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Про стан захворюваності населення
на онкологічні хвороби у 2013 році
Галузь "Охорона здоров’я" Знам’янського району представлена
центральною районною лікарнею на 325 ліжок цілодобового перебування
хворих та комунальним закладом "Знам’янський районний центр первинної
медико-санітарної допомоги", до складу якого входять 12 амбулаторій
загальної практики-сімейної медицини та 20 фельдшерських пунктів.
Онкологічна служба району складається з кабінету онколога, чоловічого і
жіночого оглядових кабінетів поліклінічного відділення, що відповідає вимогам
наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 жовтня 2013 року № 845
"Про систему онкологічної допомоги населенню України".
Лікар-онколог працює на 1,0 ставки, стаж роботи на цій посаді складає
9 років. У 2005 році пройшов курси спеціалізації, атестований по онкології в
2010 році, має ІІ категорію.
На даний час діє районна Програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2010-2016 роки (далі – Програма), затверджена рішенням
районної ради від 27 липня 2010 року № 618.
Основними завданнями Програми є удосконалення системи первинної та
вторинної профілактики онкологічних захворювань, а також удосконалення
методів діагностики і спеціального лікування, надання паліативної допомоги
онкологічним хворим, підвищення онкологічної грамотності медичних
працівників, санітарно-просвітницької роботи з питань онкології серед
населення району.
На виконання заходів даної Програми у 2013 році було заплановано
12,5 тис.грн. (в тому числі: районний бюджет – 10,0, інші джерела не
заборонені чинним законодавством – 2,5 тис.грн.), які використані у повному
обсязі для придбання лікарських засобів для знеболення. На 2014 рік для
центральної районної лікарні передбачено 2,0 тис.грн. (кошти районного
бюджету), на даний час кошти не використовувалися.
Медичними працівниками району ведеться постійна робота з раннього
виявлення передпухлинної патології, її своєчасному оздоровленню та
диспансерному спостереженню. Так, протягом 2013 року було виявлено та
взято на диспансерний облік 382 особи з передпухлинною патологією.
У центральній районній лікарні ведеться скринінг патології шийки матки.
Протягом 2013 року виявлено 216 жінок з патологією шийки матки,
оздоровлено – 151 (69,9%); у січні-березні 2014 року – 33 (100%).

У жіночій консультації для оздоровлення передпухлинної патології
шийки матки в наявності є кольпоскоп та діатермокоагулятор. Протягом
2013 року проведено 199 кольпоскопічних обстежень, 74 діатермокоагуляцій,
34 діатермоконізацій, взято 155 біопсій; у січні-березні 2014 року – 90, 21, 26 та
62 відповідно.
Мамологічний скринінг запроваджений, проводиться шляхом огляду
жінок при подвірних обходах та в оглядових кабінетах. Всього на
диспансерному обліку у лікаря-мамолога знаходиться 160 жінок з приводу
доброякісних захворювань молочної залози.
Запроваджено скринінг патології передміхурової залози. У 2013 році
проведено 417 досліджень простатспецифічного антигену, у січні-березні
2014 року – 108.
У Центрі ранньої діагностики центральної районної лікарні для
своєчасної діагностики онкологічної патології проводяться відповідні
дослідження.
Так, протягом 2013 року проведено: флюорографічних обстежень
легень – 20482, виявлено 22 випадки раку легень, у тому числі при профогляду
4; фіброгастродуоденоскопій – 495, виявлено 11 раків шлунку, 4 поліпи
шлунку, 3 випадки раку стравоходу; ультразвукових обстежень – 24703, у тому
числі молочних залоз 305; іригоскопій – 134, виявлено 3 випадки раку товстого
кишковика; ректороманоскопій – 110, виявлено 2 випадки раку прямої кишки,
поліпів прямої кишки – 8.
У травні 2013 року було проведено тиждень діагностики раку шкіри.
Направлено в онкологічний диспансер 9 осіб з приводу підозри на рак шкіри,
підтверджено 2 випадки.
Незважаючи на цілеспрямовану роботу, яка ведеться медичними
працівниками щодо профілактики і раннього виявлення онкозахворювань, стан
надання онкологічної допомоги населенню району залишається складним та
визначається стабільно високими показниками захворюваності і смертності від
злоякісних новоутворень серед жителів району.
Під час проходження профілактичних оглядів виявлено онкохвороб у
2011 році 19,8% проти середнього показника по області 18,7%, у 2012 – 29,8%
(18,7%), у 2013 році – 25,5% (22,2%).
Рівень занедбаності раку, виявленого в ІІІ-ІV стадіях, серед вперше
взятих на облік протягом останніх трьох років є стабільно високим, в межах
36% - свідчення того, що кожний третій хворий береться на облік в
занедбаному стані.
У структурі занедбаності на першому місці перебуває рак легенів (45,5%),
на другому – рак молочної залози (39,%1), на третьому – рак шлунку і
кишківника (35,5%).
У структурі смертності на першому місці також є смертність від раку
легенів, на другому – раку шлунку і кишківника, на третьому – раку молочної
залози.

Занедбаних випадків раку шийки матки серед жінок району у 2012-2013
роках не було.
Своєчасне лікування онкохворих сприяє збільшенню рівня тривалості
життя і зменшенню рівня смертності серед онкохворих.
У районі відсоток онкологічних хворих, які вперше взяті на облік та
одержали спеціальне лікування, у 2010 році склав 56,5% проти 66,0%
середнього показника по області, у 2011 – 66,2% (68,2%), у 2012 – 64,9%
(67,8%), у 2013 – 60,2 (68,6).
У центральній районній лікарні працює районна протиракова експертна
комісія, на засіданнях якої розглядаються всі випадки онкохворих, діагноз яких
встановлено при взятті на облік у занедбаному стані. При розгляді цих випадків
встановлено, що основною причиною занедбаності є скрите протікання
хвороби (47,4%), несвоєчасне звернення хворих за допомогою (34,2%).
На виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від
01 жовтня 2013 року №845 "Про систему онкологічної допомоги населенню
України", за наслідками розгляду даного питання на засіданні колегії
райдержадміністрації 29 травня 2014 року, з метою зниження захворюваності
населення району на онкологічні хвороби та вчасного їх виявлення:
1. Рекомендувати сільським головам спільно з медичними працівниками
району сприяти залученню населення відповідних територій до
флюорографічних обстежень у центрі ранньої діагностики центральної
районної лікарні або пересувним флюорографом у червні-липні 2014 року (за
окремим графіком).
2. Начальнику фінансового управління райдержадміністрації Бискуб Г.М.
забезпечити пріоритетне фінансування заходів районної Програми боротьби з
онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 27 липня 2010 року № 618.
3. Головним лікарям Знам’янської центральної районної лікарні
Муравському І.Б. та комунального закладу "Знам’янський районний центр
первинної медико-санітарної допомоги" Гричині Н.І.:
1) організувати роботу закладів охорони здоров’я району по ранньому
виявленню онкологічних хворих, їх обстеженню та своєчасному лікуванню;
2) графік роботи виїзного флюорографа, направлений Кіровоградським
обласним протитуберкульозним диспансером, довести до відома органів
місцевого самоврядування району та опублікувати на сторінках районної газети
"Сільське життя" та районної радіогазети "Сільські вісті";
3) тримати на особистому контролі питання раннього виявлення
онкологічних захворювань;
4) забезпечити пріоритетне фінансування заходів районної Програми
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010-2016 роки, затвердженої
рішенням районної ради від 27 липня 2010 року № 618;

5) забезпечити планово-консультативні виїзди спеціалістів центральної
районної лікарні в сільські заклади охорони здоров’я;
6) продовжити санітарно-освітню роботу серед жителів району з питань
ранньої діагностики захворювань.
4. Головному лікарю центральної районної лікарні Муравському І.Б. до
05 червня 2014 року порушити клопотання перед департаментом охорони
здоров'я Кіровоградської облдержадміністрації щодо можливості забезпечення
центральної районної лікарні пересувним флюорографом та мамографом.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 29 травня 2013 року № 191-р "Про стан надання
медичної допомоги дитячому та жіночому населенню району за січень-березень
2013 року".
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних повноважень.

Голова районної
державної адміністрації

Ю. ГРИГОРАШ

