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Forrás Internet-helye:
https://www.univadis.de/viewarticle/schlachtplan-gegen-krebs605830?u=g7Nnk16ewguWS5hWLN23V%2F9E96keG%2B95Js9Lm6D2
gtUl4Soq8URsQKrZIarLAUYJ&utm_source=automated&utm_medium=e
mail&utm_campaign=auto_imdiskurs_email_uniannct_gerde&utm_content=2376544&utm_term=
A Nemzeti Rákellenes Program bemutatása:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/praevention/nationa
ler-krebsplan/der-nationale-krebsplan-stellt-sich-vor/ ;
A Nemzeti Rákellenes Program célkitűzései:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downl
oads/N/Nationaler_Krebsplan/Nationaler_Krebsplan-Zieluebersicht.pdf
A Nemzeti Rákellenes Program tízéves. Elfogadása óta öt szövetségi
egészségügyi miniszter volt hivatalban. A program valóra váltása
azonban nem rajtuk, hanem magán az egészségügyi rendszeren múlik.
A Nemzeti Rákellenes Program a rákos megbetegedések leküzdésében
érintett szereplők egyfajta kooperációs és koordinációs programja. A
rákregiszter bevezetése dolgában az utolsó szót a tartományok mondják ki.
A korai felismerésre vonatkozó irányelvek a társadalombiztosítási
önkormányzat, azaz a Közös Szövetségi Bizottság (Gemeinsamer
Bundesausschuss – G-BA) kompetenciájába tartoznak, amely nehezen
küzd meg a feladattal. A szűrési programok bonyolultabbak, mint azt
elképzelték. A szokványos igazgatási eljárások mellett – mint az
Egészségügyi Minőség és Gazdaságosság Intézetének (Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen – IQWiG) adott
megbízás, különböző tanácsadási tevékenységek és meghallgatások –
számos kérdés merül fel az adatvédelemmel és információtechnológiával
kapcsolatban.
A Nemzeti Rákellenes Program fő célkitűzései közé tartozik a rákos
megbetegedések korai felismerése, valamint a rákregiszterek szövetségi
szintű bevezetése. A program 13 célkitűzéséhez kapcsolódó számos ajánlás
végrehajtása
azonban
korántsem
zökkenőmentes.
„A
rákos
megbetegedések korai felismerésének továbbfejlesztéséről és a klinikai
rákregiszterek segítségével történő minőségbiztosításról szóló törvény”

(„Gesetz zur Weiterentwicklung der Krebsfrüherkennung und zur
Qualitätssicherung durch klinische Krebsregister – KFRG)“ alapján 2017
végéig, de legkésőbb 2018-ban szövetségi szinten be kellett volna vezetni a
rákos betegek ellátásának javítását célzó klinikai rákregisztereket. Még
mindig kérdéses, hogy 2018 végéig az összes tartomány rendelkezni fog-e
működő klinikai rákregiszterekkel. „A kötelező betegbiztosítás
csúcsszövetségének
(GKV-Spitzenverband)
megbízásából
2016
augusztusában készített jelentés szerint a regionális struktúrák átalakítása
„csak vontatottan halad”.
Egyes tartományoknak mindent nulláról kell kezdeniük, mivel nem
rendelkeznek semmiféle regiszterrel. A klinikai rákregiszterek üzemeltetési
költségeinek 90%-át a betegpénztárak, 10%-át a tartományok
finanszírozzák.
A rákos megbetegedések korai felismeréséről és rákregiszterekről szóló
törvény 2013. április 9-én lépett hatályba. Ez kötelezte a Közös Szövetségi
Bizottságot a méhnyakrák és a bélrák korai felismerésére irányuló létező
programok szervezett szűrési programokba történő átminősítésére. A
határidő 2016. április 30. volt. Ám 2018 őszén még mindkét programmal
kapcsolatban tanácskozásokra kerül sor, ami azt jelenti, hogy ezek még
2019-ben sem fognak a biztosítottak rendelkezésére állni. A méhnyakrák
korai felismerésére irányuló program bevezetésére 1972-ben került sor. Ez
az új megbetegedések és a halálozási ráta 60%-kal való csökkenéséhez
vezetett. Németország azonban európai összehasonlításban a
méhnyakrákban
való
megbetegedések
rátája
tekintetében
a
középmezőnyhöz tartozik. Ezért a jelenlegi korai felismerési gyakorlatot
harmonizálni kell „a méhnyakrák-szűrés minőségbiztosításáról szóló
európai irányelvekhez”. A Közös Szövetségi Bizottság 2015 márciusában
fogadta el a méhnyakrák korai felismeréséről szóló első állásfoglalást. Ezt
azonban a szakmai szervezetek, a Szövetségi Orvosi Kamara, az
orvostechnikai eszközöket gyártók élesen bírálják. 2016 szeptemberében
újabb határozat elfogadására került sor. A Közös Szövetségi Bizottság a
folyamatos változtatások miatt kiigazította a 2015-ben az Egészségügyi
Minőség és Gazdaságosság Intézete részére adott megbízást. Az intézet
zárójelentésének közzétételére 2017 szeptemberében került sor. És jelenleg
közvita szakaszában van egy újabb szövetségi szintű tervezet.

[Lásd még: Jelentés a rákos megbetegedések helyzetéről Németországban
2013-2014-ben, 2018. 2. sz.]

