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Звіт про виконання у 2016 році обласної Програми боротьби  

з онкологічними захворюваннями до 2016 року 

 

По Програмі боротьби з онкологічними захворюваннями обласним 

онкологічним диспансером на 2016 рік було заплановано використати 8207,2 

тис.грн., план виконаний на 100%. Придбано медикаментів для стаціонарного 

лікування онкохворих на суму 1687,2 тис. грн.; хіміопрепаратів на суму 1421,3 

тис. грн.; за спец. кошти придбано медикаментів на суму 1320,2 тис. грн. 

Придбано   медичне обладнання (мамографічна система та система 

ендоскопічна для  хірургічних втручань) на загальну суму 3778,5 тис. грн.. За 

кошти державного бюджету централізовано, через МОЗ України, отримано 

онкопрепаратів на суму 10150,4 тис. грн. (2015р.- 3288,8 тис. грн.). 

З метою раннього виявлення захворювань шийки матки цитологічним 

скринінгом по області охоплено 31,8% жінок (2015р.- 32,8%). 

В поліклінічному відділенні диспансеру прийнято 104964 хворих, що 

більше на 6,3% ніж у 2015 році (98706), в амбулаторних умовах виконано 4566 

операцій, що на 20,7% більше ніж у 2015 р. (3783). 

В стаціонарних відділеннях проліковано 8373 хворих (2015р. - 8353), 

виконано 3632 операції (2015р. - 3848). 

У 2016 році в області зареєстровано 3902 випадки первинних 

захворювань на злоякісні новоутворення (2015р. - 3866), показник  

захворюваності населення на злоякісні новоутворення становить 376,5 на 100 

тис. населення, що на 2% вище показника 2015 року - 369,2. Виявлено при 

профілактичних оглядах 26,1% хворих, показник на 1,2% вище минулого року 

(24,9%). Серед первинних онкохворих мали I-ІІ стадію захворювання 50% 

хворих (2015р. - 50,3%). 

Показник смертності населення області від злоякісних новоутворень 

знизився на 1,8% і становить 188,7 на 100 тис. населення, проти 192,1 у 

2015 році. 

На базі обласного онкологічного диспансеру на курсах інформації і  

стажування з онкології підготовлено, 126 лікарів загально-лікувальної мережі, 

що на рівні 2015 року. На курсах удосконалення підготовлено 34 лікаря і 31 

середній медичний працівник диспансеру. Атестовано 15 лікарів і 21 медична 

сестра. В роботі науково-практичних конференцій, з'їздів брали участь 20 

лікарів диспансеру, у т.ч. 8 в Європейських країнах (2015р. - 11 і 3 відповідно). 

Лікарями  підготовлено 15 наукових друкованих робіт (2015р. - 13). 

В райони і міста області здійснено 19 виїздів бригади лікарів,  

проконсультовано 1381 хворий (2015р. - 14 виїздів, проконсультовано 1208 

хворих). 

Громадською волонтерською організацією «Вікторія», яка займається 

соціально-психологічною підтримкою жінок, хворих на рак молочної залози, 

психологічна допомога надана 350 жінкам; забезпечені протезами молочної 

залози 879 жінок, білизною-2595 жінок, компресійними рукавами – 707. 

У 8 районах області, містах Ніжині та Прилуки проведені виїзні 

навчальні семінари з питань ранньої діагностики і профілактики злоякісних 
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новоутворень трахеї, бронхів, легенів. З метою інформування населення з 

питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень лікарями 

лікувально-профілактичних закладів області проведено 157 телепередач, 72 

радіопередачі, підготовлені 186 матеріалів для публікацій в пресу, 896 – в 

Інтернет-видання. 

 


