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Злоякісні новоутворення залишаються актуальною проблемою для 

багатьох країн світу. На сьогодні рак за показниками захворюваності і 

смертності поступається тільки  захворюванням серцево-судинної  системи.   . 

За результатами досліджень, оприлюдненими Міжнародною агенцією 

з досліджень раку (International Agency for Research on Cancer — IARC), 

щорічно у всьому світі фіксують 7 млн. летальних випадків внаслідок 

онкологічної патології. Україна посідає 2-ге місце в Європі за темпами 

поширення раку. В Україні щорічно реєструється 160 тис. нових випадків 

онкологічної патології,  до 90 тис. вмирають. 

  Щорічно серед населення Полтавської області виявляється 5 тисяч 

первинних онкохворих. В 2019 році на облік взято 4928  хворих з вперше в 

житті встановленим діагнозом злоякісне новоутворення (2018р. - 4927).  

Захворюваність на злоякісні новоутворення серед усього населення 

Полтавської області у 2019 році в порівнянні з 2018 роком зросла  на 1,7% (з 

375,8 на 100 тисяч населення у 2018 році до 382,4 – у 2019 році), Україна 2019р. 

– 324,2.                                        

В структурі захворюваності  чоловічого населення перші п’ять 

рангових   місць посідають злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та 

легенів,  передміхурової залози, прямої кишки, ободова кишка. 

 



 

 

Серед жіночого населення перші місця займає рак молочної 

залози,шкіри,тіла матки, ободової кишки  і шийки матки. 

 

 

 

 

Приріст показників захворюваності відбувся серед таких злоякісних 

новоутворень: щитоподібна та молочна  залоза,  легені, шлунок, ободова  

кишка,  яєчники, меланома, нирка, сечовий міхур. 



У 2019 році на диспансерному обліку на кінець звітного року перебувало 

42626  хворих із злоякісними новоутвореннями або  на 100 тисяч населення  

3060,89 (Україна 2019р.-2586,6).  

Серед мешканців Полтавщини зростає кількість онкологічних хворих: їх 

уже на  диспансерному обліку  42 626.  Зростання поширеності злоякісних 

новоутворень в порівнянні з минулим роком  на 3,5%. 

Кожний п’ятий онкохворий виявляється на профілактичних медичних 

оглядах 21,2% (Україна 2019р.-26 %).  

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 2019 році становила – 49,2% (Україна 2019р. -51,2%). 

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 28,5% (Україні 2019р. -21,8 %).  

Перевищують загальнодержавні показники занедбаності  при таких 

візуальних локалізаціях:  при ЗН ротової порожнини 76,6% (53,5%);  ЗН прямої 

кишки, ректосигмоїдного з’єднання - 46,1% (Україна 2019р. - 43,4%);  ЗН 

молочної залози -32,2% (Україна -24,0%); щитовидна залоза -20,6% (Україна 

2019р. – 14,9%). 

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

осіб. Показник смертності населення області  від злоякісних 

новоутворень  склав  196,5 за 2019р. проти 198,7  за 2018р.(Україна 2019р.-

151,4). 

В структурі смертності чоловічого населення перші  місця займають 

злоякісні новоутворення трахеї, бронхів та легенів, шлунка, передміхурової 

залози, ободової та прямої кишки. Серед жіночого населення: рак молочної 



залози; ободової кишки; трахеї,бронхів, легенів; прямої кишки, тіла матки 

і  шийки матки. 

Щорічно на онкологічних ліжках отримують стаціонарне лікування 

біля  10 тисяч хворих, із них з хірургічним втручанням до 5 тисяч. 

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 2019 

році в Полтавській області цей показник становив 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 у 2019 році більше половини 

контингенту онкологічних хворих - 64,6% (усі локалізації) перебували на 

обліку на кінець року 5 років і більше з моменту встановлення діагнозу 

(Україна 2019р. -62,6%). 
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