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«Системні» проблеми в організації онкологічної 
допомоги населенню в розрізі районів

І. Організаційні проблеми:

1. Відсутність дієвої системи організації проведення профілактичних 
оглядів та контролю зі сторони адміністрації ЛПЗ

2. Відсутність налагодженого взаємозв´язку між фахівцями первинного 
та вторинного рівнів, що впливає на якість диспансеризації пацієнтів з 
передраковими захворюваннями.

3. Відсутність ефективної санпросвітницької роботи.

ІІ. Кадрові проблеми:

1. Недостатня забезпеченість ЦПМСД сімейними лікарями 

2. Недостатня забезпеченість лікарями-онкологами ЦРЛ

ІІІ. Матеріально-технічні проблеми:

1. Незадовільний стан лікувально-діагностичної апаратури.

IV. Економічні проблеми:

1. Обмеженість у керівників економічних ресурсів та важелів впливу на 
підлеглих (за винятком адміністративних).



Шляхи покращення стану надання медичної допомоги населенню у 

2018р.

1. Виконання заходів обласної Програми «Боротьба з 

онкологічними захворюваннями на період 2017-2021р.р.», 

затвердженої рішенням обласної Ради №223 від 20.12.2016р., а 

саме:

- створення чоловічих та жіночих оглядових кабінетів у районах 

області; 

- забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в ЛПЗ 

первинного рівня шляхом підвищення ефективності 

профілактичних оглядів населення;

- проведення скринінгових програм з метою раннього виявлення 

передпухлинних захворювань і злоякісних новоутворень раку 

шийки матки, молочної залози, шкіри   та ротової порожнини. 

Зокрема, цитологічним обстеженням охопити доросле жіноче 

населення згідно нормативів до 75-80% за рік.



Шляхи покращення стану надання медичної 

допомоги населенню у 2018р.

2. Виконання наказу МОЗ України №845 від   01.10.2013р. «Про 

систему онкологічної допомоги населенню України» та наказу 

ДОЗ ОДА №993 від 11.08.14р. «Про систему онкологічної 

допомоги населенню області», зокрема не проводити лікування 

онкохворих у неспеціалізовних онкологічних закладах, окрім тих, 

що зазначені у наказі. Покращити диспансерне спостереження за 

онкохворими та щомісячно проводити звірку з обласним канцер-

реєстром. 

3. Покращити взаємодію між ЦПМСД та ЗОЗ, що надають 

вторинну медичну допомогу щодо диспансеризації пацієнтів з 

передраковими захворюваннями згідно наказу МОЗ №192.
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4. Сумісно виконувати у повному об’ємі як ЦПМСД та ЦПМСД

громад, так і ЦРЛ, ЛПЛ наказу УОЗтаК ОДА №1354 від

24.12.2012р. «Про удосконалення організації надання

онкологічної допомоги населенню у світлі реформування

системи охорони здоров’я».

5. Посилити санітарно-просвітницьку роботу серед населення

щодо необхідності проходження медичних оглядів задля

своєчасної діагностики передраку та раку, наголошуючи на

необхідності своєчасного лікування злоякісних новоутворень,

особливо візуальної локалізації, роз’яснюючи про наслідки у

разі відмови.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


