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ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період
до 2016 року затвердити (додається).
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання заходів з
реалізації Програми та забезпечити їх належне фінансування.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
районної державної адміністрації Гоблика В.В. та постійну комісію районної ради
з питань охорони здоров’я, рекреації, праці та соціального захисту громадян
(Сайкова К.С.).

Голова ради

А.А.Бігарі

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради
від«11»__11__2011р. № 123

РАЙОННА ПРОГРАМА
боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року
1. Паспорт Програми
Найменування: Районна
Програма
боротьби
з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року (далі - Програма).
Державний замовник: відділ охорони здоров'я райдержадміністрації.
Терміни реалізації: 2012 - 2016 роки.
Виконавці
заходів
Програми:
відділ
охорони
здоров'я
райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.
Контроль за виконанням: відділ охорони здоров'я райдержадміністрації.
2.Загальна частина
Злоякісні новоутворення – одна із важливих проблем охорони здоров’я в
районі, актуальність якої визначається постійним ростом ураження населення
злоякісними новоутвореннями, важкістю своєчасної діагностики, високою
вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і смертності
хворих. В структурі смертності населення в районі - злоякісні новоутворення на
другому місті після серцево-судинної патології. В районі щороку вперше
реєструється біля 250 випадків злоякісних новоутворень, від злоякісних
новоутворень щороку помирає біля 130 хворих. Захворюваність та смертність від
злоякісних новоутворень в Берегівському районі зростає. В структурі
захворюваності дорослого населення переважають пухлини легенів та бронхів,
шлунково-кишкового тракту, молочної залози та жіночих статевих органів,
передміхурової залози у чоловіків. У дітей – переважають злоякісні
новоутворення кровотворної тканини, кісток, головного мозку, нирки. Злоякісні
новоутворення спричиняють значну інвалідизацію працездатного населення.
Показник смертності населення району від злоякісних новоутворень зростає
пропорційно захворюваності. В структурі смертності переважають пухлини
легенів та бронхів, шлунково – кишкового тракту, молочної залози.
Основна причина несвоєчасної діагностики злоякісних новоутворень –
несвоєчасне звернення населення за медичною допомогою. З метою забезпечення
профілактики, ранньої діагностики злоякісних новоутворень необхідно
впроваджувати сучасні методи скринінгу та діагностики. Все вищезгадане
потребує покращення матеріально – технічної бази медичних закладів району.
Кількість хворих, яким можливо провести лікування, зростає. Збільшення
фінансування закупівлі хіміотерапевтичних препаратів та препаратів супроводу за
рахунок місцевого бюджету складає в середньому 40-50 тисяч гривень на рік.
Причиною несприятливої епідеміологічної ситуації з онкологічної патології
є суттєві недоліки організації проведення профілактики та ранньої діагностики
передракових захворювань та злоякісних новоутворень. Потребує заміни та
оновлення обладнання для профілактичних обстежень, діагностики та лікування
злоякісних новоутворень.
Вжиті заходи щодо ранньої діагностики злоякісних новоутворень в районі
не дають можливості в повній мірі забезпечити надання якісної та ефективної
онкологічної допомоги населенню. Раннє виявлення злоякісних новоутворень,

передракових захворювань дозволить ефективно лікувати хворих та зменшить
витрати, зменшить смертність від онкологічних захворювань, збільшить
тривалість життя онкологічних хворих, зменшить вихід на інвалідність.
3. Мета Програми
Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики,
раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження
смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок
захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя
онкологічних хворих.
4. Шляхи та способи розв’язання проблеми
- управління районною програмою;
- удосконалення системи формування рейтингових показників, що
характеризують якість роботи онкологічної служби регіону на основі єдиної
системи галузевої звітності;
- моніторинг рівня захворюваності населення на рак та стану надання
онкологічної допомоги населенню, визначення потреб та пріоритетів в організації
онкологічної допомоги з урахуванням міжнародних принципів протиракової
боротьби;
- забезпечення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього
природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень
онкологічної захворюваності;
- удосконалення системи реєстрації хворих на рак;
організація
надання
медичної
допомоги
хворим
злоякісними
новоутвореннями;
- забезпечення проведення профілактичних заходів та раннє виявлення
злоякісних пухлин, впровадження скринінгових програм, сучасних методів
діагностики злоякісних новоутворень на всіх рівнях;
- лікування онкологічних хворих в умовах спеціалізованих медичних закладів
шляхом направлення в онкологічні стаціонари;
- покращення матеріально-технічної бази центральної районної лікарні;
- забезпечення спеціальними медичними засобами та препаратами супроводу
для діагностики та лікування хворих злоякісними новоутвореннями;
- навчання медичного персоналу з метою покращення кваліфікації медичних
працівників з питань профілактики та ранньої діагностики;
- матеріально–технічне забезпечення профілактичних та скринінгових заходів,
забезпечення медичними засобами для реабілітації онкологічних хворих;
- продовження роботи з розширення хоспісу для паліативного лікування,
шляхом перепрофілювання закладів охорони здоров’я;
- утворення в сільських амбулаторіях кабінетів протибольової терапії та виїзних
бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та для
їх лікування вдома;
- залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських
організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики,
раннього виявлення, ефективного лікування онкологічних захворювань;
- запровадження, випуск програм на регіональному телебаченні та радіо,
тематичних публікацій у періодичних виданнях;

- удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних хворих та
членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів громадських організацій;
- підвищення рівня підготовки медичних працівників з онкологічних
спеціальностей, а також медичних працівників, які надають первинну лікувально профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань протиракової
боротьби, забезпечення участі, фахівців, студентів у міжнародних науково практичних конференціях, програмах обміну, фахівцями та їх стажування.
5. Очікувані результати
Виконання заходів Програми дасть змогу:
- забезпечити рівень поінформованості населення про ризики виникнення
онкологічних захворювань;
- удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;
- підвищити рівень ранньої діагностики злоякісних новоутворень в 1- 2 стадіях,
особливо деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки) на 5 відсотків;
- знизити запущеність захворювань на 5 відсотків;
- більш ефективно лікувати хворих з меншими витратами;
- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги
онкологічним хворим;
- запровадити сучасні програми скринінгу для раннього виявлення хворих
злоякісними новоутвореннями;
- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 5 відсотків;
- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року
після встановлення діагнозу, на 5 відсотків;
- збільшити тривалість та якість життя хворих злоякісними новоутвореннями;
- створити систему надання симптоматичної допомоги онкологічним хворим;
- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров’я, що надають
медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.
У результаті покращення виявлення хворих на ранніх стадіях очікується
зменшення видатків з бюджетів всіх рівнів для лікування онкологічних хворих.
Заходи щодо виконання районної Програми боротьби з онкологічними
захворюваннями до 2016 року додаються.
6.Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до законодавства
України, за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також
коштів благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.
Обсяг фінансування цієї Програми з державного, обласного та місцевих
бюджетів визначається щороку виходячи з конкретних завдань та наявних коштів,
з урахуванням можливих доходів таких бюджетів.
З метою ефективного виконання заходів Програми, уникнення ризиків,
пов'язаних із недостатнім фінансуванням протягом бюджетного періоду, замовник
перерозподіляє бюджетні призначення між заходами Програми.

Заступник голови ради

А.О.Браун

Додаток
до Програми

ЗАХОДИ
на виконання районної Програми боротьби з онкологічними
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