П роблем и ек о л о гії та м едицини
© Баштан В.П., Корнєєв О .В., Кравцова А.П., Литвиненко В.Є ., Чорнобай A .B., Шелешко П.В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ОНКОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ У
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС КАФЕДРИ ОНКОЛОГІЇ УМСА
Баштан В .П ., К орнєєв О .В ., Кравцова А .П ., Литвиненко В .Є .,
Чорнобай А .В ., Шелешко П .В.
Вищий державний навчальний заклад України
«Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава
Боротьба зі злоякісними пухлинами продовжує залишатися однією з найгостріших проблем сучасної охорони
здоров’я. Щорічно в світі виявляється понад 10 млн. нових хворих. Україна за рівнем онкозахворюваності входить
у першу десятку країн світу (160 - 180 тис. захворілих на рік). За такої динаміки захворюваності у 2020 р. кожен
четвертий житель нашої країни може стати жертвою раку.
У ВДН ЗУ «Українська медична стоматологічна академія» відповідно до межкафедральної програми з онкології
всі навчальні теми з вивчення злоякісних пухлин передані на кафедру онкології, базою якої є Полтавський облас
ний клінічний онкологічний диспансер - багато профільний лікувальний заклад на 420 ліжок, оснащений сучасною
лікувально-діагностичною апаратурою.
Навчально-методичне забезпечення кафедри відповідає вимогам, які ставить перед нами вища школа. Мето
дичні рекомендації для студентів лікувального, стоматологічного факультетів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів
за фахом «Загальна практика - сімейна медицина» складені з урахуванням останніх наукових досягнень, що сто
суються етіології, патогенезу, клініки, діагностики та лікування злоякісних пухлин.
Знайомство з клінічною онкологією студенти медичного факультету УМ СА починають з IV курсу, коли вперше
приходять на кафедру онкології згідно з програмою вивчення факультетської терапії (6 годин практичних занять
та 6 лекційних годин). На цьому етапі закладаються основи онкологічного мислення майбутніх лікарів і надається
загальна інформація про необхідність дотримування певних стандартів обстеження і лікування онкологічних хво
рих. Детальне вивчення цих стандартів відбувається вже на V курсі (54 учбових годин), коли онкологія виклада
ється систематизовано і розділ «Стандарти обстеження та лікування» є обов’язковою складовою всіх методичних
розробок практичних занять по конкретним нозологічним одиницям. Закріплення отриманих знань, розширення
онкологічного світогляду - VI рік навчання (36 годин). Наголошується, що загальний алгоритм обстеження всіх
онкологічних хворих і детальний стандарт для відповідних локалізацій онкологічного процесу є законом і, відпові
дно, юридичною основою у взаємовідносинах лікар - хворий для вибору метода адекватного лікування цієї скла
дної патології. Таким чином, це один із суттєвих елементів онкологічної деонтології, а стандарти лікування - логіч
не, осмислене продовження стандарту обстеження.
Колектив кафедри онкології вважає, що стандарти обстеження та лікування не являються еквівалентом і ста
ндартом клінічного мислення, а лише гармонійним доповненням у роботі клініциста, тому формування справж
нього фахівця - онколога - перманентний процес, який, зрозуміло, не завершується з отриманням останньої оці
нки в заліковій відомості, а є тільки його початком. Так саме, і сьогоднішні стандарти діагностики та лікування бу
дуть удосконалюватися відповідно новим науковим досягненням.
Особлива увага закріпленню знань з розділу: «Стандарти діагностики та лікування онкологічних хворих приді
ляється на заняттях з лікарями - інтернами які навчаються на кафедрі, але це з фахів «Клінічна онкологія», «Хі
рургія», «Акушерство та гінекологія», «Загальна практика - сімейна медицина». Зміст методичних розробок орієн
товано на стандарти діагностики і лікування онкологічних хворих які затверджено Міністерством охорони здоров’я
від 17.09.2007р. №554.
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Вступ
Рак молочної залози є найпоширенішою злоякісною пухлиною у жінок у всьому світі. Даній патології належить
перше місце у більшості економічно розвинутих країнах Європи та ПівнічноїАмерики. В Україні ця патологія також
посідає перше місце. Кожна жінка, яка хвора на рак молочної залози, в середньому втрачає 17-18 років життя, що
складає 53% від усіх втрат жіночої популяції в Україні. Сучасні досягнення хірургічного, комбінованого та компле
ксного лікування дозволили продовжити тривалість життя та безрецидивний період у хворих на рак. Але поряд з
цим, збільшилися потенційні можливості виникнення другої, а іноді і третьої злоякісної пухлини в одному організмі.
Рак молочної залози, рак ендометрія, рак яєчників, рак товстої кишки складають синдром гормонально - асо
ційованого раку, одним із проявів яких є полінеоплазії. У 42,4 % рак молочної залози поєднується зі злоякісними
пухлинами органів репродуктивної системи, у 37,5 % - зі злоякісними пухлинами шлунково-кишкового тракту.
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