
Обстежуйтесь і залишайтесь здоровими



Всесвітній день боротьби проти раку

відзначається щорічно 4 лютого за ініціативою

«Міжнародного союзу проти раку» (UICC). Його

метою є підвищення обізнаності людей про рак, як

одного з найбільш важких захворювань сучасності, а

також привернення уваги громадськості до його

запобігання, виявлення та лікування. Метою кампанії

є підвищення обізнаності людей про рак як один із

найстрашніших і згубних захворювань нашої сучасної

цивілізації.

Рак є причиною майже кожної шостої смерті у світі. В Україні щороку понад 160

тис. жителів дізнаються, що вони – онкохворі. Злоякісні новоутворення уражають в

Україні кожного четвертого чоловіка і кожну шосту жінку, при цьому шанс захворіти

істотно збільшується після 50-ти річного віку. Онкологічна захворюваність стабільно

зростає на 2,6-3% на рік.





Профілактика полягає у своєчасній вакцинації проти вірусів, які викликають рак печінки

і шийки матки.

Більше 30% випадків смерті від раку можна запобігти, дотримуючись елементарних

норм здорової поведінки, таких як: боротьба з курінням; збільшення фізичної активності;

вживання збалансованої та здорової їжі; своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають

рак печінки і шийки матки; утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії;

проходження регулярних медичних оглядів та скринінгових обстежень; уважне ставлення

до власного здоров’я.

Пам’ятаймо, профілактика раку є

найбільш економічно ефективним

методом боротьби з раком – вона

призводить до значної економії

витрат на лікування, збільшення

тривалості життя та якості життя

пацієнтів, а також запобігання

стражданню від хвороб.



Якщо вести здоровий спосіб життя і грамотно проводити профілактику раку, ризик

захворіти можна значно знизити, а лікування, яке було почате на ранніх стадіях

захворювання, дає хороші результати і збільшує Ваші шанси на довголіття.

Рак— це хвороба, з якою можна і необхідно боротись, яку можна і необхідно перемагати!



Перелік використаних і 

рекомендованих джерел інформації





616-006(075.8)

К49

Клінічна онкологія [Текст] = Clinikal Oncology : посібн. Бетездидля онкологів, медсестер, ординаторів і 

резидентів онколог. відділень / за ред. Джейма Абрагама, Джеймса Л. Галлі. - пер. 5 - го англ. вид. - К. : ВСВ 

"Медицина", 2021. - 926 с.

У посібнику наведено комплексний огляд ведення онкологічних хворих із різною локалізацією пухлин з

акцентом на практичній інформації, яку можна застосовувати в повсякденній практиці догляду за пацієнтами.

Завдяки допомозі експертів і вчених із Національного інституту раку, Національного інституту здоров’я,

Клівлендської клініки та інших відомих установ останнє видання книги було ретельно доопрацьовано з додаванням

нового матеріалу, що дало змогу й надалі подавати практичні рекомендації з оцінювання, діагностики й лікування

онкологічниххворих.

Посібник буде корисним для онкологів, медсестер, ординаторів і резидентів онкологічних відділень, а також

медичних працівників суміжних спеціальностей.

616-006(075.8)

О-58

Онкологія [Текст] : підручн. для студ. вищ. мед. закл. ІІІ-ІV р. акред. / за ред. А.І Шевченка /Шевченко А.І., 

Колеснік О.П., Шевченко Н.Ф., Сидоренко О.М., Каджоян А.В./. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 488 с.

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних

лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування

злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Текст посібника написано у повній відповідності до

програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від існуючих виданьє наявність багатого ілюстративного

матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання

інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння

вивченого матеріалу за допомогоютестів. Підручник має електронний додаток.



616-006(075.8)

О-58

Онкологія [Текст] : нац. підруч. для студ. мед. закл. вищ. освіти, лікарів-інтернів. / за ред. Г.В. Бондаря / 

Думанський Ю.В., Шевченко А.І., Галайчук І. Й., Розуменко В.Д., Крижанівська А.Є./. - 2 - ге вид., переробл. 

та доповнене. - К. : ВСВ "Медицина", 2019. - 520 с.

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні

особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним

методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин

основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих

онкологічногопрофілю і профілактики раку.

616-006(075.8)

Г61

Голотюк, В. В.

Діагностика візуальних форм раку [Текст] : навч. посібник для студ. вищ. мед. навч. закл. IV р. акр. (МОНУ) 

/ В. В. Голотюк, А. Є. Крижанівська. - Івано-Франківськ : Вид-во ІФНМУ, 2014. - 216 с. 

Посібник містить дані щодо основних принципів і прийомів первинної фізикальної, інструментальної та

лабораторної діагностики візуальних форм раку людини у відповідності до стандартів діагностики й лікування

онкологічних хворих, прийнятих МОЗ України на момент написання книги. Розглядаються основні передракові

захворювання, фактори ризику виникнення злоякісної патології, описані методи скринінгу пухлин візуальних

локалізацій.

Для студентів медичних вищих навчальних закладів освіти IV рівня акредитації та широкого кола медичних

працівників



616-006(075.8)

О-58

Онкологія [Текст] : Підручн. для студ. вищ. мед. навч. закладів ІV р. акред. / Г. В. Бондар, Ю. В. Думанський, О. 

Ю. Попович та ін. ; за ред. Г.В. Бондаря. - К. : ВСВ "Медицина", 2013. - 544 с.

Національний підручник відповідає вимогам навчальної програми з онкології. Особливу увагу приділено

найважливішим і актуальним питанням вітчизняної та світової онкології, сучасним методам ранньої і доклінічної

діагностики онкозахворювань. Розглянуто питання патогенезу клінічних проявів пухлин основних локалізацій, методи

комбінованої терапії з урахуванням сучаснихдосягнень, методики реабілітації онкологічниххворих і профілактики раку.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, студентів-інтернів, лікарівонкологів,

сімейних лікарів.

616-006(075.8)

С28

Севідов, В. В.

Онкологія [Текст] : Підручник для студ. вищ. мед. навч. закладів I-III р. акред. / В. В. Севідов, Н. М. Касевич ; За 

ред. В.П. Баштана. - К. : Медицина, 2011. - 232 с.

У підручнику викладено питання організації онкологічної допомоги в Україні, методи обстеження онкологічних

хворих і принципи діагностики новоутворень. Описано епідеміологію, етіологію, патогенез, клінічні ознаки онкологічних

захворювань, їх діагностику, лікування, особливості спостереження і догляду за пацієнтами, прогноз, диспансерне

спостереження, скринінг. Висвітлено можливі ускладнення в онкологічній клініці і методи надання допомоги. Розглянуто

симптоматичне лікування і методи надання допомоги пацієнтам у разі задавнених форм раку. Подано матеріал з питань

етико-деонтологічної роботи з онкологічними пацієнтами і їхніми рідними. Акцентовано увагу на ролі фельдшера у

виявленні онкологічниххворих та профілактиці злоякісних новоутворень.

Для студентів вищих медичнихнавчальних закладів І—III рівнів акредитації.



616-006(075.8)

O-56

Oncology [Текст] = Онкологія : A training manual for the students of the higher medical educational establishments of the 

III–IV level of accred. / [Shevchenko А. І., Kolesnik О. P., Shevchenko N. F., Sydorenko О. М., Kadzhoyan А. V., Levyk

О. М., Savchenko Ye. І., Polkovnikov А. Yu.]. - Vinnytsiya : Nova Knyha, 2020. - 496 с. : il. 

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У

підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і

реабілітації онкологічниххворих.

Текст посібника написано у повній відповідності до програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від

існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що

забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і

оперативного контролювикладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогоютестів.

616-006(075.8)

O-56

Oncology [Текст] : Textbook for students of institutions of higher medical educ/ of the IV level of acc. / tdited I.B. 

Shchepotin, R.T. Evans. - K. : Medicine, 2008. - 216 p.

У підручнику викладено загальні принципи діагностики та лікування злоякісних пухлин, зокрема раку легень,

стравоходу, шлунка, підшлункової залози, кишківника, жіночих статевих органів, сечостатевої системи, кісток,м’яких тканин.

Для студентів вищих медичнихнавчальних закладів IV рівня акредитації.

616-006(075.8)

S81

Starikov, V. I.

Oncology [Текст] : textbook is intended for English-speaking fifth- and sixth-year students of Ukrainian higher medical 

education establishments / V. I. Starikov, A. S. Khodak, I. Y. Galaychuk. - K. : AUS Medicine Publishing, 2019. - 216 p.

У першій частині підручника розглядаються питання загальної онкології, етіології, патогенезу злоякісних пухлин, а

також основні принципи діагностики та лікування онкологічних хворих. У другій частині розглядаються 16 локалізацій

раку, фактори ризику, діагностика, класифікація та лікування.

Підручник призначений для англомовних студентів п'ятого та шостого курсу українських вищих медичних

навчальних закладів.



Дякуємо за увагу!


