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Ebben a tájékoztatóban a műtétet
megelőző Emlőrák Terápiás Bizottság
működéséről
szeretnénk
információt
nyújtani Önnek.
Az Emlőrák Terápiás Bizottság célja
Az Országos Onkológiai Intézetben a jogszabályi
előírásoknak
és
szakmai
követelményeknek
megfelelően minden beteg onkológiai kezelését
megelőzően a kezelési tervet egy szakértői csoport, az
Onkológiai Bizottság, rövid nevén a „Bizottság” átnézi,
ellenőrzi. Az Intézetünkben működő Bizottság a
vizsgálati eredmények mellett fontosnak tartja a
személyes
találkozást
is,
ezért
azt
kérjük
pácienseinktől, hogy személyesen jöjjenek el a
beutalón szereplő alkalomra. Igény szerint az Ön
hozzátartozója
is
jelen
lehet,
amennyiben
a
járványügyi helyzet ezt megengedi.

Hogyan működik az Emlőrák Terápiás
Bizottság?
A Bizottságban több szakterület képviselői vannak
jelen:
emlősebész,
onkológus,
radiológus,
sugárterápiás onkológus, pszichológus, asszisztensek
és más szakemberek. A műtétet megelőzően a
Bizottságnak az a feladata, hogy a kezelés
biztonságának
növelése
érdekében
szakmai
szempontok alapján áttekintse az Ön kezelési tervét a
műtétet megelőző időszakban.
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Mit hozzon magával az Emlőrák Terápiás
Bizottsággal való találkozásra?
A Bizottság az eddigi vizsgálati eredmények, leletek és
képalkotó eljárásokkal létrehozott képek átnézése és
összegzése alapján tud véleményt mondani a
kezelőorvos által felállított kezelési tervről. Ezért
nagyon fontos, hogy erre az alkalomra minden eddigi
vizsgálati eredményét hozza magával. Különösen
fontos a mammográfiás felvétel, és ha van, akkor
az emlő MR vizsgálat felvételének bemutatása, pl.
CD lemezen (ezekről az írásos lelet nem elegendő!).

Mire számíthat az Emlőrák Terápiás
Bizottsággal való találkozáson?
Ahhoz, hogy lélekben felkészülhessen a bizottsági
találkozóra, röviden ismertetjük, hogy várhatóan mi
fog történni ezen az alkalmon. A Bizottság keddenként
13:30-tól kezdi meg munkáját az 14-es épület I.
emeletén, a 110-es szobában. A betegek beszólítása
sorszám alapján történik (ettől szakmai szempontok
alapján lehetséges eltérés). Bár maga a konzultáció
csak néhány percet vesz igénybe és a betegeket
időpontra hívjuk, előtte a várakozási idő hosszabb is
lehet, ezért türelmét kérjük, és javasoljuk a
felkészülést a várakozásra.
A beszólított beteg először a vetkőzőfülkébe lép, ahol
átadja
beutalóját,
leleteit
és
a
képeket
az
asszisztensnőnek. Ezt követően a fülkében felülről
derékig le kell vetkőznie, hogy a teljes kivizsgálás
érdekében ez alkalommal a fizikális vizsgálat is
megtörténhessen. Ahogy beszólítják a fülkéből, azt
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tapasztalhatja,
hogy
a
jelenlévő
szakemberek
mindegyike
az
Ön
vizsgálati
eredményeit
tanulmányozza, egyikük pedig elvégzi a fizikális
vizsgálatot. Érdemes lehet egy kendőt vagy
kardigánt magával hoznia és a vállára terítenie, hogy
ha a leletek áttekintése miatt a vizsgálatra röviden
várakoznia kellene, az kényelmesebb lehessen az Ön
számára. A fizikális vizsgálatot követően felöltözhet és
így felöltözve tér vissza a vizsgálószobába. Ekkor lesz
módja
megbeszélni
a
Bizottság
tagjaival
a
véleményüket a kezelési tervről.
A Bizottság, feladata szerint, jóváhagyását adja a
kezelési tervhez, vagy, ha betegségéről új információ
áll rendelkezésre, akkor módosítási javaslatot tesz. A
terápiás terv esetleges megváltoztatása (pl. műtétről
műtét előtti kemoterápiára vagy biológiai kezelésre),
az nem a betegség súlyosabb voltát jelenti, hanem
minden esetben az Ön gyógyulási esélyeinek javítását,
a kezelés személyre szabását szolgálja. A bizottsági
döntés
birtokában
a
kezelés
részleteit
a
kezelőorvosával tudja majd megbeszélni vagy a
korábban megbeszéltek szerint tud tovább haladni a
kezelési folyamatban.
Az eredményes együttműködés
számítunk részvételére.
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Tisztelt Betegünk!

A betegtájékoztató kiadvány az Európai Unió, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az
INTENT-INTERREG CE1047 projekt támogatásával
készült.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósult meg.
Az
INTENT-INTERREG
CE1047
projektről
következőkben olvashat további információt.
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Az INTENT-INTERREG CE1047 „Az
irányelvek és a benchmarking protokollok
használata a szociális vállalkozói
megoldások serkentésére egy
betegközpontúbb közép-európai
onkológiai ellátásért” c. projekt
bemutatása
A betegtájékoztató kiadvány az Európai Unió, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és az
INTENT-INTERREG CE1047 projekt támogatásával
készült.
A magyar partner részvétele a projektben a Magyar
Állam társfinanszírozásával valósult meg.
A projekt célja
Az INTENT projekt célja az innovatív, betegközpontú
onkológiai ellátási megoldások kidolgozása. Ennek
megvalósítása
az
onkológiai
ellátó
centrumok
szakemberei,
a
betegek,
és
a
döntéshozók
bevonásával zajlik. A cél, hogy a fent említett
csoportokkal közösen végzett munkának köszönhetően
pontosabb képet alkothassunk a betegközpontú
megközelítésről, és ezáltal az onkológiai ellátás
fejlődjön Közép-Európában.
Rólunk
4 közép-európai ország intézetei fognak össze egy
innovatív
betegközpontú
onkológiai
ellátás
megvalósulása érdekében:
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Csehország
 Egészségügyi Információs és Statisztikai Intézet
 Masaryk Memorial Onkológiai Intézet
Magyarország
 Országos Onkológiai Intézet
Olaszország
 Veneto Onkológiai Intézet
 Országos Onkológiai Intézet
 Rákbetegek Olasz Szövetsége
 Egészségügyi Minisztérium
Szlovénia
 Országos Népegészségügyi Intézet
 Ljubljanai Onkológiai Intézet
A projekt finanszírozása
Az INTENT projekt az INTERREG Central Europe
program finanszírozásában valósul meg, ösztönözve
ezzel a kölcsönös kihívások megoldására irányuló
együttműködést Közép-Európa-szerte.
Az INTERREG Central Europe program a maga 246
millió eurós költségvetéséből állami és magán
intézetek együttműködését támogatja Közép-Európaszerte. Ezzel elősegíti a régiók és városok fejlesztését
az alábbi országokban: Ausztria, Horvátország,
Csehország, Németország, Magyarország, Olaszország,
Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia.
A projektről
Az INTENT projekt keretében végzett
különböző tematikus szakaszokra osztott,
mindegyike
egymással
összefügg
és
eredményeken alapul.
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munka
melyek
közös

Az INTENT számokban:
 9 ország
 9 partner
 6 eredmény
 1,8 millió € teljes projekt költségvetés
 1,5 millió € ERFA hozzájárulás
Miért jött létre az INTENT projekt?
A rosszindulatú daganatos megbetegedések a vezető
halálozási okok közé tartoznak az Európai Unióban. A
daganatos
megbetegedésekkel
kapcsolatos
tapasztalatok azonban a javuló túlélési arányoknak
köszönhetően megváltozni látszanak. A daganatos
megbetegedések
fogalma
úgyszintén
változik,
tükrözve az igényt egy betegközpontúbb onkológiai
ellátási megközelítésre. Az INTENT projekt speciális
tudást
(‘know-how’-t),
kompetenciákat
és
kapacitásokat vezet be, amelyek segítségével a középeurópai
betegközpontú
onkológiai
ellátás
összehangolása és fejlesztése megvalósulhat. Mindez a
benchmarking protokollok és szociális vállalkozói
megoldások hasznosításának köszönhetően. Ez az
alábbiakat eredményezi majd:
 a
betegközpontú
onkológiai
ellátás
megközelítésének jobb megértését,
 a betegközpontú megközelítés bevezetését
segítendő új eszközöket és módszereket,
 fontos ajánlásokat a döntéshozók számára,
 egy hálózatot, amelyben az érintettek közösen
határozzák meg a fejlesztendő területeket és
dolgozzák ki az innovatív megoldásokat.
A projekt eredményei négy kulcsfontosságú
cselekvési területen fogják az onkológiai ellátó
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centrumok,
szolgálni:

a

döntéshozók

és

a

betegek

javát

A betegközpontú onkológiai ellátási modell –
5 régió, amely részt vesz az onkológiai szakpolitikák
feltérképezésében
Az INTENT projekt kifejleszt egy együttműködésre
épülő betegközpontú onkológiai ellátási modellt, amely
segítségével az öt ’pilot’ intézmény által kínált
szolgáltatások hatékony integrálása megvalósul. A
projekt a résztvevők számára moderált fórumot
biztosít
a
párbeszéd
és
az
együttműködés
támogatására az onkológiai és az alapellátást végző
csoportok,
a
betegszervezetek,
valamint
a
döntéshozók között. Ezáltal a modell arra törekszik,
hogy az ellátás folyamatossága biztosítva legyen a
megelőzéstől és korai diagnózistól kezdve a kezelésig,
a rehabilitációig és a túlélésig. Egy olyan új ellátási
modell kerül kifejlesztésre, amely iránt a helyi
partnerek és a betegek is elköteleződnek a közös
tervezésen és részvételen keresztül.
Online benchmarking eszköz –
2 új indikátor a betegközpontú onkológiai ellátáshoz és
egészségügyi innovációhoz
A betegközpontúbb onkológiai ellátás fejlesztése
érdekében az INTENT projekt arra vállalkozik, hogy
kifejlesszen egy ‘benchmarking’ eszközt és ezzel
kompetenciákat építsen. Ez az egyedülálló online
eszköz lehetővé teszi majd a ‘benchmarking’
megvalósítását, a szervezeti változtatások és a
szociális vállalkozói megoldások létrejöttét. Az eszköz
kifejlesztéséhez új indikátorok meghatározása és
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integrálása szükséges. A ‘benchmarking’ eszköz
folyamatos felülvizsgálatát a pilot szakasz alatt a
végfelhasználók és helyi résztvevők végzik majd. A
fejlesztés központi kérdése a helyi informatikai
hálózatokba történő integrálás igénye.
Közép-európai ’pilot’ gyakorlat –
5 ’Pilot’ intézmény
Az INTENT projekt a betegközpontú onkológiai ellátás
irányelveit és az online ‘benchmarking’ eszközt öt
közép-európai ’pilot’ intézményben vezeti be és
teszteli. A pilot gyakorlat kulcsfontosságú ahhoz, hogy
fel lehessen mérni az egyes eszközök hasznosságát a
betegközpontú onkológiai ellátás bevezetésében,
amely nyomán a közép-európai állami kórházakban
javulnak
az
eredmények
és
a
betegellátás.
Következésképpen Teljesítmény Fejlesztési Tervek
(Performance
Improvement
Plans)
kerülnek
kidolgozásra a kifejlesztett eszközök javítására. A pilot
helyszínei az alábbi régiók: Budapest (HU), Szlovénia
(SL), Dél-Morvaország (CZ), valamint a Veneto és a
Friuli-Venezia Giulia (IT) régió.
Virtuális tudás (‘know-how’) centrum –
2020 a virtuális ‘know-how’ centrum átadásának éve
A virtuális tudás (‘know-how’) centrum az INTENT
projekt
válasza
a
projekt
eredményeinek
fenntarthatóságára és továbbadására. A virtuális
‘know-how’ centrumot az INTENT projekt társult
partnere, az Európai Onkológiai Intézetek Szervezete
(Organisation of European Cancer Institutes – OECI)
üzemelteti majd. A projekt fenntarthatósága és
eredményeinek
szélesebb
körű
átültetése
a
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betegszervezetek honlapjaira vezető linkekkel érhető
el. A projekt lezárása után az elért eredmények nem
vesznek el, tovább élnek majd a nemzetközi virtuális
‘know-how’
centrum
segítségével
azért,
hogy
ösztönözzék a betegközpontú onkológiai ellátás
folyamatos fejlesztését Közép-Európában és azon túl
is.
További információ
A
projekt
hivatalos
weboldala,
ahol
bővebb
információkat talál a projekt célkitűzéseiről, a
tevékenységekről és az eredményekről, valamint itt
tájékozódhat a legfrissebb hírekről is:
www.interreg-central.eu/intent
Kapcsolat
INTENT projekt
Masaryk Memorial Onkológiai Intézet
Brno, Csehország
Tel.: +420 543136916
E-mail: intent@mou.cz
WWW: http://www.mou.cz
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