Проект «Підтримка реформи охорони здоров’я»

Інформаційний бюлетень

Розвиваємо систему громадського здоров’я
Квітень 2019
в Україні.
3 квітня проведено семінар – тренінг : «Роль сімейного лікаря у розвитку системи
громадського здоров’я» . Голова комісії з реорганізації – т.в.о головного лікаря обласного
центру здоров’я Сергій Новосад – ознайомив присутніх з перспективами розвитку
системи громадського здоров’я в Україні. Він акцентував на тому, що здоров’я населення
є однією з найбільших цінностей, необхідною умовою для соціально-економічного
розвитку країни.
Сергій Новосад розповів про основні оперативні функції системи громадського здоров’я,
про примірну структуру та перспективи розвитку регіонального центру громадського
здоров’я, а також про комплекс заходів, які планується провести в рамках відзначення
Тижня громадського здоров’я.

Свято здорового способу життя та
активного відпочинку.
Проект ІІ5А
На Волині пройшов Всеукраїнський
тиждень громадського здоров’я (6–13
квітня), ініційований Центром громадського
здоров’я МОЗ України і пов’язаний із
Всесвітнім днем здоров’я (7 квітня).

13 квітня на території Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки
ранок для багатьох лучан і гостей міста розпочався з ранкової зарядки та пробіжки
мальовничими алеями парку, після чого усі бажаючі змогли прийняти участь у
спортивних естафетах. Усі учасники мали змогу прийняти участь в розіграші призів, а
також посмакувати яблуками і наповнити організм так потрібними нам весною вітамінами.
Протягом усього заходу працювали і лікарі, які консультували жителів та гостей м.Луцька щодо
профілактики захворювань, вимірювали артеріальний тиск, рівень глюкози та холестерину
крові, проводили експрес-тести на ВІЛ-інфекцію. Квест «Активуй здоров’я» розпочався на
території Луцького зоопарку за участі дванадцятьох команд, зареєстрованих попередньо, по
п’ять учасників у кожній команді. Серед учасників були і діти, і молодь, і люди старшого віку
– Університет третього віку, і учасники АТО.

У Волинському коледжі
Національного університету
харчових технологій представники
Волинського обласного центру
здоров’я та керівник ГО «Батьки за
вакцинацію» Мар’яна Дмитрук
розмовляли з дітьми про користь
вакцинації. Зустріч-лекція була
націлена надати слухачам доказові
знання з питань профілактики
вакцинокерованих інфекцій.
Слухачі задавали запитання і
отримували змістовні відповіді.
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