До Всесвітнього дня боротьби з раком
Олександр Клюсов : « Основне завдання сучасних онкологів –
покращення якості життя пацієнтів»

У

перший

вівторок лютого у актовій залі КНП «Київський міський центр громадського

здоров’я », що на вул. Волоській ,19 пройшло семінарське заняття для
заступників головних лікарів з медичних питань медичних закладів столиці
первинної і вторинної ланок та представників Київського міського центру
здоров’я, що на вул. Кирилівській ,103 а.
Заняття на тему: «Організація онкологічної допомоги у місті Києві» провів
головний лікар Київського міського клінічного онкологічного центру Олександр
Клюсов.
За словами доповідача медична система

нашого міста і, зокрема,

онкологічна служба, знаходяться зараз у складному періоді реформування. Проте
і в таких складних умовах онкологи Києва мають високі показники якості
діагностики і лікування онкологічних хворих, у порівняні з іншими регіонами
України.
Щорічно, за даними Олександра Клюсова, фахівці відмічають приріст у 0,6 %
хворих. На перший погляд це не велика цифра. Проте, якщо порівняти кількість
хворих на рак у Києві 10 років тому і у 2018 році, то ми маємо збільшення
випадків захворювання вдвічі від близько 5000 до майже 11200 осіб відповідно.
«На сьогоднішній день на обліку у місті Києві перебувають майже 94000
онкохворих проте як 10 років тому ця цифра дорівнювала близько 40000 осіб.
65% хворих з 94000 вищезгаданих осіб живуть з хворобою п’ять і більше
років», - повідомив Олександр Клюсов.
65% не просто цифра , а це результат роботи онкологічної служби столиці
в цілому

від своєчасної діагностики до сучасних підходів у лікування, які

запроваджуються і постійно діють у медичних закладах нашого міста.
На разі, на думку Олександра Миколайовича, перед сучасними онкологами
світу і України стоїть завдання не лише продовжити життя пацієнті , а й
покращити його якість.
Це можливо зробити, перед усім, за умови ранньої діагностики раку. Саме
проблема ранньої діагностики є актуальною на сучасному етапі розвитку
онкології для Україні в цілому, і для Києва зокрема.

За повідомленням доповідача столичним медикам треба покращити рівень
ранньої діагностики таких онкозахворювань як рак молочної залози та рак шийки
матки.
Наприклад, задавненість хвороби на рак шийки матки за останні роки
збільшилась у 2,3 рази.
Аналіз роботи онкологів виявив необхідність в реорганізації роботи лікарів
на первинному і вторинному рівнях надання меддопомоги.
Така реорганізація покращить ранню діагностику та виявлення раку на
ранніх стадіях хвороби та дасть можливість пацієнту отримати направлення до
Київського міського клінічного онкологічного центру для відповідного лікування.
Олександр Клюсов нагадав колегам про те, якщо пацієнт не направлений
вчасно до онкоцентру то це порушує права пацієнта на отримання спеціального
лікування за рахунок державного бюджету.
Вищезгаданий онкоцентр , за даними його керівника, на сьогоднішній день
немає дефіциту в пацієнтах. Медзаклад забезпечений препаратами для хімічної
терапії,

оснащений

сучасним

обладнанням

та

укомплектований

висококваліфікованими спеціалістами.
Лікар Клюсов ніколи не заперечує тим хворим, які мають намір лікуватись у
приватних клініках. Однак він повідомляє і пацієнтам , і своїм колегам, що у мед
закладах приватної і державної власності працюють досвідчені лікарі і лікують за
новітніми методиками. Єдина відмінність є лише у відсутності кібер ножа у
державному онкоцентрі.
Що потрібно зробити для покращення роботи онкологічної служби міста
Києва?
На думку Олександра Клюсова необхідно розробити детальний клінічний
маршрут пацієнта, що значно скоротить час від виявлення онкохвороби до
початку спеціального лікування.
Також

лікарям медзакладів первиної та вторинної ланок необхідно

навчитися правильно заповнювати бланк – направлення до онкоцентру. Адже

правильно складений документ стане пріоритетом у прийомі хворого на
діагностику і лікування у онкоцентрі.
Як проводити діагностику, як правильно збирати інформацію про пацієнта
та писати направлення вчать у школі онкологів для сімейних лікарів у
вищезгаданому онкоцентрі. Знання у школі вже здобули близько сотні сімейних
лікарів.
На семінарі була обговорена проблема відсутності районих онкологів,
необхідність продовження роботи протиракових комісій, необхідність у нових
нормативно – правових документах, які регулюють роботу онкослужби та інші
питання.
У підсумку семінарського заняття його учасники домовились створити
робочу групу з представників медичних закладів столиці первинної та вторинної
ланок на чолі з завідувачем диспансерним відділенням Київського міського
клінічного центру Сергієм Савчуком. Розробки такої робочої групи допоможуть
скоординувати роботу медиків амбулаторій, консультативно – діагностичних
центрів та онкоцентру у ранній діагностиці, своєчасному лікуванню онкохворих,
що допоможе не лише продовжити, а й значно покращити якість життя пацієнтів.
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