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важких хвороб
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паспорт —  
до ЦНАПу 
Великогаївської ОТГ
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«З метою своєчасної і якісної підготовки галу-
зей економіки та соціальної інфраструктури ра-
йону до роботи в осінньо-зимовий період 2019-
2020 років райдержадміністрація на основі 
пропозицій районних управлінь, відділів, служб 
та інших установ, організацій розробила комп-
лекс заходів з підготовки підприємств, установ і 
організацій, житлово-комунального, дорожньо-
го господарства, підприємств промисловості, 
енергетики, транспорту й зв’язку, будівельної 
галузі, закладів освіти, охорони здоров’я, куль-
тури, соціального захисту до зимово-осіннього 

періоду», — сказав т. 
в. о. начальника від-
ділу інфраструктури 
та питань цивільного 
захисту РДА Богдан 
Андрушків. Інформа-
цію про перебіг вико-
нання цих заходів буде 
повторно заслухано на 
колегії РДА у вересні 

2019 року. До цього часу до роботи в зимових 
умовах мають бути підготовлені всі об’єкти гос-
подарського комплексу та соціальної сфери, 
багатоповерхові житлові будинки, системи цен-
трального опалення, теплові мережі, котельні й 
паливні.

Район має бути забезпечений електро-
енергією, природним газом, теплом, твердим 
паливом для функціонування промисловості, 
транспорту, зв’язку та соціальної інфраструк-
тури, для стабільної роботи промислових, ко-
мунальних підприємств, транспорту та зв’язку, 
сільського РЕМ, закладів освіти, охорони 
здоров’я, культури та соціального захисту.

З цього питання інформували також на-
чальник відділу освіти РДА Василь Цаль, 
начальник відділу культури РДА Віктор На-
вольський, заступник головного лікаря з тех-
нічних питань КНП Тернопільської районної 
ради «Тернопільська центральна районна 
лікарня» Ігор Кирик, в. о. директора (голов-
ного лікаря) КНП Тернопільської районної 
ради «Тернопільський районний центр пер-
винної медико-санітарної допомоги» Галина 
Соколовська.

Доповідаючи про забезпечення виконання 
заходів щодо боротьби з онкологічними за-

хворюваннями в ра-
йоні, в. о. директора 
(головного лікаря) 
КНП Тернопільської 
районної ради «Тер-
нопільська централь-
на районна лікарня» 
Іван Трач охаракте-
ризував онкологію як 

одну з найболючіших медико-біологічних 
та соціально-економічних проблем охорони 
здоров’я України та Тернопільського району 
зокрема. У закладах охорони здоров’я району 
активно проводять профілактику та ранню діа-
гностику злоякісних новоутворів. Застосовують 
скринінгові програми раннього виявлення візу-
альних форм. Лікувально-профілактичні закла-
ди району, ФАПи, жіноча консультація забез-
печені засобами для проведення цитологічних 
досліджень серед жіночого населення.

Здійснюється скринінг груп підвищеного ри-
зику, оздоровлення хворих з передонкологіч-
ною патологією, ведеться диспансерний нагляд 
за онкохворими із залученням медперсоналу 
всіх рівнів надання медичної допомоги. Розви-
ток скринінгових програм, які спрямовані на 
ранню діагностику найбільш розповсюджених 
форм онкологічних захворювань, обмежений 
через недостатнє фінансування.

У 2018 році у Тернопільському районі взято 
на диспансерний облік 214 онкохворих, з почат-
ку 2019 року — 52 пацієнти. Діагностика онко-
патології, крім клінічних методів, спирається на 
лабораторну (визначення онкомаркерів), УЗД-
діагностику, ЕГДС, мамографію. У Тернопіль-
ському районі у повному обсязі та безко-
штовно забезпечують онкологічних хворих 
паліативним і симптоматичним лікуванням 
як амбулаторно, так і в умовах стаціонарів. 
Протягом 2017 року профінансовано на 151 588 
грн безкоштовні рецепти для отримання нарко-
тичних засобів, у 2018 році — на166 998, 2 грн. 
З лютого 2019 року забезпечення онкологічних 
хворих безкоштовним паліативним і симпто-
матичним лікуванням здійснюється за раху-
нок коштів первинної ланки надання медико-
санітарної допомоги.

Регулярно проводять засідання районної 
протионкологічної комісії, на яких  аналізують 
проблеми профілактики та ранньої діагностики 
візуальних форм  онкології. 

«Ефективність лікування онкологічного хво-
рого, передусім, залежить від вчасної діагнос-
тики захворювання. Ефективність лікування 
задавнених захворювань значно нижча, ніж на 
ранніх стадіях, а його вартість — у сотні разів 
більша. Ставлення населення до онкологічно-
го захворювання як до фатального, недостатня 
обізнаність з методами ранньої діагностики та 
ефективного лікування, а також прихований 
перебіг процесу зумовлюють пізнє звернення 
хворих за медичною допомогою.

Ситуація з ранньою діагностикою зло-
якісних пухлин погіршується через відсут-
ність системи обов’язкових безкоштовних 
профілактичних оглядів та загальної дис-
пансеризації населення. Онкопрофогляди 

медичні заклади проводять, як правило, у разі 
звернення хворих з приводу інших захворю-
вань. Нині відсутня ефективна мотивація для 
активного проведення онкопрофоглядів та дис-
пансерного спостереження за передпухлинною 
патологією у населення й у роботодавців. Це, 
зокрема, зумовлено відсутністю законодавчого 
врегулювання відповідальності роботодавців 
за здоров’я своїх працівників», — констатував 
Іван Трач.

Висвітлюючи тему 
виконання районної 
програми облашту-
вання дитячих ігро-
вих майданчиків у 
дошкільних навчаль-
них закладах на 2017-
2019 роки, начальник 
відділу освіти Терно-
пільської РДА Василь 

Цаль сказав, що з районного бюджету у 2017-
2018 роках надано 390 000 грн, які повністю 
освоєно на реалізацію заходів програми. Ігрові 
майданчики встановлено у Великій Луці, Вели-
кій Березовиці, Лучці, Плотичі, Миролюбівці та 
Мар’янівці. 

Про роботу район-
ного центру соціаль-
них служб для сім’ї, 
дітей та молоді допо-
відав директор Еду-
ард Грішин.

«У Тернопільській 
області 25 років діє 
мережа центрів соці-
альних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, діяльність якої cпрямовано на 
реалізацію державної соціальної політики щодо 
підтримки сімей, насамперед, тих, де є діти, які 
перебувають у складних життєвих обставинах, 
— сказав Едуард Олександрович. — Незважа-
ючи на розпочатий процес децентралізації та 
введення до штату об’єднаних територіальних 
громад фахівців із соціальної роботи з відпо-
відними делегованими повноваженнями щодо 
надання соціальних послуг, центри соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді продовжують 
виконувати низку функцій — здійснення соці-
ального супроводу прийомних сімей та дитячих 
будинків сімейного типу, контроль за цільовим 
використанням коштів при народженні та уси-
новленні дитини, соціальна та психологічна 
підтримка учасників АТО/ООС, внутрішньо пе-
реміщених осіб та членів їхніх сімей, організації 
надання їм допомоги з урахуванням визначених 
потреб, організація послуги патронату над ди-
тиною, організація наставництва над дитиною».

Продовження на стор. 2. 

Обговорили актуальні проблеми 
охорони здоров’я та соціального захисту

28 травня відбулася колегія Терно-
пільської райдержадміністрації, у якій 
взяли участь голова Тернопільської 
районної ради Андрій Галайко, сільські 
та селищні голови, керівники закладів 
освіти, культури, охорони здоров’я, 
очільники відділів, управлінь райдер-
жадміністрації та районної ради, пред-
ставники регіональних ЗМІ. Засідання 
провів голова РДА Олександр Похилий. 
На колегії розглянули питання про заходи з підго-
товки соціальної інфраструктури та господарського 
комплексу району до роботи в осінньо-зимовий 
період 2019-2020 років; забезпечення виконання 
заходів боротьби з онкологічними захворювання-
ми; виконання районної програми облаштування 
дитячих ігрових майданчиків у дошкільних на-
вчальних закладах на 2017-2019 роки; про роботу 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді.


