
ФОРМА ПРОЕКТУ, 
реалізація якого планується за рахунок 

коштів Бюджету громадських Ініціатив мЛЗінниці
у 2016 році

ВСІ ПУНКТИ €  ОБОВ'ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ1

1.Назва проекту (не більше 15 слів):
ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ШИЙКИ МАТКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ЦЕРВІКАЛЬНОГО 
СКРИНШГУ МЕТОДОМ РІДИННОЇ ЦИТОЛОГИ ВБ БІЛШРАТН СЕРЕД ЖІНОЧОГО 
НАСЕЛЕННЯ МІСТА.
2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х”, який вказує розмір 
витрат):

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону);

№3 -  вул. Хмельницьке шосе,96 
№4 -  вул. Маяховського, 138 
№5 -  вул. Замостянська,49 
№6 -  вул. 50-річчя Перемоги, 18 
№7 - вул.Київська,68
Вінницька обласна централізована цитологічна лабораторія, 
м.Вінниця, Хмельницьке шосе, 84
4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)
Планується закупівля витратних матеріалів для проведення цервікального скриніягу раку 
шийки матки методом рідинної цитології, друк запрошень на обстеження.
5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обоє 'язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами ):
Основною метою проекту є зниження рівня захворюваності на рак шийки матки та 
смертності від нього серед жіночого населення міста.

Щорічно в місті реєструється близько 40 первинних випадків раку шийки матки ( 19,8 на 
100 тис. жіночого населення). Ця пухлина знаходиться на II місці серед пиуущуипротваяк

□  малий

м. Вінниця.
3. Адреса, назва установн/іакладу, буднику:

Центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) міста Вінниці:
№1 -вул.Зерова,13
№2 -  вул. Магістрацька,44



жіночих статевих органів. Близько 50% жінок, які хворіють на рак шийки матки, вмирає 
від нього. Пік захворюваності, припадає на жінок віком 35-45 років, тобто тих, хто 
приносить більше всього користі громаді. Слід відмітити, що з кожним роком вік 
пацієнток молодшає, місто втрачає своє майбутнє.

В Стратегії розвитку «Вінниця-?020», Стратегічному пріоритеті 4: «Якість життя», 7.4.3. 
Ціль 3 «Здорове місто» зазначено: «основна увага приділятиметься підвищенню якості 
медичних послуг з раннього виявлення та профілактики захворювань».

В усьому світі «золотим стандартом» профілактики раку шийки матки с 
цитологічний цервікальний скринінг, під час якого береться зішкріб слизової оболонки 
з шийки матки та наноситься на предметне скло для подальшого аналізу під мікроскопом. 
При проведені якісного, організованого цитологічного скринінгу серед жіночого 
населення на 80% зменшується захворюваність та смертність від раку шийки матки.
На сьогоднішній день серед жіночого населення міста скринінг проводиться за допомогою 
традиційного методу, чутливість якого (за різними авторами) - 55-74%. Але в світі ше з 
кінця 90-х років минулого століття з даною метою використовується технологія 
«рідинної цитології» з чутливістю 90-95%. Використання рідинної цитології в країнах 
Західної та Північної Європи дозволяє підгримувати захворюваність раком шийки матки 
на рівні 2-8 випадків., а смертність від нього -  0,8-4 на ЮОтис. жіночого населення.

Завдяки тому, що Вінницька обласна централізована цитологічна лабораторія • це перша 
та поки ще єдина в Україні державна установа, яка з 2013 року оснащена апаратурою ВБ 
ТгіРаШ (США) для приготування препаратів «рідинної цитології» ВО ЗигераЛ, в місті 
Вінниця є можливість обстежувати мешканок на сучасному, європейському, 
високотехнологічному рівні. Метод рідинної цитології ВБ ЗигераЙї збільшує на 64.4% 
(р<0.00001) виявленая випадків потенційно злоякісних процесів. Під час цитологічного 
скринінгу у Вінницькій області в 2014 році за допомогою рідинного методу в 0,163% 
випадків, або 7 разів частіше, виявлено рак на місці шийки матки (який є загально 
визнаним в світі показником ефективності скринінгу), проти - 0,022% випадків раку на 
місці» які були визначені традиційно.
Через високу вартість рідинна цитологія не використовується в достатньому обсязі. 
Придбання витратних матеріалів для обстеження жінок міста рідинним методом 
дозволило б підвищити ефективність скринінгу, призвело до швидкого оздоровлення, 
покращило якість та врятувало життя хворих, зменшило витрати на подальші діагностику 
та лікування. «Тільки здорове населення може повністю реалізувати свій економічний 
потенціал. Видатки на охорону здоров’я - це не просто витрати, це -  інвестиція» 
(Стратегії розвитку «Вінниця-2020»/

Реалізація проекту включає:

- розповсюдження індивідуальних запрошень на цитологічний скринінг через мережу 
ЦПМСД міста (особисте звернення до кожної жінки має стимулювати її на 
відвідування гінеколога та дає можливість запросити тих, хто систематично роками
ухиляються від обстеження);

- оснащення жіночих оглядових кабінетів центрів контейнерами та інструментом для 
забору матеріалу для дослідження за допомогою рідинної цитології;

- оснащення лабораторії витратними матеріалами для приготування препаратів рідинної 
цитології ВО БигераНі.
6. Обгрунтування бенефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту) Близько 6 000 жінок міста віком від 18 років, які 
більше року не приймали участь в цитологічному скринінгу зможуть пройти
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високотехнологі чне сучасне якісне обстеження європейського рівня на наявність 
злоякісної пухлини шийки матки.

7, Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:
Очікується аетивізація проведення цитологічного скринінгу раку шийки матки серед 
мешканок міста, та досягнення обсягу обстежених більше ніж 50% від жіночого населення 
( в 2015 році обсяг склав — 46,7%). Підвищення за допомогою рідинної цитології кількості 
виявлених жінок з передраковими станами шийки маггки в декілька разів.
8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна 
вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

1 .Розхідні матеріали для приготування 6 000 препаратів 
ВБ БшераШ (при вартості 1 дослідження - 5,87 євро, 
курс 28,1грн.)

-990000

2.Друк запрошень на цитологічне обстеження. -5000

РАЗОМ: 995000

9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) 
(окрім його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку 
ж форму, за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  
паперовій формі).
ЮЛСонтактні дані авторів пропозиції (проекту), які будуть загальнодоступні« у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю^,, свою згоду л  на використання моєї електронної адреси 
.............и ^  для зазначених вище цілей л

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси ...
б) не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище 
цілей.
Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ряди), 
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості. 
11. Інші додатки (якщо необхідно):

ЗРАЗОК ЗАПРОШЕННЯ

Шановна______________________________________

Запрошуємо Вас відвідати _____________________________________ ____

________________________________________________________________ ________ Д

ля проходження цервікального цитологічного скринінгу, який проводиться з метою 
профілактики раку шийки матки і дозволяє виявити пацієнток з захворювання, які 
передують злоякісним пухлинам і, відповідно, вчасно їх оздоровити та спасти життя.
На сьогодні рак шийки матки займає П місце серед пухлин жіночих статевих органів.
Але його розповсюдженню можна запобігти проходячи систематично гінекологічний 
огляд з цитологічним обстеженням.

Чекаємо яа Вас! Шануйтеся та бережіть своє здоров’я!



СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗЛРУКУВАТИ НА ОКРЕМОМУ АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло). 
Доступ до цієї Інформації матимуть лише представники Вінницької міської ради:

Ім’я та Прізвище** Контактні дані Підпис***

К Алла Демчук Поштова адреса: 21037Стдекс),
м. Вінниця,
вул. і  "

e-mail :alladem@i.ua

№
тел.:

і і і м  і і

Серії та 
№
паспорту

_  I ( M i l !
2. Поштова адреса: (індекс), м. Вінниця, 

вул. , буд. кв.

e-mail:

№
тел.:

Серії та 
№
паспорту

3. Поштова ад
вул.

pe<
6y<

Ж (індекс), м. Віннш 
). ке.

№

e-mail:

№
тел.:

Ccpuia
№
паспорту

♦  *  *

** Будь-ласка, вкажіть особу* уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю» що є мешканцем міста Віниці.
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