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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

 Команда Національного канцер-реєстру України, що складається з нечисленних наукових 
співробітників Національного інституту раку та корпусу співробітників регіональних канцер-
реєстрів, підійшла до випуску 20-го номеру щорічного «Бюлетеня Національного 
канцер-реєстру» - інформаційно-аналітичного видання онкологічної служби України.   

Щиро вітаємо всіх вас, наших колег та співавторів, що беруть активну участь в процесі 
інформатизації галузі та виведенні її на міжнародний рівень. Без вашої активної роботи та 
підтримки існування Національного канцер-реєстру було б неможливе. 

Нам є чим пишатися! В умовах кадрового та фінансового дефіциту, всупереч усім 
негараздам, майже на волонтерських засадах, було створено та впроваджено в усі онкологічні 
заклади сучасну інформаційну систему моніторингу ураження злоякісними новоутвореннями та 
стану організації онкологічної допомоги населенню України; її працездатність та відповідність 
сьогоденним вимогам ми не припиняємо підтримувати до сьогодні. 

Наші заслуги визнані на міжнародному рівні – провідні організації ВООЗ, які займаються 
питаннями протиракової боротьби (IARС, ENCR, ECIS), високо оцінили повноту та якість 
інформації Національного канцер-реєстру України та включили її до останніх видань «Cancer 
Incidence in Five Continents» Vol. X. (2014), Vol. XI (2017) та «International Incidence of Childhood 
Cancer», Vol. III (2017).  

Дякуємо всім, хто задає нам питання і надає конструктивні поради, підтримує чи критикує.    

Вітаємо всіх нас та зичимо подальших успіхів та натхнення!  

З повагою та любов’ю, Зоя Федоренко, Людмила Гулак, Антон Рижов, Олена Сумкіна, 
Євгеній Горох, Любов Куценко. 

Кузнецова Л. (заведующая информационно-аналитического отдела Одесского 
ООД) – За 26 лет работы с программным комплексом «Популяционный канцер-регистр» и 23 
года с «Больничным канцер-регистром» я не представляю себе,  как сегодня работать без них. Уже 
забыты все трудности, сложности, несовершенства рутинной «ручной» работы. В принципе это 
уже и сравнивать нельзя. Это все равно, что отвечать на вопрос, что лучше: автомобиль или 
лошадь? Это другой уровень. Канцер-регистр стал неотъемлемой частью работы онкологической 
службы, за что Вам огромное спасибо.  

Опыт нашей работы свидетельствует, что мы можем широко использовать возможности 
БКР при оформлении заявок на химиопрепараты; кроме того, без подтверждения заведующего КР 
главный врач не подписывал документы на аттестацию врачу. Практически все диссертации, 
статьи делались на основании данных БКР и ПКР, а диссертаций написано немало. 

 К сожалению, возможности КР используются не на полную мощность из-за косности 
существующей системы и нежелания МОЗ Украины видеть прогрессивное, доказанное и 
используемое на практике. Безусловно, необходим документ про канцер-регистр: приказ, 
положение  и т.д. Причины его отсутствия известны, но надо продолжать попытки его добиться.  

Безносенко П. (в.о. головного лікаря Миколаївського ООД) – Інформаційна 
програма «Національний канцер-реєстр» дозволяє отримувати та аналізувати інформацію усього 
спектру роботи онкологічної служби, як у регіоні в цілому, так і у будь-якому районі чи 
населеному пункті, а також у кожному центрі первинної медико-санітарної допомоги.  

Семенів П. (заступник головного лікаря Івано-Франківського ООД) – Бюлетень 
Національного канцер-реєстру – це настільна книга організаторів онкологічної служби в регіонах. 
Завдяки їй можна побачити свої здобутки та недоліки, порівняти себе із «сусідами» та оцінити 
реальну картину в межах усієї держави. Фактично це бестселер у галузі медичної статистики. 

 Шумков І. (заступник головного лікаря Сумського ООД) – Канцер-реєстр це 
унікальна аналітична система, яка дозволяє проводити глибокий аналіз усіх показників надання 
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онкологічної допомоги населенню області (популяційний КР) та діяльності обласного 
онкологічного диспансеру (лікарняний КР). Завдяки цим реєстрам підвищується рівень 
інформатизації служби, покращується можливість диспансерного спостереження за станом 
здоров'я хворих та можливість без зайвих зусиль провести моніторинг отриманого лікування 
пацієнтів в закладі. При дотриманні правил реєстрації отримані показники є достовірними та 
можуть використовуватися для адекватних адміністративних рішень. 

Шестакова Н. (завідуюча канцер-реєстром Дніпропетровського ООД) – Життя, 
як і час, не йде, а спливає. День за днем, тиждень за тижнем, рік за роком. Але приходить час, 
коли, на мить зупинившись, зрозумієш цінність досвіду,  мудрості,  інтелекту людей, з якими тебе 
звело життя.  Саме з такими цікавими,  захопленими новою ідеєю особами,  що ініціювали 
створення в Україні Національного канцер-реєстру, я зустрілась від самого початку роботи в 
медичній статистиці з 1995р.  Завдяки ентузіазму, великій ерудиції співробітників  центрального 
канцер-реєстру  була створена  програма, за якою працює вся онкологічна служба України.  

Приємно, що від самого початку і досі ми працюємо разом,  відчуваючи  свій внесок  в  
аналіз захворюваності, смертності, показників діяльності онкологічної служби.  В  структурі 
реєстру відбувалися зміни, але незмінною була принциповість щодо вірогідності інформації.  

Від самого початку створення Національного канцер-реєстру та видання перших 
Бюлетенів НКР, які відзначаються високим рівнем достовірності даних, ми працюємо разом з 
розроблювачами інформаційної технології НКР.  Інформація у Бюлетені НКР подається у 
зручному табличному та графічному вигляді, надає можливість аналізувати основні тенденції та 
зміни показників як науковим співробітникам, так і широкому колу лікарів в Україні та за її 
межами. 

Сокур І. (головний лікар Херсонського ООД) – Статистичний аналіз даних про 
онкологічних хворих дозволяє своєчасно оцінити онкоепідеміологічну ситуацію в регіоні, 
провести аналіз захворюваності і смертності від злоякісних новоутворень за десятирічні періоди, 
оцінити  і порівняти результати нашої діяльності з іншими регіонами України.  

Дані Національного канцер-реєстру відображають реальну картину онкоепідеміологічної 
ситуації як в окремих регіонах так і в цілому всієї України. Співставлення показників діяльності 
онкологічних закладів України дозволяють побачити проблемні питання протиракової боротьби 
своєї області та покращити показники роботи обласного онкологічного диспансеру. 

Фудашкіна Л. (заступник головного лікаря з ОМР Запорізького ООД) – Завдяки 
інформації Канцер-реєстру можна проводити повноцінні статистичні, епідеміологічні та клінічні 
дослідження, оцінювати фактори ризику виникнення раку, ефективність методів лікування, 
виживаність хворих, складати прогностичні оцінки розвитку онкоепідеміологічного процесу, 
аналізувати роботу  закладів охорони здоров’я.  

Колектив сучасних альтруїстів, справжніх професіоналів, які щиро вірять у свою справу і 
кожен день безоплатно здійснюють подвиг в ім'я майбутнього народу України. Працювати з вами 
неймовірно приємно і легко і я це дуже ціную! Сьогодні я хочу від душі подякувати вам за роки 
спільної роботи. Дякую за допомогу і необхідні поштовхи, підказки та натхнення, які ми від вас 
отримуємо. Дякую за підтримку у важких ситуаціях, за добрі поради в хвилини сумнівів. Ви 
справжні професіонали своєї справи і просто хороші люди. Я всім вам щиро бажаю великих 
винагород за будь-які старання, щасливих звершень на кожен день життя. Я всім хочу побажати 
всього самого доброго і хорошого, головне – здоров'я, впевненості, сил, завзяття, великих 
можливостей, удачі, любові та достатку. Величезне вам спасибі! 

Хмеляр А. (заступник головного лікаря з ОМР Вінницького ООД) – В умовах 
сьогодення діяльність онкологічної служби області без функціонування канцер-реєстру уявити 
вже неможливо. Важко переоцінити значення реєстру, адже завдяки ньому стали можливими:  
автоматизований підрахунок та формування державних статистичних звітів (форма №7, форма 
№35-здоров, форма №20);  проведення глибинного аналізу показників стану надання 
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онкологічної допомоги населенню у цілому області та у розрізі районів, на основі яких 
створюються інформаційно-аналітичні довідки на рівень Департаменту охорони здоров’я;  
моніторинг показників якості діагностики та лікування онкохворих на всіх рівнях надання 
медичної допомоги для оперативного реагування та керування службою;  написання статей для 
фахових видань на основі даних канцер-реєстру;  швидкий пошук даних на пацієнтів, в тому числі 
і на запити МВС про зниклих громадян щодо можливого факту звертання за медичною 
допомогою.  

Враховуючи широке коло використання бази даних канцер-реєстру та великий масив 
інформації, працівникам канцер-реєстрів залишається дбати про повноту та достовірність даних 
реєстру. 

Закрижевська Т. (заступник головного лікаря з ОМР Хмельницького ООД) – 
Канцер-реєстр це унікальна програма системного обліку пацієнтів на злоякісні новоутворення. В 
жодній галузі медицини не накопичено такий багаторічний та деталізований об’єм інформації 
про онкологічних пацієнтів, їх діагноз, лікування, диспансерне спостереження. 

На базі даних канцер-реєстру є можливість поглибленого вивчення якості медичної 
допомоги, своєчасної або пізньої  діагностики, причин занедбаності, результативності 
спеціального лікування, виживаності онкологічних пацієнтів.  

Від грамотної організації медичної, і зокрема онкологічної, допомоги в державі залежать 
долі мільйонів людей. І саме база даних канцер-реєстру допомагає поглиблено вивчати  та 
аналізувати епідеміологічну ситуацію по раку, визначати пріоритети, проблеми та шляхи щодо 
покращення діагностики та лікування цього недуга. Програма канцер-реєстру дає можливість 
швидкого оперативного формування будь-яких відповідей на запити щодо онкологічної 
захворюваності. Крім того, надає організаторам охорони здоров’я можливість контролю за якістю 
наданої інформації про кожного окремого онкологічного пацієнта, своєчасність розпочатого 
лікування та відповідність цього лікування затвердженим стандартам, результативність 
лікування. Дана програма дозволяє швидко формувати державну та галузеву звітність по 
онкології.  

Велика подяка засновникам, керівникам Національного канцер-реєстру України, всім 
працівникам, в тому числі регіональних канцер-реєстрів, які дотичні до формування бази даних  
канцер-реєстру України та їх аналізу. 

Колеснік Я. (головний лікар Білоцерківського ООД) – В Білоцерківському 
обласному онкодиспансері автоматизоване ведення канцер-реєстру впроваджено  в 2000 році. В 
онкодиспансері функціонує як популяційний, так і лікарняний канцер-реєстр. Дані 
популяційного канцер-реєстру використовуються для формування поточних звітів про стан 
онкологічної захворюваності населення  міста ( квартальний, піврічний, річний звіти), про 
проведене лікування онкохворих, кількість занедбаних випадків злоякісних пухлин, статево-
віковий склад, структуру онкохворих, смертність, виживаність хворих які перебувають на обліку, 
тощо.  

Ця програма дозволяє здійснювати постійне поновлення та накопичення інформації, 
проведення диспансеризації хворих – можливість динамічного спостереження за хворими, які 
стоять на обліку, і дає змогу отримати достовірну інформацію про рівень ураження злоякісними 
новоутвореннями населення Білої Церкви, що в свою чергу використовується для планування 
розвитку онкослужби міста, розрахунку потреби в хіміотерапевтичних препаратах та препаратах 
супроводу, забезпечення діагностичного та лікувального процесу; проводити оцінку діяльності 
онкослужби міста (моніторинг ураження населення ЗН, аналіз динаміки захворюваності та 
смертності, прогностичні оцінки онкоепідеміологічного процесу, вивчення виживаності хворих на 
ЗН тощо). 


