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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У
СФЕРІ ПРОТИДІЇ ОНКОЛОГІЧНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
Проблема онкологічних захворювань (ОЗ) залишається актуальною у
сучасному світі, незважаючи на всі заходи, які застосовуються для боротьби із
ними. У структурі захворюваності та смертності ОЗ посідають друге місце після
сердцево-судинних захворювань. Щороку в Європейському союзі реєструється
більше 3,7 млн. випадків злоякісних новоутворень і 1,9 млн. хворих вмирають
від раку. Так, загалом у світі у 2018 році від раку померло 10 млн. людей. ВООЗ
прогнозує, що в найближчі 20 років поширення ЗН зросте не менш ніж на 60%.
Провідними злоякісними новоутвореннями у структурі захворюваності у 2020
році відмічено рак грудної залози (2,26 млн.), рак легені (2,21 млн.), рак товстої
кишки (1,93 млн.), рак передміхурової залози (1,41 млн.), немеланомний рак
шкіри (1,2 млн.), рак шлунка (1,09 млн.), та смертності – рак легені (1,8 млн.),
рак товстої та прямої кишки (935 тис.), рак печінки (830 тис.), рак шлунка
(769 тис.), рак грудної залози (685 тис.) [1,2,3].
ВООЗ наголошує, що більше 50% випадків ОЗ і 70% смертей від них
спостерігається в країнах з низьким і середнім рівнем економічного розвитку,
до яких відноситься і Україна.
В Україні щороку виявляється більше 130 тис. нових випадків ОЗ та
більше 60 тис. хворих вмирають від цієї патології, більше 1 млн. людей з
онкологічним

діагнозом

знаходиться

на

диспансерному

обліку

[4].

Провідними в структурі захворюваності і смертності в Україні залишаються
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рак молочної залози, рак легені, колоректальний рак, рак тіла та шийки матки,
рак передміхурової залози. Слід відмітити, що переважна більшість
зазначених нозологій відносяться до візуальних форм раку, діагностика яких
не потребує спеціальних інструментальних методів виявлення.
В країнах Європейського Союзу приділяється багато уваги вирішенню
проблеми онкологічних захворювань. Так, у 2020 році Всесвітньою
організацією охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародною агенцією по
вивченню раку були розроблені два документи: «Доповідь по боротьбі із
раком «Встановлення пріоритетів, раціональне інвестування і надання
допомоги для всіх» та «Всесвітня доповідь щодо боротьби із раком «Наукові
дослідження в галузі онкології для профілактики онкологічних захворювань»,
в яких окреслено широке коло заходів, які довели свою ефективність у
попередженні нових випадків ЗН, і які доцільно використовувати для
розробки певних заходів політики і програм з метою посилення боротьби з
онкологічними захворюваннями.
Одним із механізмів реалізації державної політики у сфері протидії ОЗ є
державні цільові програми в охороні здоров’я, які дають змогу «координації
діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій на розв’язання найважливіших проблем галузі;
забезпечення

концентрації

фінансових,

матеріально-технічних,

інших

ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу» [5].
На необхідності розробки національних програм боротьби проти раку ще
у 1995 році акцентувала ВООЗ, яка розробила для країн світу певні
рекомендації щодо стратегії та управління такими програмами [6]. В даному
документі було зазначено, що основна його мета це забезпечення керуючими
принципами розробки національних програм боротьби проти раку, і
застосування для розробки стратегій охорони здоров’я, для міністерств
охорони здоров’я та академічних інститутів.
Україна досить відповідально поставилася до рекомендацій ВООЗ та з
2002 по 2016 рр. були розроблені та затверджені низка державних програм по
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боротьбі з онкологічними захворюваннями, а саме Державна програма
“Онкологія” на 2002 – 2006 роки [7], галузева програма “Скринінг патології
шийки матки” на 2005 – 2010 роки [8], Державна програма “Дитяча онкологія”
на 2006 – 2010 роки [9], Загальнодержавна програма боротьби з
онкологічними захворюваннями на період до 2016 року [10]. Недостатнє
фінансування було одним із провідних недоліків зазначених програм, проте
отримані обнадійлеві результати з урахуванням всіх зауважень давали змогу
використовувати це при розробці нових програмних документів. У зв’язку із
певним економічним становищем в країні, з 2016 року розробка програмного
документу, який би реалізовував державну політику у сфері боротьби з
онкологічними захворюваннями була призупинена [11].
Зважаючи

на

високовартістність

постійне

зростання

інноваційних

онкологічної

методів

діагностики

захворюваності,
та

лікування,

відсутність державної програми дій та конкретних скринінгових програм,
шляхом вирішення цієї проблеми стала би розробка проекту Концепції
державної програми протидії ЗН, з урахуванням стану галузі на даний час,
рівня економічного розвитку країни, світових досягнень з організації
онкологічної

допомоги,

впровадження

сучасних

провідних

методик

профілактики, діагностики та лікування.
Основними завданнями Концепції державної програми протидії ОЗ в
Україні повинні стати:
1. Організація онкологічної допомоги населенню з урахуванням
етапності трьох рівнів надання медичної допомоги, відповідних клінічних
маршрутів пацієнтів та стандартів медичної допомоги онкологічним
хворим.
2. Удосконалення

системи

профілактики

та

раннього

виявлення

злоякісних новоутворень на первинному рівні надання медичної допомоги та
шляхом створення центрів скринінгу онкологічних захворювань.
3. Підвищення якості надання медичної допомоги онкологічним хворим
шляхом впровадження сучасних високотехнологічних методів діагностики та
лікування злоякісних новоутворень.
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4. Удосконалення системи радіологічної служби шляхом створення
міжрегіональних радіологічних центрів.
5. Оптимізація забезпечення хворих лікарськими засобами для лікування
злоякісних новоутворень та удосконалення механізму участі у міжнародних
багатоцентрових клінічних дослідженнях.
6. Удосконалення процесу підготовка та перепідготовки кадрів шляхом
підвищення професійного рівня лікарів та молодших медичних працівників з
питань онкологічної допомоги.
7. Впровадження інформатизації онкологічної служби.
8. Організація науково-дослідної роботи за рахунок системи грантів.
9. Розробка та впровадження програм реабілітації у роботу онкологічних
закладів.
10. Організація системи паліативної допомоги (терапії).
Реалізація завдань та заходів дозволить удосконалити існуючу державну
систему надання медичної допомоги онкологічним хворим, сприяти розвитку
онкологічної служби, забезпечити на всіх трьох рівнях надання медичної
допомоги її ефективність та якість.
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