ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ′Я

НАКАЗ
від 30 жовтня 2015 року

№ 823

Про проведення «Днів профілактики
та раннього виявлення цукрового діабету»
у Львівській області у 2015 році
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», наказу
Департаменту ОЗ ЛОДА від 13.01.2015 року №10 «Про проведення у 2015
році масових акції з профілактики захворювань у Львівській області», з
метою розширення доступу та забезпечення раннього виявлення цукрового
діабету, для посилення заходів з профілактики поширення цукрового діабету,
вчасного та якісного лікування ускладнень, н а к а з у ю:
1. Провести з 02.11.15 р. по 16.11.15 р. загальнообласну інформаційнопросвітницьку акцію, присвячену Всесвітньому Дню діабету (14 листопада).
2. Визначити координатором проведення даної акції Львівський
обласний державний клінічний лікувально-діагностичний ендокринологічний
центр (Ю. Вендзилович, Ю. Єрін).
3. Затвердити план заходів щодо проведення «Днів профілактики та
раннього виявлення цукрового діабету» (додаток №1).
4. Начальникам управлінь охорони здоров’я м.м. Львова, Дрогобича і
Стрия, головним лікарям закладів охорони здоров’я Львівської області:
4.1. Визначити відповідальних позаштатних спеціалістів з питань
ендокринології міст та районів області за виконання заходів і подання
інформації про проведення даної акції.
4.2. Виявлених осіб з цукровим діабетом скерувати для встановлення
діагнозу і взяття на диспансерний облік в кабінети ендокринологів поліклінік
за місцем проживання або у Львівський обласний державний клінічний
лікувально-діагностичний ендокринологічний центр (далі ЛОДЕЦ).

4.3. Інформацію про кількість обстежених на цукровий діабет та
виявлених випадків захворювання надати в електронному вигляді (у форматі
Microsoft Office Excel або іншому сумісному) для узагальнення в ЛОДЕЦ (за
адресою: lred@ua.fm) до 21.11.2015 року згідно додатка №2.
5. Головному лікарю ЛОДЕЦ Ю. Вендзиловичу, обласному
позаштатному дитячому ендокринологу Ю. Єріну:
5.1. Забезпечити збір та узагальнення інформації за підсумками
проведення акції для подання у вигляді інформаційно-аналітичної довідки у
відділ організації медичної допомоги дорослому населенню департаменту
охорони здоров’я до 30.11.2015 року.
6. Головному лікарю обласного центру здоров’я Ю. Островерсі
забезпечити висвітлення проведення акції в засобах масової інформації.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор департаменту

Юхимів 276-45-86
Вендзилович 275-95-20

/підпис/

Б. Р. Чечотка

Завізували:
Заступник директора департаменту
охорони здоров’я - начальник управління
медичної допомоги населенню
департаменту охорони здоров’я

І. Микичак

Головний спеціаліст відділу організації
медичної допомоги дорослому населенню
департаменту охорони здоров’я

Л. Юхимів

Додаток № 1
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 30.10.2015 р.№823

ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення у Львівській області «Днів профілактики та раннього виявлення
цукрового діабету» з 02.11 по 16.11.2015 р.
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи
Підготувати прес-реліз на інтернет-портал
з висвітленням епідеміологічної ситуації з
цукровим діабетом в Україні і Львівській
області, досягнень у лікуванні та
підтримці хворих на цукровий діабет

Термін
виконання

Виконавці

до
03.11.2015 р.

Прес-служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ,
ЛОДЕЦ

Прес-служба
ДОЗ ЛОДА,
ОЦЗ,
ЛОДЕЦ
Головний
Забезпечити висвітлення проведення акції листопад 2015
лікар ОЦЗ,
в засобах масової інформації, на
року,
головний
телебаченні, радіо. Організувати виступ
впродовж
лікар,
на обласному радіо, телебаченні, пресі.
акції
ЛОДЕЦ
ЗОЗ області
Міські та
Провести семінари для лікарів різних
листопад 2015
районні
спеціальностей з питань профілактики та
року
позаштатні
раннього виявлення цукрового діабету.
ендокринологи
Міські та
Провести «Школу самоконтролю» для
листопад
районні
хворих на цукровий діабет, у т.ч. вперше
2015 р.
позаштатні
виявлених, їх родичів та зацікавлених осіб
ендокринологи
Про результати проведення в рамках акції
до
Головний
заходів підготувати інформацію в
30.11.2015 р.
лікар ЛОДЕЦ
Департамент ОЗ ЛОДА
Підготувати інформацію для населення на
інтернет-порталі ДОЗ з питань
профілактики цукрового діабету

до
04.11.2015р.

Додаток № 2
до наказу ДОЗ ЛОДА
від 30.10.2014 р.№823
ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведення «Днів профілактики та раннього виявлення
цукрового діабету»
по _________________________________________
назва ЗОЗ

Діти
0-14 р.
ч
ж

14-18 р.
ч
ж

Обстежено осіб
Виявлено ЦД

Головний лікар __________________________
(підпис)
Дата заповнення _________________________
Виконавець ___________________________________
(ПІБ, телефон)

дорослі
(18 і старші)
ч
ж

вагітні

