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Передмова 
Рак молочної залози (РМЗ) в останні роки викликає особливий інтерес, 

що пов’язано, в основному, зі значним зростанням захворюваності і 

смертності від даної патології у всьому світі. Щорічно у світі реєструється 

більше 1 млн. випадків РМЗ. Особливо високі показники захворюваності 

зафіксовано у США, Канаді, Франції, Ізраїлі, Швейцарії, країнах Прибалтики. 

У Країнах СНД щорічно реєструється 510 тис. випадків захворювання на 

РМЗ, смертність від цієї патології за останні 10 років зросла більше ніж у 2,5 

рази та зайняла перше за частотою у жінок. За уточненими даними 

Національного канцер-реєстру України, у 2007 р. зареєстровано 15 469 нових 

випадків РМЗ, загальна кількість померлих від нього серед жіночого 

населення становила 7556, тобто 30,2 на 100 тис. 

Рак молочної залози (РМЗ) займає перше місце серед онкопатології у 

жінок репродуктивного віку в Україні. По регіонах України найбільші 

показники захворюваності у 2007 році у м. Києві 74 на 100 тисяч жіночого 

населення. 

Біля в 30% випадків РМЗ в Україні діагностується в занедбаних 

стадіях, що призводить до зростання витрат на лікування у 25-30 разів 

порівняно з тим, коли пухлина виявляється на ранній стадії. Саме тому 

великої актуальності набуває впровадження профілактики та ранньої 

діагностики, які покращують 5-річну виживаність хворих на РМЗ та 

зменшують витрати на лікування. Злоякісні новоутворення молочної залози 

займають провідне місце в захворюваності та смертності жіночого населення 

України, оскільки питома вага цієї патології в структурі захворюваності та 

смертності перевищує 18%. Абсолютне число захворілих на рак молочної 

залози щороку перевищує 15 тисяч. Вивчення динамічних моделей 

захворюваності на рак молочної залози показує, що рівень захворюваності 

зростає. Встановлено, що серед захворілих більше 37%, серед померлих 

більше 30% складають особи працездатного віку, це призводить до значних 

втрат життєвого потенціалу жіночої популяції України. 

Найбільш об’єктивним інтегральним показником стану надання 

онкологічної допомоги хворим на рак молочної залози є показник 5-річної 

виживаності, який за даними Національного канцер-реєстру в Україні не пе-

ревищує 50%, між тим як в країнах Європи та США він складає 75-80%. 
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