УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
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Свалява

№

47

Про районну програму боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2017-2021 роки

Відповідно до статей 13, 16, 17, 22 Закону України „Про місцеві
державні адміністрації”, рішення обласної ради 22.12.2016 №610 „Про обласну
програму боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021
року”, з метою удосконалення профілактики,
своєчасної діагностики,
зменшення соціально-економічних втрат суспільства у зв’язку з онкологічними
захворюваннями та смертністю від раку в районі:
1. Схвалити районну програму боротьби з онкологічними
захворюваннями на 2017-2021 роки (додається) та подати її на розгляд
районної ради.
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Прожегач Р.В.)
передбачити асигнування для здійснення заходів програми з урахуванням
можливостей районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
17.02.2017 № _47_

Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2017-2021 роки
1. Загальні положення
Злоякісні новоутворення – одна із важливих проблем охорони здоров’я в
районі, актуальність якої визначається постійним зростанням показника з
ураження населення злоякісними новоутвореннями, важкістю своєчасної
діагностики, високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем
інвалідізації і смертності хворих. У структурі смертності населення району злоякісні новоутворення на другому місці після серцево-судинної патології.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень в районі зростає. В
структурі захворюваності дорослого населення переважають пухлини легенів
та бронхів, шлунково-кишкового тракту, молочної залози та жіночих статевих
органів у жінок, передміхурової залози у чоловіків. Злоякісні новоутворення
спричиняють значну інвалідизацію працездатного населення. Так на протязі
2016 року в районі зареєстровано 790 онкологічних хворих, з яких 128
випадків злоякісних новоутворень зареєстровано вперше.
Показник смертності населення району від злоякісних новоутворень
зростає більш швидкими темпами ніж показник захворюваності. В структурі
смертності переважають пухлини легенів та бронхів, шлунково – кишкового
тракту, передміхурової залози у чоловіків, молочної залози у жінок. На протязі
2016 року в Свалявському районі від злоякісних захворювань померло 76
людини.
На „Д” обліку зареєстровано 65 хворих на захворювання прямої та
ободової кишки, з яких 19 стомованих хворих, які щодня потребують заміну
калоприймачів. Для забезпечення таких хворих калоприймачами в середньому
на одного хворого на місяць потрібно 12 калоприймачів. У 2016 році із
Закарпатського обласного онкологічного диспансеру було направлено на
Свалявський район 150 штук калоприймачів, що явно недостатньо для повного
забезпечення хворих такими препаратами.
Основна причина несвоєчасної діагностики злоякісних новоутворень –
несвоєчасне звернення
населення за медичною допомогою, низька
ефективність профілактичних оглядів. З метою забезпечення профілактики,
ранньої діагностики злоякісних новоутворень необхідно застосовувати сучасні
методи скринінгу та діагностики.
Причиною несприятливої епідеміологічної ситуації з онкологічної
патології є суттєві недоліки організації проведення профілактики та ранньої
діагностики передракових захворювань
та
злоякісних новоутворень,
недостатнє забезпечення медичними засобами та реактивами для скринінгових

обстежень. Потребує заміни
та оновлення
обладнання
для
профілактичних обстежень,
діагностики та лікування злоякісних
новоутворень.
Паспорт програми наведено в додатку 1 до програми.
2. Мета програми
Метою цієї програми є підвищення ефективності заходів з
профілактики, раннього виявлення та забезпечення 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.
3. Основні завдання і заходи програми
Основними завданнями програми є:
підвищення ефективності профілактичних заходів та раннього
виявлення передракових захворювань;
зменшення витрат для проведення лікування хворих злоякісними
новоутвореннями, поліпшення якості їх життя;
забезпечення медичної, соціальної, психологічної та санаторнокурортної реабілітації онкологічно хворих;
забезпечення онкологічно хворих виробами медичного призначення
для реабілітації , зокрема калоприймачами, сечоприймачами та засобами
догляду.
Заходи з виконання програми визначено у додатку 2 до програми.
4. Фінансове забезпечення програми
Фінансове забезпечення програми буде здійснюватись відповідно до
законодавства за рахунок коштів районного бюджету. Орієнтований обсяг
фінансування програми щорічно складатиме 325,0 тисяч гривень.
Виконавцем програми та одержувачем бюджетних коштів є відділ
охорони здоров’я райдержадміністрації.
5. Очікувані результати програми
Виконання програми дасть змогу:
визначити потреби та пріоритети в організації онкологічної допомоги з
урахуванням міжнародних принципів протиракової боротьби;
надати медичну допомогу хворим злоякісними новоутвореннями,
забезпечити профілактичні заходи та раннє виявлення злоякісних пухлин,
шляхом впровадження сучасних
методів
діагностики злоякісних
новоутворень на всіх рівнях;
інформувати населення з питань профілактики, раннього виявлення,
ефективного лікування онкологічних захворювань;
удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих
та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів громадських
організацій;

покращити
підготовку
медичних працівників
з
онкологічних
спеціальностей, а також медичних працівників, які надають первинну
лікувально - профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я району.

Додаток 1
до програми

ПАСПОРТ
районної програми боротьби з онкологічними захворюваннями
на 2017-2021 роки
1. Ініціатор розроблення програми:

Відділ
охорони
райдержадміністрації

здоров’я

2. Розробник програми:

Відділ
охорони
райдержадміністрації

здоров’я

3. Співрозробники програми:

Центральна
районна
лікарня,
районний центр первинної медикосанітарної допомоги
Відділ
охорони
здоров’я
райдержадміністрації,
центральна
районна лікарня, районний центр
первинної
медико-санітарної
допомоги

4. Відповідальні виконавці програми:

5. Учасники програми:

Відділ
охорони
здоров’я
райдержадміністрації,
центральна
районна лікарня, районний центр
первинної
медико-санітарної
допомоги

6. Терміни реалізації програми:

2017 – 2021 роки.

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 1625,0 тис. грн.
необхідних для реалізації програми:

Додаток 2
до програми
Заходи щодо виконання програми
№
з/п

1

2

3

4

Назва заходів програми

Застосування скринінгових програм в роботі
лікувально-профілактичних закладів з метою
раннього виявлення передпухлинних
захворювань і злоякісних новоутворень , зокрема
раку шийки матки, молочної залози, інших
локалізацій; використання електронних систем
контролю цитологічного та мамо- логічного
скринінгу та забезпечення профілактичних
заходів, ранньої діагностики, кабінетів патології
шийки матки , мамо логічних кабінетів
розхідними матеріалами, діагностичними тест
системами, апаратурою .
Забезпечення медичної, соціальної, психологічної
та санаторно-курортної реабілітації онкологічно
хворих.
Забезпечення онкологічно хворих виробами
медичного призначення для реабілітації, зокрема
калоприймачами, сечоприймачами та засобами
догляду
Розроблення та видання пам"ятки для
онкологічно хворих, плакатів, бюлетенів для
інформування з питань профілактики, ранньої
діагностики злоякісних новоутворень, методів
лікування.

Виконавці

Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації
спільно з центральною
районною лікарнею

Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації
спільно з центральною
районною лікарнею
Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації
спільно з центральною
районною лікарнею
Відділ охорони здоров’я
райдержадміністрації
спільно з центральною
районною лікарнею та
районним центром
первинної медико-

Джерела
фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі по роках:
Всього

2017р.

2018р.

2019р.

2020р.

2021р.

500,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1000,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Районний
бюджет

Районний
бюджет

Районний
бюджет

санітарної допомоги
Всього:

1625,0

325,0

325,0

325,0

325,0

325,0

