
Прес-реліз 

Управління охорони здоров'я Дніпровської районної  

в м. Києві державні адміністрації 

про проведення Дня здоров’я приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей  

02002, м. Київ, вулиця Луначарського,5,  тел. 517-62-04 

Місце проведення:  КНП «Консультативно-діагностичний центр дитячий 

Дніпровського району м. Києва», проспект Павла Тичини, 12                                                   

28.05.2015 року з 10:00 до 14:00 

 

На виконання Плану основних заходів на 2015 рік  управління охорони здоров'я 

Дніпровської районної в місті Києві державні адміністрації  проводить              

«День здоров'я» для дитячого населення Дніпровського району м. Києва 

приуроченого до Міжнародного дня захисту дітей 

 

       В Дніпровському районі набирає обертів низка заходів у вигляді «Днів 
здоров'я», які пропонують батькам в зручний для них час без попереднього 
запису та направлень провести медичне обстеження своїх дітей, отримати 
консультації фахівців, в ігровій формі ознайомити дітей з особливостями роботи 
медичних працівників, отримати необхідні довідки в загальноосвітні навчальні 
заклади та набути корисну інформацію стосовно збереження здоров'я своїх 
дітей. 

     За даними соціологічних досліджень «Дні здоров'я» в Дніпровському 
районі набули великої популярності серед батьків тому, що метою їх проведення 
є не тільки  надання медичних послуг, а також  формування позитивних емоцій у 
дітей під час відвідування лікувального закладу. 

    28 травня 2015 року «День здоров'я» проводиться для дітей всього 
Дніпровського району на території житлового масиву «Березняки» по проспекту 
Павла Тичини,12 в приміщенні КНП «Консультативно-діагностичний центр 
дитячий Дніпровського району м. Києва». 

У рамках акції: 

- Консультативний прийом фахівцями КНП «КДЦД» по 18 

спеціальностям; 

- Діагностичні обстеження дітей (лабораторні обстеження, рентгенологічні 

обстеження, ЕКГ, УЗД, тощо); 

- Вимірювання артеріального тиску та вмісту глюкози в  крові дітям та їх 

батькам; 

- При бажанні діти зможуть взяти участь у пізнавально-розважальних 

заходах: 

 



 конкурс дитячих малюнків, розважально-психологічний захід «Малеча 

лікує»; 

 фотографування на пам’ять; 

 Дитяча СКАУТСЬКА організація «ОРІЯНА» запропонує: скаутський 

чай, майстер-клас з ОРІГАМІ та виготовленню оберегів, надання першої 

медичної допомоги в похідних умовах. 

- Діти отримують призи та подарунки   

 В подальшому, на протязі року планується організація подібних заходів у 
всіх мікрорайонах Дніпровського району. 

    Головна мета зазначених заходів: збереження, укріплення здоров'я дітей 
та  профілактика їх захворюваності. 

 

Начальник управління                                             Д. Карабаєв  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти: 

Гриджук Михайло Юрійович 

Заступник начальника управління 

охорони здоров'я Дніпровської районної 

в м. Києві державної адміністрації 

телефон: 517-62-04   

Скрипка Сергій Миколайович  

Директор КНП «КДЦД Дніпровського району»  

тел. 550-95-14; 

тел. 550-02-63. 


