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Крок у розвитку співпраці 
в галузі профілактики раку

26 січня за ініціативою Міжнародного науково‑дослідного інституту 
профілактики (м. Ліон, Франція) в Інституті експериментальної патології, 
онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького (ІЕПОР) НАН України відбулася 
зустріч керівництва цих двох закладів, присвячена обговоренню подальшої 
співпраці. Ця подія має важливе значення та сприятиме зростанню 
міжнародного авторитету української онкологічної науки.

Міжнародний науково-дослідний інсти-
тут профілактики (International Prevention 
Research Institute, IPRI) є незалежним до-
слідницьким закладом з великим досвідом 
у галузі епідеміології, профілактики раку 
та оцінки факторів ризику для здоров’я 
людини з метою запобігання розвитку он-
кологічних захворювань уже на ранніх ста-
діях, коли лікування є найбільш ефектив-
ним. Інститут співпрацює з низкою науко-
вих організацій в усьому світі і сприяє ши-
рокому впровадженню новітніх підходів 
до профілактики, скринінгу та ранньої діа-
гностики багатьох захворювань.

Головною метою роботи IPRI є сприян-
ня поліпшенню здоров’я населення світу 
за рахунок вдосконалення профілактики 
шляхом навчання, освіти та проведення 
досліджень щодо пошуку причин пошире-
них і соціально значущих захворювань 
та запобігання їх виникненню. Усі проекти 
IPRI міжнародні, і їх результати мають 
вплинути на подальший розвиток методів 
профілактики й лікування. Ці проекти мо-
жуть включати авторитетні огляди, метаа-
наліз та вторинний аналіз наявних даних 
або збір і дослідження принципово нових 
даних і біологічних зразків. Усі досліджен-
ня в галузі розвитку профілактики мають 
відповісти на три принципових запитан-
ня: чи насправді запропоновані підходи 
призведуть до поліпшення стану здоров’я 
популяції, наскільки це безпечно, а та-
кож чи вигідно з економічної точки зору.

З метою організації 
співпраці Україну 
відвідав директор 
IPRI, президент 
Всесвітнього альян-
су з профілактики 
раку, голова Альянсу 
національних інсти-
тутів раку (ACI), 
професор Peter 
Boyle.

Під час офіційної зустрічі з директором 
ІЕПОР, академіком НАН України, докто-
ром медичних наук, професором Василем 
Федоровичем Чехуном та співробітниками 
інституту професор Р. Boyle люб’язно по-
годився прокоментувати нам свій візит 
та роль майбутнього співробітництва.

  З чим пов’язана ваша діяльність? З якою 
метою ви звернулися до ІЕПОР з пропо-
зицією про співробітництво?

– У цілому діяльність нашого інститу-
ту присвячена проблемі тяжких та хро-
нічних захворювань, які наразі погано 
піддаються лікуванню, але яким можна 
запобігти. Ми проводимо дослідження 
в галузі епідеміології раку, головною ме-
тою яких є його профілактика та пошук 
специфічних цільових груп для відповід-
них програм тощо. Діяльність IPRI стосу-
ється не лише царини онкологічних за-
хворювань –  вона поширюється й на інші 
медичні галузі.

У реалізації своєї діяльності IPRI спів-
працює з багатьма науково-дослідними ін-
ститутами –  нашими партнерами в різних 
країнах світу, постійно розширюючи спів-
робітництво. Безумовно, успіх глобальних 
проектів залежить від підтримки та експер-
тизи фахівців на місцях. Саме це стало при-
чиною нашого візиту до ІЕПОР.

  Яка мета та передумови співробітниц тва 
з ІЕПОР?

– Ми спостерігали за розвитком дослі-
джень в ІЕПОР протягом тривалого часу. 
Цей інститут працює в надзвичайно пер-
спективній сфері, надаючи перевагу про-
гресивним напрямам досліджень. Тут 
не лише розробляють нові методи лікуван-
ня раку, а й розширюють розуміння того, 
як людське тіло взаємодіє з навколишнім 
середовищем та які процеси в організмі 
пов’язані з виникненням пухлин. Певні 
його дослідження безпосередньо стосують-
ся розвитку профілактики злоякісних пух-
лин, що збігається з головною метою діяль-
ності IPRI. Окрім того, ІЕПОР є важливим 
експертним центром в Україні в галузі он-
кології та науково-практичних досліджень. 
Маю також відзначити високий рівень під-
готовки українських науковців, які протя-
гом багатьох десятиліть робили вагомий 
внесок у розвиток світової науки. На жаль, 
серйозною локальною проблемою є мігра-
ція наукових кадрів –  саме тому найвиз-
начніші досягнення українських учених 

здійснені під час їх перебування за кордо-
ном. Це є серйозною проблемою, яка по-
требує вирішення, але рівень української 
науки справді високий, що пояснює інте-
рес світового співтовариства до дослі-
джень, які тут проводяться.

Результатом зустрічі стало підписання Ме-
морандуму про співробітництво з профілак-
тики раку між двома установами: IPRI в особі 
його директора професора Peter Boyle 
та ІЕПОР в особі директора академіка НАН 
України Василя Федоровича Чехуна. Згідно 
з Меморандумом, сторони мають намір буду-
вати свою співпрацю за кількома напрямами. 
Серед них –  впровадження навчального 
та наукового обміну, проведення коротко-
строкових і довгострокових навчальних про-
грам і семінарів для українських фахівців у га-
лузі профілактики раку та протиракової бо-
ротьби, обмін науковою інформацією, пере-
довим досвідом і знаннями з онкопрофілак-
тики, організація спільних конференцій, 
симпозіумів та інших наукових нарад з пи-
тань запобігання раку, спільний пошук ресур-
сів. Планується, що IPRI надаватиме допомо-
гу в удосконаленні наявних систем реєстрації 
онкологічних захворювань в Україні, реаліза-
ції освітньо-інформаційних програм щодо 
профілактики раку. Відтепер інститути-парт-
нери разом братимуть участь у діяльності ACI 
тощо.

Згідно з коментарем за результатами зу-
стрічі, який надав академік В.Ф. Чехун, 
передбачається, що об’єднання зусиль двох 
інститутів у дослідженнях з профілактики 
раку прискорить поступ у вирішенні цієї 
проблеми, допоможе вивести українські 
наукові дослідження в сфері епідеміології 
та профілактики раку на якісно новий рі-
вень. Розширення співпраці з провідними 
науково-дослідними інститутами та уні-
верситетами світу, які так чи інакше опіку-
ються проблемами онкології, сприяє обмі-
ну досвідом та подальшій інтеграції ІЕПОР 
у європейське наукове співтовариство.

Підготувала Катерина Котенко
Фото Романа Мельника ЗУ
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Інформаційно-просвітницький проект

«Рак – це полум’я. Ви знаєте, як його обійти?»

Поліпшення здоров’я шляхом нав-
чання населення та пропаганди здо-
рового способу життя –  важлива стра-
тегія, яка відповідає потребам сучас-
ності. Реалізації цієї стратегії в світово-
му масштабі присвячує свою діяльність 
IPRI, і його співробітництво з ІЕПОР 
виникло невипадково, адже інститут 
приділяє увагу інформаційно-просвіт-
ницькій роботі з населенням. У спів-
праці з благодійним фондом «Єдність 
проти раку» ІЕПОР реалізує проект 
«Рак –  це полум’я. Ви знаєте, як його 
обійти?».

В межах цього проекту проводиться 
цикл лекцій для підлітків та їхніх бать-
ків у галузі онкології. Лекції розробле-
ні кваліфікованими фахівцями-онко-
логами з урахуванням специфіки 
ауди торії. Матеріал лекцій за темами 
є науково доведеним та обґрунтова-
ним, а також спеціально адаптованим 
для легкого сприйняття дітьми відповід-
ного віку.

Мета проекту – підвищення обізнано-
сті щодо проблеми онкологічної захво-
рюваності, факторів, які її провокують, 

а також популяризація здорового спо-
собу життя. Проект вже реалізується 
в школах м. Києва, цільовою аудиторі-
єю є учні старших (9-11) класів, а та-
кож їхні батьки.

В межах проекту проводяться лекції 
на теми:

• онкологія: основні уявлення;
• здоровий спосіб життя як профі-

лактика раку;
• фізична активність і рак;
• вплив харчування на ризик роз-

витку раку;
• косметичні засоби і рак;
• роль спадкового фактору у виник-

ненні злоякісних новоутворень;
• фактори ризику та профілактика 

раку;
• куріння і рак;
• мобільний телефон і твоє здоров’я;
• майбутнє без раку (лекція для 

батьків).
«Єдність проти раку» –  неприбут-

кова організація, яка здійснює неко-
мерційну діяльність у сфері охорони 
здоров’я протягом 20 років. Це  єди-
ний в Україні благодійний фонд, що 
спрямовує всі свої зусилля виключно 
на профілактику онкологічних захво-
рювань, а не на їх лікування, оскільки  
ми переконані, що попередити хво-
робу легше, ніж її лікувати», –  зазна-
чила президент благодійного 
фонду «Єдність проти раку» 

Ольга Россильна. За її словами, не-
втішна статистика онкологічної захво-
рюваності спонукала фонд до співп-
раці з науковцями ІЕПОР, які підготу-
вали цикл лекцій і створили наукове 
підґрунтя проекту.

На сьогоднішній день проект вже 
реалізовано у двох столичних шко-
лах: гімназії «Ерудит» та школі І-ІІІ 
ступенів № 286 міста Києва. Попри 
побоювання, що заявлена тема здат-
на відлякувати та насторожувати, се-
ред учнів та вчителів спостерігається 
значна зацікавленість. Очевидною 
є потреба в доступній інформації для 
населення стосовно онкологічних за-
хворювань та можливостей їх профі-
лактики.

Проект має продовжуватись, і ре-
альний ефект можна буде очікувати 
в майбутньому у вигляді зменшення 
рівня онкологічної захворюваності.

«Якщо сьогодні внаслідок почутого 
хоч одна дитина перестане спати 
з мобільним телефоном під подушкою 
або відмовиться від жорсткої дієти, 
зрозумівши справжнє значення зба-
лансованого харчування, –  це вже 
перемога. Адже дотримання правил 
ранньої профілактики раку та здоро-
вого способу життя могло б запобігти 
розвитку пухлин у 40% випадків, 
а хронічних інфекцій, які можуть спри-
чинити рак, –  у 20% випадків. Фахівці 

всього світу підкреслюють: належні 
превентивні заходи із дотриманням 
експертних рекомендацій здатні змен-
шити рівень онкологічної захворюва-
ності на 50%», –  підкреслила О. Рос-
силь на.

За додатковою інформацією щодо 
реалізації проекту звертайтеся:
Благодійна організація  
«Єдність проти раку»
http://iepor.org.ua/uac.html
Контакти: 03022, Україна, м. Київ, 
вул. Васильківська, 45
E-mail: uac@iepor.org.ua, 
тел.: (097) 759-16-47
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