «Дні вимірювання артеріального тиску населення» – Львівський
обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр –
С. Павлик, О. Кузьмяк (термін проведення 15.05 - 29.05.2017р.).
1.4. «Дні профілактики онкозахворювань статевої сфери у чоловіків» Львівська обласна клінічна лікарня – М. Гичка, А. Боржієвський.
Львівський державний онкологічний регіональний лікувально-діагностичний
центр - І. Ковальчук, Ю. Дійчук (термін проведення 18.09 - 02.10.2017р.)
1.5. «Дні профілактики патології шийки матки і грудної залози у
жінок» - Львівський державний онкологічний регіональний лікувальнодіагностичний центр - І. Ковальчук, С. Струк (термін проведення 09.10 23.10.2017р.)
1.6. «Дні профілактики і раннього виявлення цукрового діабету» Львівський обласний ендокринологічний диспансер - Ю. Вендзилович,
Ю. Єрін (термін проведення 30.10 - 13.11.2017р.).
1.7. «Проведення загальнообласної інформаційно-просвітницької
профілактичної кампанії щодо активного виявлення хворих на ВІЛ-

інфекцію/СНІД з метою збереження їхнього здоров’я та здоров’я інших
людей» - Львівський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІДом М.Служинська, А. Сорокаліт (термін проведення 20.11. - 18.12.2017р.)
2. Головним лікарям зазначених закладів охорони здоров’я та
відповідальним особам за проведення масових акцій з профілактики
захворювань:
2.1. Подати до Львівського обласного центру здоров’я довідкові та
ілюстративні матеріали для своєчасного і належного висвітлення масових
профілактичних акцій в ЗМІ та на Інтернет - порталі Департаменту ОЗ ЛОДА
(електронною поштою, факсом або кур’єром).
2.2. Узагальнену інформацію про проведену акцію подати до ЛОМІАЦ
впродовж 10 днів після проведення акції.
3. Начальнику Львівського обласного медичного інформаційноаналітичного центру М. Паєнку:
3.1. Забезпечити осіб, відповідальних за організацію та проведення
масових профілактичних акцій тематичними статистичними та аналітичними
матеріалами.
3.2. Узагальнену інформацію про проведену акцію у вигляді інформаційноаналітичної довідки подати заступнику директора департаменту ОЗ ЛОДА до
15 дня після проведення акції.
4. Головному лікареві Львівського обласного центру здоров’я А.
Островерсі:
4.1. Забезпечити інформаційний супровід профілактичних акцій в ЗМІ та
на Інтернет - порталі Департаменту ОЗ ЛОДА.
4.2. Підготувати та передати в ЗOЗ Львівської області матеріали для
соціальної реклами запланованих заходів, зокрема тематичні пам’ятки та
листівки для населення.
4.3. Розмістити даний наказ на Інтернет - порталі Департаменту ОЗ ЛОДА.
5. Начальникам УОЗ міст Львова, Дрогобича, Стрия, головним лікарям
ЗОЗ області:
5.1. Забезпечити проведення вищезазначених масових акцій із
профілактики захворювань на територіях обслуговування підпорядкованих
закладів охорони здоров’я .
5.2. Залучати до підготовки і проведення масових профілактичних акцій
керівників установ і підприємств усіх форм власності, представників бізнесових
структур, громадських, політичних організацій та благодійних фондів, місцевих
засобів масової інформації.
5.3. Впродовж 5 днів по завершенні масових профілактичних акцій
інформувати відповідальних осіб за підготовку та проведення акцій про
проведену роботу.
6. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора департаменту
Юхимів 2764586

І.В. Микичак

Завізували:

Заступник начальника управління
медичної допомоги-начальник
відділу організації надання
медичної допомоги
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В.о. начальника відділу материнства
і дитинства Деп. ОЗ
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