
 
Про виконання заходів обласної Програми  
боротьби з онкологічними захворюваннями  
на 2017-2021 роки за 2020р. 

                   
Метою Програми є підвищення ефективності заходів з профілактики, 

раннього виявлення онкопатології, покращення рівня надання медичної 
допомоги хворим на злоякісні новоутворення, зниження інвалідизації 
онкологічних хворих, рівня смертності від раку, створення умов для 
продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих. 

В області постійно проводяться заходи по забезпеченню раннього 
виявлення злоякісних новоутворень в закладах ПМСД шляхом підвищення 
ефективності медичних оглядів населення та диспансерного спостереження за 
хворими на передракові захворювання.  

За даними цитологічного центру ОПАБ у 2020 році профілактичним 
оглядам підлягало 458739 жінок, обстежено у 2020р. 97677 жінок (21,3%), 
виявлено патології всього у 15985 (16,4%), у т.ч. передпухлинної у 306 (1,91%), 
раків - 1 (0,01%).  

По скринінгу раку легенів обстежено 114 чоловік, злоякісних 
новоутворень не виявлено; по мамографічному скринінгу обстежено 76 жінок з 
метою раннього виявлення злоякісних новоутворень молочної залози, виявлено 
1 випадок раку.  

В КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» функціонує 
обласний канцер-реєстр, в базу даних якого вводиться інформація про 
онкохворих.  

Постійно проводиться моніторинг рівня захворюваності населення 
області на злоякісні новоутворення та інших показників з онкології. На 
31.12.2020р. в області на обліку перебуває 28914 онкохворих.  

КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» є провідним 
закладом, який надає висококваліфіковану спеціалізовану онкологічну 
допомогу населенню області. Потужність центру – 340 ліжок (240 – 
онкологічних, 40-променевої терапії, 40-гематологічних, 20-паліативних), 
поліклінічне відділення на 420 відвідувань у зміну. 

За 2020 рік в поліклінічному відділенні прийнято 76588 пацієнтів. В 
амбулаторних умовах виконано 3469 операцій. У денному стаціонарі 
проліковано 4115 хворих. У стаціонарних відділеннях проліковано 8578 
хворих, виконано 3374 операції, проводяться органозберігаючі операції, 
ортопедичні, лапароскопічні. Проводяться дослідження онкомаркерів, 
імуногістохімічні дослідження. 

На 2020 рік з обласного бюджету заплановано по Програмі 4000,0 тис.грн 
на придбання медикаментів для стаціонарного лікування онкохворих. Придбано 
у звітному періоді медикаментів на суму 909,21 тис.грн (кошти обласного 
бюджету). 

Також заплановано 6500,0 тис.грн з обласного бюджету на 
хіміотерапевтичні препарати та препарати супроводу для лікування 
онкохворих. У 2020 році придбано хіміопрепаратів та препаратів супроводу на 
суму 689,1тис.грн (кошти обласного бюджету).  



У 2020 році придбано бронховідеоскоп – 394,0 тис. грн (кошти інших 
надходжень).   

У 2020 році імуногістохімічні дослідження проведені у 651 хворого з 
агресивними, швидкопрогресуючими та рідкісними пухлинами.  

Психологічна підтримка онкохворих та членів їх сімей проводиться 
лікарями, середніми медичними працівниками та представниками 
волонтерських організацій. Громадська волонтерська організація «Вікторія» за 
2020р. забезпечила хворих на рак молочної залози: психологічною підтримкою 
- 295 жінок, протезами – 823 жінки, спеціальною білизною – 2146 жінок, 
компресійними рукавами – 467 жінок.    

Надання паліативної допомоги здійснювалось на стаціонарних ліжках 
гематологічного, хіміотерапевтичного та абдомінального відділень. За 2020рік 
в стаціонарі  проліковано 225 онкохворих. З 01.06.2020 року в Чернігівському 
медичному центрі сучасної онкології функціонує відділення паліативної 
допомоги на 20 ліжок, у відділенні проліковані 43 хворі. 

За рахунок перепрофілювання ліжкового фонду в м.Чернігові функціонує 
паліативне відділення на 50 ліжок; у Ічнянському районі паліативне відділення 
на 25 ліжок; у Носівському - на 20 ліжок, у Куликівському - на 12 ліжок. В 
Бахмацькій ЦРЛ – 12 паліативних ліжок, в Чернігівській ЦРЛ – 10 ліжок, в 
Городнянській ЦРЛ – 6 ліжок, в Прилуцькій ЦРЛ – 5 ліжок. 

В КНП «Чернігівський медичний центр сучасної онкології» працює 
програма «Електронна медична картка пацієнта», введена в дію електронна 
база реєстрації пацієнтів.  

Проводиться робота щодо створення Call-центру для забезпечення 
встановлення ефективної, зручної та швидкої комунікації пацієнт-лікар. 

В центрі налагоджена робота локальної комп’ютерної мережі, система 
електронного документообігу. 

З метою інформування населення області з питань профілактики і ранньої 
діагностики злоякісних новоутворень лікарями лікувально-профілактичних 
закладів області у 2020 році підготовлені матеріали для 72 статей в пресу, 280 в 
інтернет-видання.  

З питань профілактики і ранньої діагностики злоякісних новоутворень 
лікарями лікувально-профілактичних закладів області у 2020 році проведено 4 
телепередачі і 33 радіопередачі.    

У 2020 році 2 лікарі КНП «Чернігівський медичний центр сучасної 
онкології» приймали участь у роботі міжнародних науково-практичних 
конференцій.  

Веб-сайт закладу постійно наповнюється інформацією з питань 
профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкозахворювань. 
Ведуться рубрики для пацієнтів, лікарів, громадськості.   
 
  
 
 


