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Együttmûködési megállapodás az Országos
Onkológiai Intézet és az Országos Korányi TBC
és Pulmonológiai Intézet között a tüdôrákos

betegek optimális ellátása érdekében

A WHO adatai alapján 2002-ben 11 millió új rákbete-
get regisztráltak világszerte, s ebbôl 1,4 millió, va-
gyis az esetek 12%-a volt tüdôrák. Ez valamennyi
ráktípus közül a leggyakoribb. Jelzi a probléma sú-
lyát az is, hogy amíg ma már a rosszindulatú daga-
natos betegségeknek több mint a felét hatékonyan
vagyunk képesek gyógyítani, a tüdôrák nem tarto-
zik ezek közé. Manapság is csupán minden nyolca-
dik beteg éri meg az öt évet a betegség felfedezését
követôen. Minden ötödik rákbeteg tüdôrák miatt ve-
szíti el az életét. Az onkológiai megbetegedések - és
ezen belül a tüdôrák - Magyarországon is kiemelt
népegészségügyi gondot jelentenek, különös tekin-
tettel arra, hogy az európai országok között az onko-
lógiai össz. mortalitás és a tüdôrák mortalitása is ha-
zánkban a legmagasabb. Hasonló a helyzet Európá-
ban is. Ez a magyarázata annak, hogy az O.E.C.I. és
más európai testületek kezdeményezték az ellátó
intézmények közös európai akkreditációját, a
Komprehenzív Rákcentrumok Európai Hálózatá-
nak, illetve a homogén ellátórendszer létrehozását. 

Az Országos Onkológiai Intézet európai akkredi-
tációja elkezdôdött. A cél azonban – ezen túlmenô-
en – az, hogy az Országos Onkológiai Intézet körül
kialakuljon egy korszerû magyar onkológiai ellátó-
rendszer, amely integrálja regionális és megyei
szinten az összes onkológiai tevékenységet akkredi-
tálható európai szinten. 

Az együttmûködés kezdeti kedvezô tapasztalatai
alapján, a fenti célok elérése érdekében az Országos
Onkológiai Intézet és az Országos Korányi Tbc és
Pulmonológiai Intézet – a regionális és megyei on-
kológiai centrumok számára mintaértékû – megálla-
podást köt a tüdôrákos betegek komplex ellátására,
a tüdôrákkal kapcsolatos prevenció, diagnosztika,
terápia, tudományos kutatások, oktatás és adatszol-
gáltatás elômozdítása érdekében. Ezzel az ország
más, e területen ténykedô klinikai onkológiai cent-
rumok és pulmonológiai centrumok/intézmé-
nyek/osztályok számára is példát kívánnak szolgál-
tatni hasonló együttmûködés kialakítására. 

1. A két intézmény vezetése kinyilvánítja, hogy
a fent megjelölt területeken, a tüdôrákkal foglalkozó
szakemberei számára megkülönböztetett figyelem-
mel, szoros együttmûködési lehetôségeket biztosít,
a prevenció, diagnosztika, terápia, rehabilitáció,
hospice és a kutatások területén. 

2. A két intézmény szorgalmazza, hogy az onko-
lógiai szakmai protokollokat, illetve irányelveket ki-
dolgozó interdisciplinaris munkacsoportban – tüdô-
rák esetén is – minden érintett disciplina vegyen
részt. 

3. Az Országos Onkológiai Intézet – megfelelô
részletes megállapodás szerint – az Országos Korá-
nyi Tbc és Pulmonológiai Intézet rendelkezésére
bocsátja azokat a szolgáltatásait, amelyek a tüdôrák
komplex ellátásához elengedhetetlenek, s amelyek

valamilyen okból, vagy nem kellô kapacitással áll-
nak rendelkezésre. Ilyen szolgáltatás az Országos
Onkológiai Intézet részérôl az immunhisztokémia,
molekuláris patológia, több képalkotó modalitás és a
sugárterápia. Ugyanakkor az Országos Korányi Tbc
és Pulmonológiai Intézet biztosítja az Országos On-
kológiai Intézet részére - hasonlóan az eddigiekhez -
a bronchoszkópos, a tüdôgyógyászati invazív diag-
nosztikai és a mellkassebészeti hátteret. 

4. Az Országos Onkológiai Intézet a tüdôrák
onkoteam-et közösen mûködteti az Országos Korá-
nyi Tbc és Pulmonológiai Intézettel. 

5. Az eredményes együttmûködés érdekében az
intézmények kölcsönösen hozzájárulnak ahhoz,
hogy szolgáltatásaikat (ilyen pl. a tüdôrák-diagnosz-
tika, vagy a terápia) közös minôségbiztosítás szerint
mûködtessék.

6. A tüdôrákra vonatkozó oktatás és a szakmai
továbbképzések terén a felek közösen biztosítják a
szervezést, a szakemberek részvételét mind az okta-
tottak, mind az oktatók vonatkozásában.

7. A két intézmény a daganatokkal foglalkozó
alapkutatások, illetve a tüdôrákkal kapcsolatos spe-
ciális tudományos kutatások terén kölcsönösen tájé-
koztatja egymás érdeklôdô szakembereit, lehetôsé-
get nyújt a kutatási teamekben történô kölcsönös
részvételre. Ennek érdekében mindkét fél felajánl-
ja, hogy egy-egy bemutatkozási lehetôséget biztosí-
tanak egymás kutatási tevékenységeinek jobb meg-
ismerésére.

8. Az intézmények szorgalmazzák, hogy a tüdô-
rák-epidemiológiai adatok pontosabbá válva közelít-
senek a tényleges megbetegedési adatokhoz. Ennek
érdekében kezdeményezik, hogy a Nemzeti Rákre-
giszter és a tüdôgyógyászati adatbázis szakemberei
szorosabban együttmûködhessenek, és évente szá-
moljanak be munkájuk eredményérôl mindkét in-
tézmény vezetésének.

9. Az Országos Onkológiai Intézet európai
akkreditációját kiterjeszti az Országos Korányi Tbc
és Pulmonológiai Intézetre is. 

10. Az intézmények vezetése hozzájárul ahhoz,
hogy ennek a megállapodásnak a tényét itthon és
külföldön az intézmények bemutassák, az abban
foglaltakra bármilyen fórumon, illetve publikáció-
ban hivatkozzanak, mint olyan egyezségre, amely
az intézmények szolgáltatásait még teljesebbé teszi,
bôvíti anélkül, hogy ez különösebb források bevoná-
sát kívánná.
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