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Керівникам структурних підрозділів з питань
охорони здоров'я обласних* Київської міської
державнах а тміністраній
Керівникам
вищих
навчальних
закладів
медичної освіти та піелядипломної освіти
ДУ «Український центр і і контролю та
моні і орингу Захворювань МОЗ України»
Міністерство ^хорони здоров'я України повідомляє, що Всесвітньою
організацією охорони здоров'я (ВООЗ) в рамках реалізації глобальної кампанії
«Антибіотики: використовуйте обережно'» у періол зі4 по 20 листопада 2016 року
заплановано проведення Другого Всесвітнього і ижня правильного застосування
антибіотиків.
Зазначена акція ВООЗ спрямована на підвищення обізнаності про проблему
стійкості до антибіотиків та пропаганду їх правильного використання серед
громадськості, медпрацівників і політиків. Стійкість до антибіотиків г однією з
найсерйозніших загроз глобальній охороні здоров'я. Вона зростає до небезпечно
високих рівнів у всіх частинах світу, негативно впливаючи на здатність лікувати
інфекційні хвороби і зводячи нанівець багато досягнеш» охорони здоров'я та
медицини.
Враховуючи викладене, пропонуємо приєднатися до ініціативи ВООЗ
використовуючи всі можливі публічні заходи, зокрема конференції, медичні ради,
прес-конференції, прес-релізи, публікації в журналах, статті, блоги, виставки,
листівки пацієнтам тощо.
Допоміжну інформацію для проведения заходів можна знайти на сайті ВООЗ за
посиланням: Нцр:/ДуЬо.іт/'ше4іасетге/еуепі5/2015•-'\уогУ-апііЬіоііс-а\уагепея5-\усек/'ги/.
Інформацію із зазначенням КІЛЬКОСТІ та змісту проведених заходів надати до ДУ
«Український центр із контролю та моніторингу захворювань МОЗ України»
(csc.su in.ua) до 01 грудня 2016 року.
ДУ «Український центр із контролю та моніторингу захворювань МОЗ
України» забезпечити узагальнення та надання інформації до Управління
громадського здоров'я до 20 грудня 2016 року письмово га на електрони) адресу
і .шс1епко /ппо/.оо\ дш
Заступни к М і ністра
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