На Харківщині відбувся Ярмарок здоров’я

Сьогодні у Пісочині мешканці та гості громади мали можливість ще раз звернути увагу на
своє здоров'я – пройти експрес-діагностику організму, консультації лікарів, дискусії щодо
вакцинації та спортивні майстер-класи. Вчився попереджати хвороби й голова
Харківської обласної ради, президент Асоціації Сергій Чернов.

Відкриття «Ярмарку здоров'я» відбулося у спорткомплексі мікрорайону «Мобіль» в
рамках проекту «Ефективна первинна медицина в громаді», який реалізується в регіоні
впродовж останнього року і спрямований на розбудову якісної первинної
медико-санітарної допомоги у громадах Харківської області.

За словами голови обласної ради, подібні заходи суттєво покращують комунікацію між
громадою та медичними працівниками:

«Я вважаю цей проект одним із найефективніших, бо він дає можливості отримати нові
знання не тільки медичним працівникам, але й населенню області, встановити успішні,
довірливі комунікації між пацієнтами й лікарями.

За цей рік обласна рада й Асоціація органів місцевого самоврядування провели велику
кількість семінарів і круглих столів для понад ста лікарів сільської місцевості. Відібрали
тих, хто бажає надавати медичні послуги як підприємець».

Як зазначив Сергій Чернов, «в рамках проекту зараз також реалізується конкурс
міні-грантів, який направлений на отримання медичного обладнання, ремонт
амбулаторій. Таким чином, в області буде втілено 12 міні-проектів на 3,5 млн грн.
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Акцент робитимемо на сільських територіях. За два з половиною роки, впродовж яких
триватиме реалізація проекту, переконаний, нам вдасться зробити чимало».

Під час ярмарку всі охочі сьогодні мали можливість поспілкуватися з сімейними лікарями,
отримати консультації лікарів – вузьких спеціалістів (дієтолога, психолога, онколога,
фтизіатра), пройти експрес-діагностику у виїзній амбулаторії (виміряти тиск, зробити
аналіз крові та УЗД) та дізнатися більше про медичну реформу від експертів.

Зокрема, на ярмарку працювали одинадцять інформативно-інтерактивні-діагностичні
локації: сімейної медицини та експрес-діагностики, сімейного дозвілля та спорту;
соціального центру; раннього дитячого розвитку; мобільної амбулаторії; отримання
навичок невідкладної допомоги; зони фтизіатрії та офтальмології, а також фахівців –
онколог-мамолог, дерматолог-онколог, ендокринолог; громадські організації тощо.

За словами організаторки «Ярмарки здоров'я», виконавчого директора
«Українсько-Німецької медичної асоціації» Вікторії Мілютіної, проведення подібних
заходів дозволить підвищити поінформованість населення щодо профілактики
захворювань, необхідності вакцинації та здорового способу життя: «Адже, як відомо,
захворюванням легше запобігти, ніж їх лікувати», – підкреслила вона.

Серед іншого, на гостей та мешканців Пісочина очікувала розширена розважальна
програма. Кожен міг взяти участь у майстер-класах спортивно-оздоровчої та дихальної
гімнастики, які проводили досвідчені фахівці для різних вікових груп – від немовлят до
людей похилого віку, а також навчитися надавати першу невідкладну допомогу. А також,
усі присутні разом з керівництвом області приєдналися до флешмобу «Ритм життя».

Довідково:

«Ярмарок здоров'я» – частина проекту «Ефективна первинна медицина в громаді», що
реалізується в рамках програми ЄС «Підтримка громадянського суспільства, місцевих
влад та прав людини» та фінансується Європейським Союзом.
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Проєкт реалізується Харківською обласною радою у партнерстві з Асоціацією органів
місцевого самоврядування Харківської області, ГО «Агенція змін «Перспектива» та ГС
«Українсько-Німецька Медична Асоціація».

Проект створено задля розбудови ефективної первинної медико-санітарної допомоги у
громадах Харківської області шляхом підвищення обізнаності громадськості про медичну
реформу, навчання та консультування лікарів, керівників медзакладів та представників
місцевого самоврядування, надання міні грантів для покращення медичних послуг та
вивчення кращих місцевих та міжнародних практик.
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