
Візуальні форми раку: компетентнісний підхід медичної сестри  

в профілактиці та ранній діагностиці 

25.02.2020р. в Конгрес-центрі КВНЗ «Житомирський медичний 

інститут» Житомирської обласної ради відбулося розширене засідання 

обласної Координаційної ради з питань безперервної післядипломної освіти 

практикуючих медсестер. Засідання проводилося спільно з Асоціацією 

медичних сестер Житомирської області за участі КНП «Обласний центр 

громадського здоров'я» Житомирської обласної ради та слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, а ними були медичні директори з медсестринства, 

медсестри-координатори, головні та старші медсестри, медсестри 

онкологічних, дерматовенерологічних, очних, дитячих, кардіологічних 

відділень і кабінетів, операційні та старші операційні медсестри, фельдшери, 

медсестри наркологічної служби, медсестри протитуберкульозних 

диспансерів, лікарень, відділень і санаторіїв.  

З метою посилення інформаційно-просвітницької роботи та 

покращення якості виявлення онкологічної патології серед населення 

медичними працівниками закладів охорони здоров'я обговорювалася тема: 

«Візуальні форми раку: компетентнісний підхід медичної сестри в 

профілактиці та ранній діагностиці». 

Із вступним словом до присутніх звернувся Павло Яворський – 

проректор з практичного навчання, д.м.н., доцент кафедри «Сестринська 

справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 

ради, яких зупинився на актуальності даної проблематики та необхідності 

інформування медичних працівників. 

Питання профілактики і діагностики ранніх проявів візуальних форм 

онкологічних захворювань шкіри і слизових оболонок виклав Юрій 

Шевченко – лікар-онкохірург КНП «Обласний онкологічний диспансер» 

Житомирської обласної ради.  

Інна Станкевич – лікар-мамолог КНП «Обласний онкологічний 

диспансер» Житомирської обласної ради ознайомила присутніх про сучасний 

стан проблеми щодо раку молочної залози. Детально зупинилася на 

самодіагностиці, а також на необхідності розуміння спеціалістами 



медсестринства своєї значущості у своєчасному виявленні онкологічної 

патології. 

Олена Мордюк – лікар-онкогінеколог, завідувач обласним кабінетом 

патології шийки матки КНП «Обласний онкологічний диспансер» 

Житомирської обласної ради розкрила принципи діагностики та лікування 

раку шийки матки. 

На організації роботи ЦПМСД по ранньому виявленні візуальних форм 

онкозахворювань зупинилася лікар загальної практики – сімейної медицини 

КП «ЦПМСД» Житомирської міської ради Олександра Косміна.  

Ліна Возна – завідувач відділу медстатистики і аналітики КНП 

«Обласний центр громадського здоров'я» Житомирської обласної ради 

означила роль громадського здоров'я у попередженні онкологічних 

захворювань. 

Світлана Тевс – медичний директор з медсестринства КНП «Обласна 

клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради 

детально охарактеризувала роботу керівника медсестринського персоналу, 

необхідність дотримання законодавчих та інших нормативних документів у 

професійній діяльності та зупинилася на питаннях документообігу.  

Медичний директор з поліклінічної роботи КНП «Обласний 

онкологічний диспансер» Житомирської обласної ради Микола Луцюк 

закликав присутніх активно пропагувати серед населення необхідність 

звернення на обстеження з метою своєчасного виявлення онкологічної 

патології на ранніх стадіях, що сприятиме позитивній результативності 

лікування. 

На важливості врахування психологічних особливостей роботи з 

хворими на онкологічну патологію та ролі медичної сестри у формуванні 

мотивів онкохворих до життя в умовах хвороби та прагнення до одужання 

акцентувала увагу Зоя Шарлович – к.п.н., завідувач відділення 

післядипломної освіти молодших медичних спеціалістів, асистент кафедри 

«Сестринська справа», викладач-методист КВНЗ Житомирський медичний 

інститут ЖОР, магістр за спеціальністю «Сестринська справа». 

Доповідачі відповіли на численні запитання учасників Координаційної 

ради. 



По завершенню засідання Координаційної ради відбулася зустріч 

медичних директорів з медсестринства, головних та старших медичних 

сестер із Оксаною Грищенко, головним редактором Всеукраїнського журналу 

«Довідник головної медичної сестри» та Юлією Дашкевич головним 

редактором онлайн-шкіл MCFR: охорона здоров’я, які розповіли про перелік 

перспективи розвитку періодичних видань з урахуванням потреб в 

інформуванні спеціалістів медсестринства та закликали присутніх 

долучатися до інформального навчання, що сприятиме їх безперервному 

професійному розвитку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


