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●●Це важливо

Здоров’я

Онкологія: ефективність лікування
залежить від своєчасної діагностики
Ігор ВОЙТОВИЧ,
в. о. головного лікаря
Тернопільського
районного
територіального
медичного
об’єднання.
Україна належить
до країн, де рівень
онкологічної захворюваності і смертності є надзвичайно
високим. У нашій
державі рак є причиною 15% смертності і поступається
за
показниками
тільки
серцевосудинним захворюванням. За останні
10 років в Україні відзначається стійке зростання онкологічної захворюваності.
З діагнозом онкологічних захворювань у 2006 році в Україні перебувало на обліку 891 772 осіб, у
2007 — 912 994 особи, у 2008 — 934
149 осіб, у 2009 — 960 927 осіб, у
2010 — 988 646 осіб, у 2011 — 1 015
454 осіб (показник поширеності — 2
227,0 на 100 тис. населення), у
2012 — 1 046 314 осіб (показник поширеності — 2791,5 на 100 тис. населення), у 2014 році — 954 126
осіб. Це відносне зниження через
виключення даних АР Крим, окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Онкологічна служба Тернопільського району у своїй діяльності
керується районною “Програмою
боротьби з онкологічними захворюваннями на 2010- 2016 роки”. Метою програми є підвищення ефективності заходів з профілактики
своєчасного виявлення та лікування
онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості
первинних виходів на інвалідність
внаслідок захворювання на рак,
створення умов для продовження
та поліпшення якості життя онкологічних хворих. Програмою визначені
основні стратегічні напрямки розвитку охорони здоров’я, реалізація
яких підпорядкована єдиній меті —
збереження здоров’я громадян.
Злоякісні новоутворення є однією з найнебезпечніших медикобіологічних і соціально-економічних
проблем. Захворюваність і смерт-

ність від раку
динамічно
зростають у
зв’язку з несприятливою
екологічною
ситуацією та
значним старінням населення. У Тернопільському
районному територіальному
медичному
об’єднанні
створено та
впроваджено
в роботу лікарняний та
популяційний
к а н ц е р реєстр. Виконуються заходи з реалізації Закону України “Про затвердження загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016
року”. Розроблено та впроваджено
критерії та необхідний об’єм обстежень хворих групи ризику злоякісних та передракових захворювань
при проведенні щорічної диспансеризації населення відповідно до Порядку, затвердженого наказом МОЗ
України від 27.08.2010 р. № 720.
У 2015 р. в Тернопільському районі взято на диспансерний облік
246 хворих, що більше в порівнянні
з 2014 р.: було зареєстровано 196
випадків. Станом на 1 січня 2016
року на обліку в ТРТМО перебувало
1423 хворих на онкологію. Захворюваність на злоякісні новоутвори в
Тернопільському районі зросла з
247,10 на 100 тис. населення до
370,1 на 100 тис. населення. Позитивним можна відзначити зменшення рівня загальної занедбаності з
22.1% в 2014 р. до 19.8% в 2015 р.
Занедбаність візуальних форм також зменшилась від 22.1% в 2014 р.
до 20.6% у 2015 р. Питома вага раку молочної залози 3-4 ступеня
складає два випадки, запущеного
раку шийки матки у 2015 році не виявлено. Із загальної кількості хворих
станом на 1 січня 2016 р. — 1423
— найбільшу питому вагу складають: онкологічні захворювання шкіри — 327, молочної залози — 167,
жіночих статевих органів — 277 хворих.
Причиною загальної занедбаності є пізнє звернення за медич-

ною допомогою. Відповідно зменшується кількість хворих, яким проводиться спеціальне лікування. Діагностика онкопатології, крім клінічних методів, спирається на лабораторну (визначення онкомаркерів),
УЗД-діагностику, ЕГДС, мамографію. ТРТМО в повному обсязі і безкоштовно забезпечує онкологічних
хворих паліативним і симптоматичним лікуванням як амбулаторно, так
і в умовах стаціонарів.
У 2015 році бюджетом на виконання програми боротьби з онкологічними захворюваннями виділено 300 тис. 800 грн., що більше в
порівнянні з 2014 роком (295 тис.
300 грн.). Збільшення пов’язане з
різким збільшенням вартості наркотичних анальгетиків. Для прикладу, ампула промедолу зараз вартує
в межах 70 грн.
Ефективність лікування онкологічного хворого в першу чергу залежить від своєчасної діагностики
захворювання. При задавнених
стадіях ефективність лікування є на
порядок нижчою, ніж на ранніх стадіях захворювання, а його вартість
у сотні разів більшою. Ставлення
населення до онкологічного захворювання як до фатального, недостатня обізнаність з методами ранньої діагностики та ефективного
лікування разом з прихованим перебігом захворювання приводять
до пізнього звернення хворих за
медичною допомогою.
Ситуація з ранньою діагностикою злоякісних пухлин погіршуються відсутністю системи обов’язкових
безкоштовних профілактичних оглядів та загальної диспансеризації населення. Онкопрофогляди проводяться медичними закладами, як
правило, при зверненні хворих з
приводу інших захворювань. На
сьогодні відсутня ефективна мотивація для активного проведення
онкопрофоглядів та диспансерного
спостереження за передпухлинною
патологією як у населення, так і у
роботодавців. Це, зокрема, обумовлено відсутністю законодавчого
врегулювання відповідальності роботодавців за здоров’я своїх працівників.
Цими ж причинами, разом з недостатнім фінансуванням, обмежений і розвиток скринінгових програм, які спрямовані на ранню діагностику найбільш розповсюджених
форм онкологічних захворювань.

●●Радить лікар

Туберкульоз і його
профілактика
Василь КІНАХ,
лікар-фтизіатр
Тернопільського
районного
територіального
медичного
об’єднання.
24 березня 1882
року видатний німецький вчений
Роберт Кох відкрив збудник туберкульозу — мікробартерії
туберкульоз. З цього часу почалася боротьба проти важкої
хвороби людства.
Туберкульоз є однією з національних проблем України. Щороку в
Україні виявляють близько 21 тисячі
хворих, з них 600-650 дітей. Здебільшого зараз у рік в нашій країні
помирає від туберкульозу близько 8
тисяч осіб.
Джерелом туберкульозної інфекції є люди, або ж тварини, хворі на
туберкульоз. Хворий виділяє збудника в навколишнє середовище з
харковинням, слиною, сечею. Хворий із відкритою формою туберкульозу за рік в середньому заражає
15 людей, а це нові хворі, які в свою
чергу заражають нових і так далі. До
організму здорових людей збудники потрапляють переважно через
повітря з часточками слини, які виділяє хворий при кашлі, або ж розмові. Збудник туберкульозу може
передаватись, може переноситись
вітром на значні відстані. Є інші
шляхи зараження — предмети хво-

рого, забруднені харкотинням, слиною з туберкульозними паличками (рушники,
постільна білизна, носовички, книги), які можуть стати
небезпечними.
При поцілунках, рукопотисканні, докурюванні чужих цигарок збудник може
потрапляти в організм людини і викликати хворобу.
Зараження може відбутися
через продукти харчування
від хворих на туберкульоз тварин.
Особливу небезпеку в цьому відіграють хворі на туберкульоз корови. Щоб захворіти, одного інфікування збудником замало, бо хвороба розвивається лише в тих випадках, коли в інфікованих людей знижений імунітет. До причин, які знижують імунітет організму, відносяться шкідливі звички, погане харчування. Хвороба нерідко починається
в результаті перенапруження нервової системи, або сильних нервових потрясінь.
Туберкульоз, як будь-яке захворювання, добре лікується на ранніх
стадіях. Тому важливе значення має
флюорографічне обстеження. Дітям
з метою ранньої діагностики проводиться проба манту.
Важливе значення має щеплення проти туберкульозу. Якщо у
щеплених туберкульоз виникає, то
він уповільнюється і є в менших
проявах. Щеплення від туберкульозу проводять на 3-5 день після
народження, а повторне щеплення
у 7 років. Перед щепленням дитину обов’язково має оглянути лікар

і дати дозвіл на щеплення з записом про це у медичній картці. Значну роль у попередженні захворювання на туберкульоз серед здорових людей відіграє хіміопрофілактика. Це призначення протитуберкульозних препаратів здоровим людям, щоб вони не захворіли
на туберкульоз. Призначається хіміопрофілактика дітям з позитивними пробами манту, а також особам, які мають тісний контакт з
хворими на туберкульоз.
Важливо нагадати всім вагітним
жінкам про те, що до початку пологів вони повинні в жіночу консультацію принести довідку про склад
сім’ї і родини, з якими проживають,
завірену сільською радою та медичними працівниками села. Всі ці особи повинні пройти флюорографічне
обстеження. Новонароджену дитину повинні виписувати з полового
будинку в здорову сім’ю. Це і є попередження туберкульозу в раньому дитячому віці.
Кожна людина один раз в рік повинна пройти медичний огляд, якщо вона шанує своє здоров’я і
здоров’я своїх близьких і рідних.
Будь-які захворювання краще лікувати на ранніх стадіях, ніж коли вони в занедбаному стані. Важливу
роль має роз’яснення населенню
необхідності проходження медичних оглядів і інформування про небезпечні хвороби організаціями Товариства Червоного Хреста. Лише
спільними силами здолаємо хворобу віку, але в першу чергу про своє
здоров’я повинен дбати кожен член
суспільства.

●●Треба знати

Якщо дитина
“підхопила” лямбліоз

Людмила ПАЛІДВОР,
лікар-епідеміолог
Теребовлянського
міжрайонного відділу ДУ
“Тернопільський обласний
лабораторний центр
Держсанепідслужби України”.

Лямбліоз віднесений до
числа паразитарних захворювань. Поширеність лямбліозу серед дітей, в порівнянні з дорослим населенням, перевищує в 5-6 разів.
В середньому лямбліозні інвазії серед дітей складають
60-80 %, а у дітей, які відвідують дитячі заклади? —
майже 100%. Поширеність
лямбліозу залежить від стану харчування, водопостачання і санітарно-гігієнічних
навичок. Відомо, що для
розвитку лямбліозу достатньо 10 цист.
В організмі господаря цисти
розмножуються у великій кількості (на 1 см.кв. — до 1 млн і
більше). Ви не захворієте на
лямбліоз, якщо запам’ятаєте:
найпряміший шлях лямблій до
вашого кишківника — з брудних
рук до рота.
Особливо ризикують діти,
оскільки у дворі — традиційному

місці котячих концертів і вигулу
собак — не те, що пісок у пісочниці, а кожен стовпчик і камінчик
забруднений цистами кишкових
паразитів.
Дорослі найчастіше заражаються через воду, у тому числі із
відкритих водойм, і їжу. Йдучи
працювати на городі, не забудьте взяти з собою питну воду,
якою можна було б не тільки напитися, але й помити овочі, фрукти. Фрукти і овочі необхідно ретельно мити. Гній і компост, інші
органічні добрива роблять “чистоту” городу удаваною.
Від людини до людини збудник лямбліозу може передаватись при рукостисканні, через
предмети побуту.
Хворих нема необхідності ізолювати, досить дотримуватись
санітарно-гігієнічних заходів безпеки. Якщо вдома, у школі, у дитячому садку з’явиться такий
хворий, слід провести дезинфекцію дверних ручок, змішувачів у
ванних кімнатах, туалетах, столів,
парт, стільців. Лікування, звичайно ж, призначить лікар, але про
харчування потурбуйтесь самі.
Вам потрібна багата на вітаміни
дієта: варене м’ясо, кефір, сир,
капуста, морква, різні фрукти. А
ось солодке і мучне слід
обмежити.

●●Цікаво

Про сон
* Тривалість сну залежить від віку людини:
до 18 років людина повинна спати не менше
10 годин, у віці від 19 і
до 55 років — 8 годин, а
після 55 років достатньо
спати лише 6 годин.
* Уві сні чоловіки бачать переважно інших
чоловіків. Жінки бачать
чоловіків і жінок порівну.
* У сні можна побачити лише тих людей, яких
бачили раніше, при цьому нам можуть наснитись навіть ті, кого ми
вже забули.
* 12% людей бачать тільки
чорно-білі сни.
* Найкраща поза для сну — на
животі. Як стверджують науковці,
так можна заснути швидше.
* Фахівці з Тибету вважають,
що сон на лівому боці продовжує
життя.

* Кожна четверта пара у світі
спить порізну.
* Без сну людина може прожити 10 днів. До прикладу, без
їжі можна жити 14 днів.
* Через 5 хвилин після пробудження людина забуває 50%
свого сну, через 10 хвилин —
90%.

●●Їмо корисне

Пісний салат
з картоплі
і квашеної
капусти
Інгредієнти: картопля, зварена в мундирі, — 2-3 шт., квашена капуста — 1 склянка, консервований горошок — 1 банка,
олія — 2-3 ст. ложки, гірчиця —
0,5-1 ч. ложка, зелена цибуля
за смаком.
Приготування
Картоплю очистіть і наріжте
кубиками, додайте квашену капусту без зайвого соку і зелений консервований горошок.
Заправте всі інгредієнти, попередньо змішавши олію з гірчицею, перемішайте. Посипте порізаною зеленою цибулею.

Салат з пекінської
капусти
з кукурудзою
Інгредієнти: капуста пекінська 1 шт., яйця курячі (варені)
2 шт., кукурудза консервована
150 г., цибуля зелена, перець
чорний мелений, олія соняшникова 2 ст. ложки, сіль.
Приготування
Яйця почистити і нарізати
кубиками, пекінську капусту
шаткуємо, дрібно ріжемо зелену цибулю, додаємо кукурудзу.
Перемішуємо, додавши майонез.

Салат з пекінської
капусти з гірчичною
заправкою
Інгредієнти: капуста пекінська 1 шт., помідор — 1 шт., перець солодкий 1 шт., бринза 100
гр., олія оливкова, сіль, перець
чорний мелений, гірчиця французька, базилік сушений, орегано сушений, перець чилі.
Приготування
Пекінську капусту нарізати.
Солодкий перець нарізуємо
смужками, помідор часточками,
можна чвертинками — як подобається.
Бринзу — кубиками
(наріжте бринзу кубиками і обваляйте в спеціях та підмаринуйте у олії з лимонним соком).
Заправка: олія оливкова, гірчиця французька (або інша ваша
улюблена), сушений базилік,
орегано сушений, трохи сушеного або свіжого перцю чилі, сіль,
перець, все ретельно перемішуємо, заправляємо салат.

