Скринінги на глаукому, консультації та лекції фахівців у м. Києві
Скринінги (обстеження) на глаукому:
- Олександрівська міська клінічна лікарня: скринінг на глаукому:
вимірювання внутрішньоочного тиску — 09.03 по 11.03.2016 з 9.00 до 15.00
год. (каб. № 108.);
- Міська клінічна лікарня № 1: скринінг на глаукому: вимірювання
внутрішньоочного тиску — 10.03.2016 з 09.00 по 13.00 год. (консультативнодіагностичний кабінет офтальмологічного відділення);
- Міська клінічна лікарня № 3: скринінг на глаукому співробітників КМКЛ
№ 3 — 09.03 по 11.03.2016 з 09.00 до 13.00 год. (офтальмологічне
відділення); скринінг на глаукому всім пацієнтам, які перебувають на
стаціонарному лікуванні в КМКЛ № 3: 10.03.2016 (офтальмологічне
відділення);
- Міська клінічна лікарня № 8: скринінг на глаукому співробітників та
пацієнтів КМКЛ № 8 — 09.03 по 11.03.2016 з 09.00 до 14.00 год.
(офтальмологічне відділення).
- Міська клінічна лікарня № 9: скринінг на глаукому всіх бажаючих та при
необхідності
консультація
лікаря-офтальмолога
—
11.03.2016
(офтальмологічне відділення);
«Консультативно-діагностичний
офтальмологічний
центр»
Печерського району: скринінг на глаукому всіх бажаючих та пацієнтів
закладу — 10.03 та 11.03 з 9.00 до 13.00 год. (офтальмологічний центр КНП
«Консультативно-діагностичний центр Печерського району м. Києва»);
- «Консультативно-діагностичні центри № 1 та № 2» Дарницького району:
скринінг на глаукому: вимірювання внутрішньоочного тиску всім бажаючим
— 09.03 та 10.03.2016р. з 9.00 до 13.00 год. та проведення днів «відкритих
дверей»;
- Міська офтальмологічна лікарня «ЦМХО»: скринінг на глаукому:
вимірювання внутрішньо очного тиску всім бажаючим — 10.03.2016р. з 9.00
по 13.00 год. на базі поліклінічного відділення МОЛ «ЦМХО» (вул.
Метробудівна, 12) (звернутися бажаючим на діагностику до реєстратури
поліклініки);

- КНП «КДЦ» філії №3, Солом’янский район: скринінг на глаукому
співробітникам та пацієнтам лікарні — 10.03.2016р. з 10.00 до 14.00 год. (каб.
№ 301);
- КНП «КДЦ» філії №4, Солом’янский район: скринінг на глаукому всім
бажаючим — 10.03.2016р. з 9.00 до 14.00 год. (каб. № 305);
- КНП «КДЦ» філії №1, Оболонський район: скринінг на глаукому
співробітникам та пацієнтам лікарні — 09.03.2016р. з 09.00 до 13.00 год.
(каб. №205);
- КНП «КДЦ» філії №2, Оболонський район: скринінг на глаукому
співробітникам та пацієнтам лікарні — 10.03.2016р. з 9.00 до 13.00 год. на
базі КНП «КДЦ» філії № 2 Оболонського району (каб. № 305);
- КНП «КДЦ» філії №1, Святошинський район: скринінг (обстеження) на
глаукому співробітникам та пацієнтам лікарні — 09.03.2016р. з 08.00 до 11.00
год. (кабінет офтальмолога);
- КНП «КДЦ» філії №2, Святошинський район: скринінг на глаукому
співробітникам та пацієнтам лікарні — 10.03.2016р. з 08.00 до 11.00 год.
(кабінет офтальмолога);
Консультації фахівців:
Для осіб з підвищенним внутрішньоочним тиском 09 березня та 10 березня з
11.00 до 13.00. в приміщенні поліклінічного відділення на базі
консультативної поліклініки Олександрівської клінічної лікарні м. Києва
(вул. Шовковична 39/1, 4 корпус) будуть проводитись консультації головного
позаштатного спеціаліста з офтальмології МОЗ України, професора, д.м.н.
Вітовської Оксани Петрівни та головного позаштатного спеціаліста з
офтальмології Департаменту охорони здоров’я КМДА к.м.н. Куриліної
Олени Іванівни.
Санітарно-просвітницькі лекції для лікарів та пацієнтів:
09 березня о 14.00 год. – на базі офтальмологічного центру КНП
«Консультативно-діагностичний центр» Печерського району відбудеться
лекція для співробітників лікарні на тему: «Рання діагностика глаукоми».
Лектор: Тесленко А.М. — завідувач офтальмологічним центром;
09 березня – на базі офтальмологічного відділення Київської міської
клінічної лікарні №3 відбудеться лекція для пацієнтів Дніпровського та
Деснянського районів на тему: «Глаукома: діагностика, клініка, лікування».

Лектор: Попущенко О.А. – завідувач офтальмологічним відділенням КМКЛ
№ 3;
10 березня о 13.00 год. – в Олександрівській клінічній лікарні м. Києва
(вул. Шовковична 39/1, 4 корпус) для відвідувачів, пацієнтів та всіх
бажаючих відбудеться лекція на тему: «Профілактики та лікування
глаукоми». Лектор: Задорожна А.І. — завідувач Кабінету глаукоми.
11 березня о 13.00 год. – в актовому залі КНП «Консультативнодіагностичний центр №1 Дарницького району» відбудеться лекція на тему:
«Діагностика та профілактика первинної глаукоми». Лектор: Плотнікова Л.Г.
— головний позаштатний районний спеціаліст з офтальмології.
11 березня об 10.00 год. – в приміщенні офтальмологічного відділення
Київської міської клінічної лікарні №9 для всіх бажаючих та пацієнтів
відбудеться лекція на тему: «Важливість лікування глаукоми для збереження
зору». Лектор: Дзюба Н.А. – директор КМЦДЛСДЗД, зав. відділенням
офтальмології.

