
Злоякісні новоутворення в Полтавській області 

за 2020 рік 

 

Серед мешканців Полтавщини зростає кількість онкологічних хворих. 

На диспансерному обліку  на початок 2021 року перебувало 42 780  

(поширеність злоякісних новоутворень на 100 тисяч населення становить 

3101,9; 2019р. – 3060,89 (Україна 2019р.-2586,6).  

Щорічно серед населення Полтавської області виявляється до 5 тисяч 

первинних онкохворих. За 2020 рік на диспансерний  облік взято 3945 хворих 

з вперше в житті встановленим діагнозом злоякісне новоутворення (2019р.-

4928;  2018р.-4927). 

За звітний рік зменшився показник захворюваності на злоякісні 

новоутворення серед усього населення Полтавської області і становить 308,9 

на  100 тисяч населення  проти 382,4 -2019р. ( -19,2%), 375,8-2018р.(Україна 

2020р. -263,0). Полтавська область зайняла 10 рейтингове місце серед  

регіонів  України за показником захворюваності. 

          В структурі захворюваності чоловічого населення перші п’ять рангових 

місць посідають злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легень -17,6%, 

передміхурової залози -11,1%, прямої кишки - 8,2%, ободова кишка - 6,9%,  

шлунку-6,5%, шкіри - 6,5%. 

Серед жіночого населення перші місця займає рак молочної  залози     

20,6%, тіла матки - 11,7%, шкіри -7,2%, ободової кишки -7%, шийка матки  

6,1%. 

          Аналіз по вікових особливостей ураження населення злоякісними    

новоутвореннями показує зростання їх з віком хворих. Значно збільшується 

захворюваність населення починаючи з 50-54 років. Найбільш високі 

показники відмічаються у віці 65-69 років.  

Відсоток онкохворих виявлених на профоглядах  зменшився із 21,2% за 

2019 р. до 16,8% за 2020р.(Україна 2019р.-26 %). Зменшення відбулось   в 

наслідок дії карантинних обмежень. 

Кількість злоякісних новоутворень, виявлених у хворих з уперше в 

житті встановленим діагнозом на ранніх стадіях з усіх локалізацій (І–ІІ 

стадії) в Полтавській області у 2020 році  становила- 45,9%;  2019 р.- 49,2% 

(Україна 2019р. - 51,2%).  

Збільшилась питома вага хворих із занедбаними випадками (III і IV 

стадії для візуальних локалізацій та IV стадія для всіх інших локалізацій) 

серед хворих з уперше встановленим діагнозом злоякісних новоутворень в 

Полтавській області  із 28,5% за 2019р. до 30,5% за 2020р. (Україна 2019р.-

21,8%). Перевищують загальнодержавні показники занедбаності при таких 

візуальних локалізаціях:  злоякісні новоутворення ротової порожнини 75% ( 

Україна  2019р.-53,3%); злоякісні новоутворення  прямої кишки – 41,5% 

(Україна 2019р.- 43,4%); злоякісні новоутворення молочної залози -32,3% 

(Україна -24,0%).  

Щороку через цю недугу передчасно йде із життя близько 3 тис. осіб, 

зв  2020р. померло  2557 хворих. Показник смертності населення області від 



злоякісних новоутворень склав  185,4 за 2020р., 196,5 за 2019р.,198,7 за 

2018р.(Україна 2019р.- 151,4).  

В структурі смертності чоловічого населення перші місця займають 

злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів, передміхурової залози, 

шлунка, прямої кишки та ободової кишки. Серед жіночого населення: рак 

молочної залози; прямої кишки, ободової кишки; тіла матки, яєчників.   

Відмічається тенденція до зниження показника дорічної летальності. 

Це є інтегральний показник, що дозволяє комплексно оцінити стан 

онкологічної допомоги, у тому числі діяльність діагностичної та лікувальної 

роботи. У 2020 році в Полтавській області цей показник становив – 28,9%, 

2019р. -28,9%, 2018р.-30,4% (Україна 2019р. -24,9%).  

Найбільш поширеним показником оцінки ефективності медичної 

допомоги онкологічним хворим у розвинутих країнах вважається показник 5- 

річного виживання.  В Полтавській області  цей показник у 2020 р. становить 

66,0%,  2019 році 64,6%, тобто  більше половини контингенту онкологічних 

хворих (усі локалізації) перебували на обліку на кінець року 5 років і більше 

з моменту встановлення діагнозу (Україна 2019р. - 62,6%). 

За 2020р. стаціонарне лікування в онкологічних закладах для дорослих 

в області пройшли 15 тисяч 770 хворих, проведно 4806 оперативних 

втручань, прооперовано 3689 хворих.  

 
 

 

 


