ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
П’ята сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
23.12.2021

Ужгород

№ 507

Про Обласну програму боротьби
з онкологічними захворюваннями
на період до 2026 року
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою вдосконалення профілактики, своєчасної діагностики,
зменшення соціально-економічних втрат суспільства у зв’язку з
онкологічними захворюваннями та смертю від раку в області, обласна рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Обласну програму боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2026 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації та постійні комісії
обласної ради з питань: охорони здоров’я, праці, зайнятості та соціального
захисту населення, учасників АТО/ООС; бюджету.

Голова ради

Володимир ЧУБІРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення обласної ради
23.12.2021 № 507

Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2026 року
1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовано Програму
Злоякісні новоутворення – одна із важливих проблем охорони здоров’я
в області, актуальність якої визначається постійним ростом ураження
населення злоякісними новоутвореннями, важкістю своєчасної діагностики,
високою вартістю і складністю лікування, високим рівнем інвалідизації і
смертності хворих. У структурі смертності населення області злоякісні
новоутворення на другому місті після серцево-судинної патології. В області
щороку вперше реєструється біля 3000 випадків злоякісних новоутворень, від
злоякісних новоутворень помирає біля 1600 хворих. Захворюваність та
смертність від злоякісних новоутворень в Закарпатський області зростає. В
структурі захворюваності дорослого населення переважають пухлини легень
та бронхів, шлунково-кишкового тракту, молочної залози та жіночих статевих
органів у жінок, передміхурової залози у чоловіків. Злоякісні новоутворення
спричиняють значну інвалідизацію працездатного населення.
Показник смертності населення області від злоякісних новоутворень
зростає більш швидкими темпами ніж показник захворюваності. В структурі
смертності переважають пухлини легень та бронхів, шлунково – кишкового
тракту, передміхурової залози у чоловіків, грудної залози та жіночих
статевих органів у жінок.
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.
Кількість хворих, яким можливо провести лікування, зростає.
Фінансування закупівлі хіміотерапевтичних препаратів та препаратів
супроводу за рахунок місцевого бюджету покращує забезпечення хворих
хіміопрепаратами та дало змогу провести спеціальне лікування у 2020 році
1454 онкологічним хворим.
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
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профілактичних обстежень,
діагностики та лікування злоякісних
новоутворень.
Вжиті заходи щодо ранньої діагностики злоякісних новоутворень в
області не дають можливості повною мірою 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.
2. Визначення мети Програми
Метою Програми є підвищення ефективності діагностики, 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, забезпечення засобами
догляду.
3. Обгрунтування шляхів та засоби розв'язання проблеми, обсяг та
джерела фінансування Програми
Підвищення ефективності профілактичних заходів та раннього
виявлення передракових захворювань, інформаційне забезпечення населення
дозволить виявляти хворих у ранніх стадіях, зменшити витрати для
проведення лікування хворих злоякісними новоутвореннями, поліпшити
якість їх життя.
Вирішення проблеми можливо за умови досягнення цілей:
- збільшення кількості хворих злоякісними новоутвореннями, яким
проведена діагностика із застосуванням сучасних діагностичних систем;
- збільшення кількості випадків злоякісних новоутворень, які
морфологічно підтверджені;
- збільшення кількості пацієнтів, які отримали спеціальне лікування;
- забезпечення онкологічних хворих засобами догляду;
- розроблення просвітницьких матеріалів для пацієнтів з питань
профілактики, діагностики, лікування злоякісних новоутворень.
Фінансування заходів Програми здійснюється в установленому
законодавством порядку за рахунок та у межах коштів, передбачених для її
реалізації в обласному бюджеті на відповідний бюджетний період (додаток
2).
4. Строки та етапи виконання Програми
Заходи Програми реалізуються щороку протягом 2022-2026 років.
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5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники:
- управління Програмою;
- 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;
- організація надання медичної допомоги хворим злоякісними
новоутвореннями, впровадження сучасних методів діагностики злоякісних
новоутворень на всіх рівнях;
- лікування онкологічних хворих в умовах спеціалізованих медичних
закладів шляхом направлення в онкологічні стаціонари;
- забезпечення медичними засобами для реабілітації онкологічних
хворих;
- інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення,
ефективного лікування онкологічних захворювань;
- удосконалення системи психологічної підтримки онкологічних хворих
та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів громадських
організацій;
- поліпшення підготовки медичних працівників з онкологічних
спеціальностей, а також медичних працівників, які надають первинну
лікувально - профілактичну допомогу в закладах охорони здоров’я;
- розвиток міжнародного співробітництва з питань протиракової
боротьби, участь учених, фахівців, студентів, у міжнародних науково практичних конференціях, програмах обміну фахівцями та їх стажування,
інших наукових і практичних заходах.
Результативні показники, які свідчитимуть про виконання конкретних
завдань Програми:
- збільшення кількості хворих злоякісними новоутвореннями, які
отримали спеціальне лікування, до 71 відс. ( 2020 рік – 68,2 відс.);
- 100 відс. забезпечення пацієнтів засобами для реабілітації;
- 100 відс. медичних закладів області забезпечені інформаційними
матеріалами.
6. Напрями діяльності та заходи Програми (додаток 3).
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Організаційне
забезпечення
виконання
Програми
здійснює
департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Відповідальний
виконавець
Програми – Комунальне некомерційне підприємство
«Закарпатський протипухлинний центр» Закарпатської обласної ради – до 25
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січня наступного року подає департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації звіт про виконання Програми за попередній рік згідно
встановленої форми.
Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями
на період до 2026 року
Ініціатор розроблення
Програми

Департамент охорони здоров’я
облдержадміністрації

Розробник Програми

Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації

Співрозробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство
«Закарпатський протипухлинний центр»
Закарпатської обласної ради

Відповідальні виконавці
Програми

Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації, Комунальне
некомерційне підприємство «Закарпатський
протипухлинний центр» Закарпатської
обласної ради
Департамент охорони здоров'я
облдержадміністрації, Комунальне
некомерційне підприємство «Закарпатський
протипухлинний центр» Закарпатської
обласної ради
2022-2026 роки

Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми, всього,
у тому числі:
коштів обласного бюджету

Заступник голови ради

31300,0 тис. грн
31300,0 тис. грн

Василь ДЕМʼЯНЧУК

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення
Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2026 року

(тис. гривень)

2022 рік

2023 рік

2024 рік

2025 рік

2026 рік

Усього
витрат на
виконання
програми

6 260,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

31 300,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

З них за роками:

Обсяг коштів, які пропонується
залучити на виконання програми
Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:
обласний бюджет
Заступник голови ради

Василь ДЕМʼЯНЧУК

31 300,0

Додаток 3
до Програми

1. Забезпечення
онкологічних
хворих засобами
медичного
призначення

20222026

Фінансування, тис.грн.

Виконавці

Департамент
охорони здоров՚я
облдержадміністрації
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Закарпатський
протипухлинний
центр»
Закарпатської
обласної ради

Джерела
фінансування

Обласний
бюджет

Очікуваний результат

у тому числі по роках

Разом

2022

2023

2024

2025

2026

1 050,0

210,0

210,0

210,0

210,0

210,0

Найменування
показника

Перелік заходів
програми

Строк виконання
заходу

Напрями діяльності та заходи
Обласної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2026 року

Питома вага
хворих
злоякісними
новоутворенняи,
які забезпечені
засобами
медичного
призначення
(питома вага
хворих, що
отримали засоби
медичного
призначення від
кількості хворих,
які потребували
забезпечення в
поточному році)

Цільове значення показника, індикатор

2022

2023

2024

2025

2026

100%

100%

100%

100%

100%
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2. Забезпечення
онкологічно
хворих виробами
медичного
призначення для
реабілітації, а
саме
калоприймачами,
сечоприймачами та засобами
догляду за
стомою
3. Розроблення
та видання
пам’ятки для
онкологічних
хворих, плакатів,
бюлетенів для
інформування з
питань
профілактики,
ранньої
діагностики
злоякісних
новоутворень,
методів
лікування

20222026

20222026

Усього за Програмою

Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Закарпатський
протипухлинний
центр»
Закарпатської
обласної ради
Департамент
охорони здоров’я
облдержадміністрації
Комунальне
некомерційне
підприємство
«Закарпатський
протипухлинний
центр»
Закарпатської
обласної ради

Обласний
бюджет

Обласний
бюджет

30 000,0 6 000,0

250,0

50,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Питома вага
онкологічних
хворих, які
забезпечені від
всіх хворих, які
потребують
забезпечення

Питома вага
медичних
закладів області,
які забезпечені
інформаційними
джерелами

Обласний
бюджет

Заступник голови ради

31 300,0 6 260,0

6 260,0

6 260,0

6 260,0

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6 260,0

Василь ДЕМʼЯНЧУК

