
А Н А Л І З 
стану онкодопомоги населенню області  

за перше півріччя 2014 року. 
 

 

 За 6 місяців 2014 року здійснено 3 виїзди бригади спеціалістів обласного 

клінічного онкологічного диспансеру в райони області. Проконсультований  641 

хворий (619 амбулаторних та  22 в стаціонарі). Проведено 14 інструментальних 

втручань.  

 Підготовлено матеріали на КЕК на 12 хворих, де мали місце порушення 

медичних технологій при обстеженні та лікуванні онкохворих. 

 За півріччя в області виявлено 1693 первинних онкологічних хворих. 

Захворюваність склала 122,8 на 100тис.населення (2013 рік – 122,6 на 

100тис.населення). 

 Зниження захворюваності відмічено у п’яти районах області: 

Городенківському, Долинському, Рогатинському районах та містах Болехові та 

Яремчі. 

Як позитив слід відмітити покращення діагностики раку щитоподібної 

залози. Якщо за 6 місяців 2013 року в області виявлено 9 хворих на дану 

патологію, то за півріччя 2014 року  - 22 випадки. В першу чергу цьому посприяло 

відкриття кабінету моніторингу хірургічної патології щитоподібної залози на базі 

диспансерного відділу ОКОД. 

 

 Найвищі рівні захворюваності зареєстровано: 

 

- Галицький район        – 155,1 на 100тис.нас.; 

- Тисменицький район  – 146,2 на 100тис.нас.; 

- Тлумацький район     – 139,2 на 100тис.нас.; 

- Снятинський район    – 137,8 на 100тис.нас.; 

 

Найнижча захворюваність: 

 

- м.Яремче                        – 68,2 на 100тис.нас.; 

- м.Болехів                        – 74,3 на 100тис.нас.; 

- Городенківський район – 97,5 на 100тис.нас. 

- Долинський район         – 97,8 на 100тис.нас.; 

 

Найвищі рівні занедбаності зареєстровано : 

 

- м.Яремче                     – 33,3%  (8,0%   – 2013рік); 

- Тисменицький район  – 27,0%  (16,4% – 2013рік). 

- Рожнятівський район  – 24,5%  (20,9% – 2013рік); 

 

 

 

 

 



Стан діагностики  окремих локалізацій раку в І-у півріччі 2014 року 

 в порівнянні з І-м півріччям 2013 р. 

 

Локалізація Виявлено хворих (абс.число) Занедбаність (%) 

2013 2014 2013 2014 

Рак н/губи 13 11 15,4 - 

Порожнина рота 23 31 69,6 70,9 

Шлунок 87 97 33,3 41,2 

Обвідна кишка 98 94 12,2 19,1 

Пряма кишка 73 90 15,1 15,6 

Гортань 34 26 2,9 7,7 

Легені 201 197 26,9 28,4 

Шкіра 235 213 1,3 0,5 

Грудна залоза 160 156 20,6 19,9 

Шийка матки 58 58 13,8 29,3 

Тіло матки 77 89 2,6 3,4 

Яйники 49 40 24,5 12,5 

Простата 75 84 4,0 16,7 

Нирки 75 83 20,0 25,3 

Сечовий міхур 56 56 5,4 7,1 

Щитовидна залоза 9 22 - 9,1 

Інші 366 346 17,5 22,8 

 

Стан діагностики злоякісних пухлин візуальних локалізацій. 

Рак грудної залози: 

 

 І-е півріччя 2014 року 156 випадків: з них в ІІІ-ій ст. – 24; в ІУ ст. –7; 

занедбаність – 19,9%. 

І-е півріччя 2013 року 160 випадки: з них в ІІІ-ій ст. –25; в ІУ ст. –8; 

занедбаність – 20,9%. 

 

 Найвищі рівні занедбаності  зареєстровано : 

 

- Городенківський район       – 50,0% (2 із 4); 2013р. – 2 випадки в І-ІІст.; 

- Рожнятівський район         – 45,5% (5 із 11); 2013р.   – 44,4% (4 із 9); 

- Тлумацький район             – 36,4% (4 із 11); 2013р.   – 33,3% (5 із 15); 

 
Рак шийки матки: 

 

 Занедбаність на рак шийки матки в 2014 році виросла вдвічі в порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року. 

І-е півріччя 2014 року 58 випадків: з них в ІІІ-ій ст. –15; в ІУ ст. –2; 

занедбаність – 29,3%. 

 І-е півріччя 2013 року 58 випадків: з них в ІІІ-ій ст. – 7; в ІУ ст. –1; 

занедбаність – 13,8%. 

 



 Найвищі рівні занедбаності зареєстровані: 

 

- Верховинський район     – 100 % (1 із 1);    2013р.  – 33,3% (1 із 3); 

- Тлумацький район          – 66,7% (2 із 3);    2013р.  – 33,3% (1 із 3); 

- Богородчанський район – 50,0% (1 із 2);    2013р. – 33,3% (1 із 3); 

- Галицький район            – 50,0% (1 із 2);    2013р. – 1вип. в І-ІІст.; 

- Рогатинський район       – 50,0% (1 із 2);    2013р. – 2вип. в І-ІІст.; 

- Тисменицький район      – 50,0% (1 із 2);    2013р.  – 2 вип. в І-ІІ ст.; 

Пряма кишка: 

 

 І-е півріччя 2014 року 90 випадків: з них в ІІІ-ій ст. – 4; в ІУ ст. –10; 

занедбаність – 15,6%. 

 І-е півріччя 2013 року 73 випадки: з них в ІІІ-ій ст. –4; в ІУ ст. –7; 

занедбаність – 15,1%. 

 

 Найвищі рівні занедбаності зареєстровано: 

 

- Верховинський район  – 50%    (1 із 2);   2013р. – 1 вип. в І-ІІст.; 

- Тисменицький  район   – 50%    (2 із 4);   2013р. – 3 вип. в І-ІІст.; 

- Снятинський район      – 33,3% (1 із 3);    2013р. – 16,7%  (1 із 6). 

Ротова порожнина 

 

 І-е півріччя 2014 року 31 випадок: з них в ІІІ-й ст. – 15; в ІУ ст. –7; 

занедбаність – 70,9%. 

 І-е півріччя 2013 року 23 випадки: з них в ІІІ-й ст. – 9; в ІУ ст. –7; 

занедбаність – 69,6%. 

В 4-х регіонах не зареєстровано жодного випадку раку ротової порожнини 

(Верховинський, Городенківський, Рожнятівський райони та м.Яремче). 

В Богородчанському, Коломийському, Косівському, Рогатинському та 

Тисменицькому районах занедбаність становить – 100%, м.Івано-Франківську – 

75,0%. 

 

Охоплення первинних онкологічних хворих спецлікуванням  

 

 В І-у півріччі 2014 року залучено до спецлікування 64,4 відсотка хворих.

 В І-у півріччі 2013 року – 63,0%. 

 

Найвищі показники охоплення  хворих спецлікуванням: 

 

- Верховинський район    – 82,4% (2013рік – 59,1%); 

- м.Болехів                         – 75,0% ( 2013рік – 55,6%); 

- м.Івано-Франківськ         – 73,8% ( 2013рік – 67,4%); 

- Рожнятівський  район     – 73,4% ( 2013рік – 52,3%). 

 

 



Найгірше лікуються хворі: 

 

- Тлумацький район – 52,9%  (2013рік – 64,2%); 

- Косівський район   – 53,2% ( 2013рік – 61,3%); 

- Галицький район    – 56,8% ( 2013рік – 58,1%). 

 

Проблемні питання 

 

- медикаментозне забезпечення онкологічних хворих, особливо 

хіміопрепаратами; 

- відсутність повноцінних онкопрофілактичних оглядів населення, яке 

звернулось в ЛПЗ області; 

- низька якість онкопрофілактичних оглядів; 

-  формальний підхід до формування груп ризику захворіти на рак та 

диспансеризації хворих з передпухлинними  захворюваннями. 

  

 

 

Заст.головного лікаря ОКОД                          П.Семенів 
 

 

 

 


