
 
II./3.1. fejezet: Onkoteamek működésének alapelvei
Dank Magdolna, Szentmártoni Gyöngyvér

Ebben a tanulási egységben az egyes daganatos betegek
kivizsgálását és optimális kezelését meghatározó onkoteamek
működési szabályaival ismerkedhet meg a hallgató.
A felhasználó a fejezet feldolgozása után tisztában lesz az
onkoteamek jelentőségével és szakmai feladatával.

Bevezetés
Napjainkban alapvető követelmény a daganatos betegek célszerű és
hatékony ellátása. A korszerű kezelést megalapozó diagnosztikus
információk mennyiségének ugrásszerű növekedése, a rendelkezésre
álló kezelési lehetőségek és eszközök bővülése és nem utolsó sorban a
kezelési költségek folyamatos és igen jelentős emelkedése miatt az
onkológiai ellátás áttekinthető és célszerű rendszerré szervezése,
újragondolása, korszerűsítése elengedhetetlen.

A beteg jogos igénye, hogy hozzájusson a leghatékonyabb/legújabb
kezelésekhez, ennek azonban a költségek sokszor gátat szabnak. Az
optimális onkológiai ellátás a célszerű és szakszerű kivizsgálásra alapul.
A kapott eredmények alapján a leginkább javasolható, bizonyított
hatékonyságú eljárások személyre szabott megválasztása majd
elvégzése felelősségteljes és egy személy lehetőségeit lassan meghaladó
orvosi feladat.

Kulcsszavak: onkoteam, költséghatékony, betegjog, betegpreferencia,
gold standard

A fejezet felépítése
A.) Az onkoteamek szerepe

B.) Az onkoteamek szakmai feladatai

C.) Összefoglalás

A.) Az onkoteamek szerepe
Az onkológia nem egységes orvosi szakág, hanem számos terület
eszközeit, módszereit, eredményeit alkalmazó komplex tudományág. Az
onkológiai betegellátás során megjelennek az általános orvosi feladatok,
az általános és molekuláris patológiatudomány eredményei, a képalkotó
eljárások, az általános és speciális laboratóriumi diagnosztikai
módszerek, a sebészeti eljárások, a sugárterápiás lehetőségek, a
gyógyszeres terápia elemei, valamint a rehabilitáció és gondozás
feladatköre.

Az 1. ábrán a komplex kezelés sematikus ábrája látható.



1. ábra

Az onkológiai ellátás a „gold-standardokon” alapul, amit átszínez a
gyors és gyakori paradigmaváltás. A mindennapok gyakorlatában
markánsan megjelennek az ellátó ország, kórház, klinika valós
lehetőségei által teremtett keretek illetve korlátok.

Alapszabály, hogy nem kellően részletes vagy megalapozott
diagnózisra nem lehet hatékony terápiát építeni. Azt sem szabad
azonban elfelejteni, hogy a daganatos betegségek nagy része
dinamikusan változó, destruktív és potenciálisan halálos betegség, az
alapbetegség spontán javulása nem várható, a lehetőség szerinti célzott
kezelés hozhat esélyeket a beteg állapotának javításában,
életminőségének megtartásában, erősítésében. A célzott, személyre
szabott kezelés megválasztása az onkológiai ellátás felelősségteljes
feladata.

A daganatos beteg sorsa nem a minél hamarabb elvégzett sebészeti
beavatkozáson, hanem az elsődleges ellátás racionális megválasztásán
és elvégzésén múlik, mint ahogy a gyógyszeres kezelésnél sem az
általános kemoterápiás szerek alkalmazása az első lépés. Az adott esetet
elemezve a megfelelő gyógyszerek kiválasztása majd alkalmazása a
hosszú távon célravezető megoldás. A daganatos betegségek korszerű
ellátási modellje jelenleg a hiteles diagnosztikus, terápiás és
rehabilitációs módszereket rögzítő protokollokra épülő, de egyénre
szabott komplex ellátás, mely során nem csupán a daganat pusztítása,
hanem a beteg ember gyógyítása is folyamatos cél és szempont.

Mire alapozza döntését
az onkoteam?

2. ábra

A 2. ábrán látható, hogy az onkoteam a döntését/javaslatát számos
tényező befolyásolja.

A fentiekből kitűnik, hogy a daganatos beteg napjainkban elvárt kezelési
módjának meghatározása az onkológiai ellátás egészének talán



legnehezebb kérdése. A konkrét beteg adatainak összegzése, az
általános és egyéni sajátosságok felismerése, majd az adott egyén adott
daganatának megfelelő terápia kiválasztása (és elvégzése) elméletileg és
esetileg lehet egy orvos feladata, azonban kötelessége már aligha.

A konzultáció szervezett formáit évszázadok óta alkalmazza az
orvostudomány, az onkológiai szakbizottságok elméleténél az a sajátos
elem, hogy nem eseti vagy periodikus kétoldalú konzultációs
rendszerről, hanem szervezett és folyamatos sokoldalú konzultációs
rendszerről beszélünk. E konzultációs rendszer feladata nem csupán a
helyes döntés meghozatala, hanem a kezelés menetének és a kivitelezés
biztonságának garantálása, figyelemmel kísérése is. Számos esetében
hasonló esélyt kínál a tankönyvekben található adatok szerint a sebészet,
a sugárterápiás vagy a kemoterápiás ellátás. Adott esetben azonban a
konkrét szükséglet és ellátási lehetőség alapján kell eldönteni az adott
intézményben akkor és ott elvégezhető legjobb kezelési formát, vagy
kell arról egyértelműen nyilatkozni és dönteni, hogy a beteg kezelése
egy másik, jobban felkészült és felszerelt intézményben célszerű és
szükséges.

3. ábra

A 3. ábra az optimális ellátás megválasztásának sematikus ábrázolását
mutatja, melynek középpontjában a beteg valós igénye áll.

E tényből az is világosan látszik, hogy az onkológiai szakbizottságok
rendszere csak valós progresszív betegellátási rendszerben lehet
működőképes, így összességében az ellátási szinteknek megfelelően
némileg eltérőek az onkológiai teamek feladatai is.

Az onkológiai szakbizottságok nem azonosak a szakirodalomban
megjelenő multidiszciplináris teamekkel. A multidiszciplináris team egy
adott kórházon belül felállított szakmai csoport, mely az intézmény
illetve az azt finanszírozó egészségbiztosító által megadott kereteken
belül köteles a beteget a lehető legjobban ellátni.

Hazánkban kialakuló onkológiai team rendszer döntésének erkölcsi és
jogi kereteit az Alkotmányban deklarált elvek, és az egészségügyi
jogforrások adják meg. (Fontosabb egészségügyi jogforrások: 1997. évi
CLIV. törvény egészségügyről, 1997.XLVII. törvény az Egészségügyi
adatkezelésről, 1998. évi LXXXIII. törvény az Egészségbiztosításról,
1991. évi XI. törvény /ÁNTSZ törvény:/- az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről, de szerepet kap a 2003. évi LXXXIV.
törvény az Egészségügyi tevékenység végzéséről, és a 2000. évi II.
törvény az Önálló orvosi tevékenységről is).

Érdemes felidézni a betegek jogait is:



„A betegnek joga van az orvosi ellátáshoz, joga van az emberi
méltósághoz, joga van a kapcsolattartáshoz, joga van az intézmény
elhagyásához, joga van a tájékoztatáshoz, joga van az önrendelkezéshez,
joga van az ellátás visszautasításához, joga van a dokumentáció
megismeréséhez, joga van az orvosi titoktartáshoz.”

A jól működő onkológiai szakbizottságok feladata leginkább egy
korrekt, pozitív értelemben felfogott licit-rendszerrel hasonlítható össze.
A feladat (azaz a „licit” tárgya) az, hogy ki tud leginkább segíteni a
betegnek.

4. ábra

A 4. ábrából kitűnik, hogy az aktuális finanszírozási szabályok gyakran
felülírják a szakmai döntéseket.

A szakbizottságon belül a diagnosztikus szakmák ellenőrzik az addig
elvégzett kivizsgálás menetét, mintegy szakmailag hitelesítik a
kivizsgálási adatok összegzését. A hitelesített és összegzett adatok
alapján pedig a terápiás szakmák képviselői állást foglalnak a
tekintetben, hogy saját szakmájuk hány százalék eséllyel látja a beteget
gyógyíthatónak, milyen sorrendben célszerűek a kezelések, mikor és
milyen rehabilitáció lesz szükséges. Amely szakma a legjobb esélyt
kínálja, annak joga és kötelessége a beteg ellátása, gyógyítása. (Ez
jelenthet egy adott kezelési periódust, tervezetten illeszkedhet más
kezeléshez, a folyamat dinamikus, a beteg általános
állapotának/teljesítmény statusának/kísérő betegségeinek megfelelően
változhat a kivitelezése a kezeléseknek)

Az onkológiai team elvi feladata tehát a lehetőségekből fakadó lehető
legjobb kezelés javaslata a beteg számára.

Az „Onkológiai Centrum” szakmai működési alapelve a területén
felfedezett daganatos betegek ellátásában résztvevő valamennyi orvosi
szakterület folyamatos konzultatív munkavégzését elősegítő szervezeti
keret biztosítása. Ehhez orvos-csoport létrehozása, azaz a daganatos
lokalizációk szerinti onkoteamek rendszeres működtetése kívántatik
meg. E csoport tagjai: tapasztalt klinikai onkológus, sugárterápiás
szakember, képalkotó diagnoszta, patológus és a daganatos lokalizáció
szerinti további klinikumok daganat-terápiában jártas szakorvosai
(sebészet, mellkas sebészet, gégészet, nőgyógyászat, urológia stb.). A
beteg állapota néha pszichés támogatást is megkíván, ennek elindítása
miatt hasznos az ebben jártas szakember jelenléte, elérhetősége is.

B.) Az onkoteamek szakmai feladatai
Alapfeladat a betegjogoknak megfelelő zártkörű ülésen minden



rosszindulatú daganatos beteg terápiás tervének megvitatása és
jóváhagyása. A terápiás tervet diagnózis felállítását követően szükséges
írásban elkészíteni és a beteg kórlapjában rögzíteni, amely az állapot-
leírásán kívül tartalmazza az 5. ábrán olvasható tartalmi elemeket.

Melyek az onkoteam
döntés tartalmi elemei?

5. ábra

A terápiás tervtől eltérni az onkoteam egyetértésével (ami gyakorlatilag
újabb onkoteam döntést jelent) vagy a kezelőorvos saját felelősségére
lehet. (Ennek szigorú dokumentációs feltételei vannak: rögzíteni kell,
mi volt az eltérés indoka, és erről hogyan lett a beteg tájékoztatva).
Onkoteam véleménye nélkül daganatos beteg csak sürgősség esetén
kezelhető. (Ennek oka pontosan feltüntetendő a beteg kórlapjában,
dokumentálni kell, ki hozta a döntést, történt-e esetlegesen
telefonkonzultáció stb.)

Az orvos-beteg kapcsolat fiduciárius jogviszony. Ezen belül a
kiszolgáltatottak védelme jogi és etikai vezérelv.

Jelentős mértékben növekszik a bizottsági munka időigénye, ha a beteg
jelen van a bizottsági ülés saját esetét tárgyaló részénél.
Következményesen azonban nő a bizottság tagjainak személyes illetve
orvosi felelősségérzete döntései iránt. Emellett javul a beteg és
családtagjainak informáltsága, biztonságérzete, együttműködési
készsége is. Fontos, hogy részeseivé váltak a sorsukat illetően
meghatározó döntési folyamatnak, sőt lehetőségük nyílhat akár
választásra is a szóba jöhető kezelési formák között.

A betegnek joga van egy alkalommal térítésmentesen másodvéleményt
kérni egy második onkoteamtől is, azonban a további véleményezések
már jogszabály által meghatározott térítéskötelesek.

C.) Összefoglalás
Az onkológiai kezelések eredményességét meghatározza az első
alkalmazott aktív daganatellenes beavatkozás, kezelés. Az ennek
meghatározására hivatott onkológiai teamek testületi felelőssége, és
tagjainak személyes erkölcsi felelőssége óriási. Az onkológiai teamek
jelen formájukban felszámolhatják az eseti orvosi döntésekből fakadó
sablonosságot, szakmai bizonytalanságot, vagy a társszakmák
lehetőségeit illető óhatatlan nem naprakész tájékozottságot, de
védtelenek lehetnek az őket közvetlenül alkalmazó, működtető vagy
finanszírozó által sugalmazott vagy előírt elvárásokkal szemben.

Hivatkozás:
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