ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я
НАКАЗ
10.10.2018

№ 1036

Про затвердження Плану заходів
з проведення Всеукраїнського дня
боротьби з захворюванням на рак
молочної залози в області на 2018 рік
На виконання Указу Президента України від 17.01.2005 № 42/2005
«Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози»,
відповідно до підпункту 13 пункту 10 Положення про управління охорони
здоров’я обласної державної адміністрації (далі – Управління), затвердженого
розпорядженням облдержадміністрації від 19.01.2016 № 7, з метою
профілактики, своєчасної діагностики та лікування захворювань молочної
залози
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити План заходів з проведення Всеукраїнського дня боротьби
з захворюванням на рак молочної залози в області на 2018 рік (далі – План
заходів), що додається.
2. Директору Департаменту охорони здоров’я та медичних послуг
Черкаської міської ради, начальникам відділів охорони здоров’я виконавчого
комітету Смілянської та Уманської міських рад, головним лікарям обласних
лікувально-профілактичних установ, центральних районних лікарень,
Ватутінської міської лікарні, центрів первинної медико-санітарної допомоги
розробити на основі Плану заходів власні плани заходів та забезпечити
їх виконання у межах бюджетних призначень.
3. Головному лікарю комунального закладу «Черкаський обласний
онкологічний диспансер» Черкаської обласної ради Парамонову В. В.
забезпечити узагальнення інформації з регіонів з наступним інформуванням
Управління.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
начальника Управління – начальника відділу організації надання медичної
допомоги дорослому населенню, матерям та дітям Кошову Л. М.

Начальник

М. Лобас

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ управління охорони здоров’я
облдержадміністрації
від 10.10.2018 № 1036

№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ПЛАН
заходів з проведення Всеукраїнського дня боротьби з
захворюванням на рак молочної залози в області на 2018 рік
Термін
Назва заходу
Відповідальний
виконання
Провести серію виступів в засобах
Лікарі мамологічних кабінетів області
масової
інформації
з
приводу протягом
профілактики, діагностики та лікування
жовтня
раку молочної залози
Провести «День відкритих дверей»
Директор
Департаменту
охорони
у
поліклінічних
закладах
області
здоров’я та медичних послуг Черкаської
для
обстеження
та
інформування
міської ради, начальники відділів
населення про важливість ранньої
охорони здоров’я виконавчого комітету
діагностики раку молочної залози
20.10.2018 Смілянської та Уманської міських рад,
головні лікарі обласних лікувальнопрофілактичних установ, центральних
районних лікарень, Ватутінської міської
лікарні
Забезпечити
роботу
мамографічних
Завідувачі центрами «Здоров’я жінки»
комплексів на базі центрів «Здоров’я 20.10.2018
жінки»
Підготувати
матеріал
щодо
раку
Головний
позаштатний
спеціаліст
молочної залози та розмістити на сайті
з
питань
мамології
Тюрін О. В.,
КЗ «Черкаський обласний онкологічний
до
головний позаштатний хіміотерапевт
диспансер» ЧОР
19.10.2018 Самохвал Ю. В., головний позаштатний
спеціаліст
з
променевої
терапії
Гришина І. М.
Випустити та розповсюдити буклети,
Головні
лікарі
лікувальнолистівки та іншу друковану продукцію протягом профілактичних установ області
з питань мамології (профілактика,
жовтня
діагностика, лікування)
Провести в лікувально-профілактичних
Директор
Департаменту
охорони
закладах міст та районів області семінари
здоров’я та медичних послуг Черкаської
та просвітницькі акції з питань
міської ради, начальники відділів
профілактики, своєчасної діагностики
охорони здоров’я виконавчого комітету
та лікування захворювань молочної Протягом Смілянської та Уманської міських рад,
залози
жовтня
головні лікарі обласних лікувальнопрофілактичних установ, центральних
районних лікарень, Ватутінської міської
лікарні, центрів первинної медикосанітарної допомоги
Провести «День відкритих дверей»
Голова
комісії
з
реорганізації
у КЗ «Черкаський обласний онкологічний
КЗ «Черкаський обласний онкологічний
диспансер»
ЧОР
для
обстеження
диспансер»
ЧОР
Парамонов В. В.,
та
інформування
населення
про 20.10.2018 завідувач
організаційно-методичним
важливість ранньої діагностики раку
відділом
Гайдай І. В.,
головний
молочної залози
позаштатний спеціаліст з питань
мамології Тюрін О. В.

Заступник начальника

Л. Кошова

