
Додаток 3 

до районної Програми боротьби із   

онкологічними захворюваннями до           

2016 року, затвердженої     

рішенням Голованівської районної   

від 12 грудня 2014року № 459                           

                                                                    

 

ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ 

з виконання районної програми боротьби із онкологічними захворюваннями до 2016 року 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., у 

тому числі: за 

роками 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Удосконалення 

системи первинної та 

вторинної 

профілактики 

онкологічних 

захворювань 

 

1) сформувати перелік осіб, що 

належать до груп підвищеного 

ризику, з метою їх оздоровлення, 

диспансерного спостереження та 

своєчасного лікування; 

 

2) забезпечити раннє виявлення 

злоякісних пухлин в закладах 

охорони здоров’я, що надають 

первинну медико-санітарну 

допомогу шляхом підвищення 

ефективності профілактичного 

медичного огляду населення та 

диспансерного спостереження за 

хворими з передпухлинними 

захворюваннями; 

2015-2016 

роки 

 

 

 

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД  

  

 

  

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД  

 

  

 

 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

 
 

За рахунок 

загальних 

асигнувань  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

виявлення 

злоякісних 

новоутворень І-П 

стадії  на 5% 



№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., у 

тому числі: за 

роками 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3) запровадити скринінгові 

програми в роботу лікувально-

профілактичних закладів з 

метою раннього виявлення 

передпухлинних захворювань і 

злоякісних новоутворень, 

зокрема раку шийки матки, 

молочної залози та інших 

локалізацій; використання 

електронних систем 

цитологічного скринінгу; 

 

4) створити в центральній 

районній лікарні мамологічний 

кабінет та оснастити його 

лікувально-діагностичною 

апаратурою; 

 

 5) сприяти запровадженню 

тематичних публікацій та 

матеріалів у періодичних 

друкованих виданнях з питань 

профілактики та раннього 

виявлення онкологічних 

захворювань; 

 

 6) забезпечити своєчасне 

виявлення раку на всіх рівнях 

надання медичної допомоги 

населенню шляхом підвищення 

онкологічної грамотності та 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД  

 

  

 

 

 

 

 

 

Голованівська ЦРЛ  

 

 

 

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД, 

РКП РВО «Вісник 

Голованівщини»   

 

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань  

 

 

 

 

 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

 

 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

 

 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

 

 



№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., у 

тому числі: за 

роками 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

настороженості лікарів та 

середніх медичних працівників 

 

2. Удосконалення методів 

діагностики злоякісних 

новоутворень та 

спеціального лікування 

онкологічних хворих 

1) дооснастити центральну 

районну лікарню діагностичним 

обладнанням; 

 

2) забезпечити медичну, 

соціальну, психологічну та 

санаторно-курортну 

реабілітацію онкологічних 

хворих; 

 

 3) удосконалити систему 

психологічної підтримки 

онкологічних хворих та членів їх 

сімей  

2015-2016 

роки 

 

 

2015-2016 

роки 

 

 

 

2015-2016 

роки 

Голованівська ЦРЛ 

  

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний бюджет 

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань 

2015 -  300,0  

УЗД-апарат  

 

2016 - 75,0   

Фіброгастроскоп   

 

 

Зниження  

смертності 

онкологічно 

хворих, що 

помирають 

протягом року 

після 

встановлення 

діагнозу 

2015 - 33%                         

2016 - 32% 

3. Удосконалення 

системи надання 

паліативної допомоги 

онкологічним хворим 

1)  утворити амбулаторні  

кабінети протибольової терапії 

та виїзні бригади для надання 

допомоги онкологічним хворим 

в амбулаторних умовах та їх 

лікування вдома 

2015-2016 

роки  

 

 

 

Відділ охорони 

здоров’я 

райдержадміністрації, 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

Районний бюджет  2015 рік – 10,0 Покращення 

якості життя 

онкологічних 

хворих 

4. Здійснення  

співробітництва 

  
 

1) співпрацювати в галузі 

онкології з онкологічними 

науково-практичними 

установами; 

 

2) забезпечити участь фахівців у 

науково-практичних 

конференціях,  програмах з 

обміну фахівцями і стажування, 

інших наукових і практичних 

2015-2016 

роки  

 

 

 

2015-2016 

роки 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

 

Голованівська ЦРЛ, 

Голованівський 

ЦПМСД 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань.  

 

 

 

За рахунок 

загальних 

асигнувань  

 Збільшення 

кількості лікарів, 

що пройшли  

стажування у 

провідних 

онкологічних 

центрах 



№ 

з/п 

Назва напряму 

реалізації 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів програми 

Термін 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), 

тис.грн., у 

тому числі: за 

роками 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

заходах 

 Усього,  

у тому числі: 

 

    385,0  

 районний  бюджет 

 

    385,0  

 

 

_____________________________ 

 


