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План заходів 

по реалізації соціального проекту «Крок до Життя. Перевір себе» 

у місті Києві на травень, червень місяці 2015 року 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення,адреса 

1. 

 

Проведення круглого столу 

«Актуальність профілактики та 

скринінгу онкозахворювань в 

Україні» (визначення проблеми та 

необхідність проведення даного 

проекту) та брифінгу 

 

    27 травня КМДА  

2. Випуск просвітницьких буклетів та 

інформаційних бюлетенів для 

розміщення в ЛПЗ та інш. 

 

Протягом дії проекту ЛПЗ м. Київ 

3. Публікації,виступи,випуск газети 

«Здоров’я киян», 

висвітлювання заходів у ЗМІ 

 

Протягом дії проекту ЗМІ м. Києва 

4. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

5 червня  Обстеження працівників підприємства м. 

Києва 
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№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення,адреса 

5. Проведення днів профілактики та 

раннього виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я»  

          6 червня 1.КНП «КДЦ» Голосіївського р-ну (пр. 

Голосіївський, 59-А); 

2. КНП «КДЦ №1» Дарницького р-ну 

(вул. Вербицького, 5): 

3.КНП «КДЦ» Деснянського р-ну (вул. 

Закревського, 81/1); 

4.КНП «КДЦ» Дніпровського      р-ну 

(вул. Лунанчарського, 5); 

5. КНП «КДЦ» Оболонського р-ну (вул. 

Тимошенка, 14); 

 

6. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

11 червня Обстеження працівників підприємства м. 

Києва  

7. Проведення днів профілактики та 

раннього виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я  

13 червня Національний І-т Раку, 

8.. Лекції для лікарів  на тему 

«ОНКОПРОФІЛАКТИКА». 

 

Протягом дії проекту 10 лекцій для 10 районів м. Києва 

9. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

19 червня Обстеження працівників Телевізійних 

каналів та друкованих ЗМІ 
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№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення,адреса 

10. Проведення наради з проміжного 

моніторингу проекту 

 

       22червня Департамент  охорони здоров’я КМДА  

 

 

11. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

26 червня Обстеження працівників підприємства м. 

Києва 

 

 

12. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

3 липня Обстеження працівників підприємства м. 

Києва 

 

13. Проведення днів профілактики та 

раннього виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я 

4 липня КНП «КДЦ»: 

1.Печерського р-ну (вул. Підвисоцького, 

13); 

2.Подільського р-ну (вул. Мостицька, 9); 

3.Святошинського р-ну (вул. Симиренка, 

10); 

4.Солом’янського р-ну  (вул. Гарматна, 

36); 

5.Шевченківського р-ну (вул. 

Саксаганського, 100); 

 

14. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я 

10 липня Обстеження працівників підприємств м. 

Києва 
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№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення,адреса 

15. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках в рамках 

«Майстерні здоров’я» 

 

13липня Обстеження працівників Телевізійних 

каналів та друкованих ЗМІ 

 

16. Проведення днів профілактики та 

раннього виявлення онкологічних 

захворювань в рамках  «Майстерні 

здоров’я» на клінічних базах 

учасників Асоціації Приватної 

медицини України 

6,13,20,27 червня 

4,11 липня 

 

1.«Центр онкології « Кібер Клініка 

академіка Ю. Спіженко» ( Київська 

область, Києво-Святошинський район, 

село Капітанівка, вулиця Радянська, 

будинок 21); 

2.  «Клініка Профімед» (м. Київ, вулиця 

Леваневського, будинок 9); 

3.  «Медичний центр «Здоров'я столиці» 

(м. Київ, вулиця Амосова, будинок 6); 

4.  Лабораторія «СІ  ЕС ДІ ХЕЛС КЕА» 

(м. Київ, вулиця В15.  «Клініка Ilaya» (м. 

Київ, вулиця Маршала Конєва, 

будинок 7-А, квартира 56); 

6.«Дерматологічна клініка  EuroDerm» 

(м.Київ, вулиця Нагірна, будинок 6/31, 

літера А). 

 

17. Виїздна акція. Проведення днів 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань в рамках «Майстерні 

здоров’я» 

15 липня Колонна зала КМДА 
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№ 

з/п 

Назва заходу Дата проведення Місце проведення,адреса 

18 Проведення круглого столу 

(підсумкового) та прес-конференції 

 

 

16 липня КМДА 

 


