Baden Württembergin kanser kaydı
Hastalar için bilgiller
Saygı değer bay ve bayan Hastamız
Kanser teşhisi yapılan kişilerin yaşamında zor bir dönem başlamaktadır. Diğer tarafta
son yıllardan yapılan araştırmaların sonuçunda kanser tedavisinde başarılı sonuçlar
elde edilmiştir. Ama yinede kanserle ilgili bir çok sorunun cevabı öcenden olduğu gibi
halan mümkündeğildir. Bu nedenden dolayı modern tıbbın ve sağlık politikasının en
önemli görevleri arasında kanserle ilgili araştırmalar yapmak ve tedavisinide
gelişmeler elde etmektir. Bu konuda önmeli destek sağlayan bilgiler, kanser
hastasıyla ilgili kayıtlardır.
Baden Württemberg`te de 13 mart 2006´da çıkartılan kanser kayıt yasasının
çıkarılmasıyla kanser hastalarıyla ilgli kayıt işlemlerinin başlamasına olanak sağlandı
ve yasal olarak bütün hastaların hastalığını bildirme şartı oluştu. Bundan sonra iş ev
doktorlarına düşmektedir, kansere yakalanan tüm hastaları baden württembergin
kanser kayıt merkezine bildirmekle yükümlüdürler, kayıtlar tamamlanır tamamlanmaz
başlar. Sizin şahsi bilgilerinizin güvencede olmasını sağlamak doktorunuzun ve
devletin görevidir.
Badem Württembergin kanser kayıt yasası aynı zamanda toplanan bilgilerin
korunması içinde bir çok önlemler alınmasını sağlar. Örneğin baden württembergte ki
kanser kayıtları güvenlik icinde, eyalet sağlık kayıtları merkezi ve Hastalığın
bölgelere dağılımının tespiti şeklinde kanser kayıtları birbirinde ayrılarak
yapılmaktadır.
Hangi bölgelerde kanser hastalığı diğer bölgelere göre sık mı yada nadiren mi
oluşuyor?
Tedavinin kalitesi vede teşhis farklı sağlık kurumlarında değişik tarihlerde faklı bir
gelişmemi gösteriyor?
Badem Württembergin kanser kayıt merkezini destekleyiniz
Kanser kayıt merkezi yukarıda sıralanan soruların tamamını ancak tüm kanser
kayıtları merkez bildirildiği zaman cevaplayabilinir. Sadece bir bölüm kayıtların
yapılamsıyla yapılacak değerlendirmeleri anlamsız ve güvenli olmaz.
Kanser hastaların hastalıklarıyla ilgili bilgileri kayıt merkezine bildirmekle kansere
karşı yapılan mücadelede büyük katkıları olacaktır.
Bayan ve Bay hasatanın itiraz hakkı
Şayet siz yinde şahsi bilgilerinizin Baden Württemberg kanser kayıt merkezinede
kayıt edilmesini kabul etmiyorsanız, ne zaman isterseniz yazılı olarak itiraz
başvurunuzu kayıt merkezine yapabilirsiniz, bu hakkınız var. Doktorunuzu tarafında
itiraz hakkınız yazılı olarak kayıt edilir. Sayet siz itiraz hakkınızı kullanmak isterseniz
doktorunuz gerekli işlemleri yapar. Eğer şahsınızla iglili bilgiler kayıt edilmiş ise ,
doktorunuz tarafında yapılacak başvuru ile sizinle ilgili kayda geçirilen bilgiler

kayaıtlardan silinmesi için gereken işlemler devreye konur. Baden Württembergin
kanser kayıt uygulanmasına itiraz etmiş olmanız sizin için her hangi bir olumsuzluk
teşkil etmez.
Şayet sormak yada ögrenmek istediğiniz herhangi bir konu varsa aşağıdaki yerlerde ,
öğrenmek istediğiniz konularda bilgi alabilirsiniz.
Hangi bilgiler kayıt edilir ve iletilir?
Şayet sizde kötü huylu bir kanser teşhis edilirse yada bunun erken teşhisi yapılırsa, o
zaman doktorunuz bunu bildirmek zorundadır. Şahısla ilgili bilgilerden başka
hastalıkla ilgili bilgilerde ( örneğin hastalığın tespit edildiği tarih,tümören oluştuğu
bölge,türü ve büyüklüğü) bununla birlikte tedaviyle ilgili tedavi bilgileri. Bu bilgiler ilk
etapta Baden württembergin emniyetli kanser kayıt merkezine iletilir. Burda
şahsınızla ilgili bilgiler kotlandırılır, böylece şahsınızla ve hastalıkla ilgil herhangi bir
bağ kurulamaması mümkün olmaz. Bu sistemin ismi psoydumlamaktır. Emniyetli
merkezde sizinle ilgili bilgiler kotlandırılmış bir şekilde kayıt edilirler. Baden
württemberg eyaletinin kayıt merkezine psoydumlu bilgileri ve klinik bilgiler gönderilir,
bu bilgilere dayanılarak değerlendirmeler yapılır.
Hala kayıtlardan dolayı veya bilgilerin gizliliği konusunda teretütünüz varsa güvenlik
kayıt merkezinde veya çalışma ve sosyal bakanlığında bilgi alabilirsiniz. (adresi arka
sayfada). Kanser kayıt işleminin başlamasından sonra doktorunuzdan sizinle ilgili ne
gibi kayıtların yapıldığını öğrenebilirsiniz. Bunun için emniyetlı kayıt merkezine
bilgilendirilmek için başvuruda buluna bilirsiniz.( Adres aşağıda).
Kayıtlı bilgileriniz nasıl korunur?
Doktorlar ve diş doktorları kanser hastasıla ilgili bilgileri bildirmekle yükümlüdürler(
hastanın adı,adresi, doğum tarihi) ve tümörle ilgili bilgiler (teşhis tarihi, teşhisi, tedavi,
eskiden var olan tümör teşhisleri ), bu bilgileri baden württembergin emniyetli kanser
kayıt merkezine iletir. Güvenlik kayıt merkezinde şahısla ilgili bu bilgiler kotlandırılırki
şahısla ilgil bilgiler tespit edilemesinler diye ve bu kotlandırılmış bilgiler eyaletin kilinik
kayıt merkezine iletilir. Eyalet klinik kayıt merkezi baden württembergin hastaneler
derneğinin binasındadırlar.
Buraya gönderilen kotlandırılmış bilgiler daimi olarak kayıt edilir ve tedavinin başarısı
değerlendirilir.
Sahısla ilgili kotlandırılmamış bilgiler daimi olarak kayıt edilemezler.
Kayıtların tam ve güncel olabilmesi için , örneğin taşınma nedenile adres
değişiklikleri belediyerden sorularak psoydumlanmış şekilde karşılaştırılır ve yenilenir.
Eyalet klinik kayıt merkezindenki hastalığın bölgelerdeki dağılımı ile ilgli bilgiler
kanserli dağılım tespit merkezine bildilrilir. Ordada bu bilgiler kamu oyunun yararı için
değerlendirilirler ve daimi olarak kayıt edilirler.
Dört bölgeye dağıtılmış olunan tümör ağırlıklı tedavi merkezleri Freiburg, Heidelberg,
Tübingen ve Ulm ayrıca Onkoloji ağırlıklı Stuttgart kaliteli konferenzler düzenlemeleri
beklenmektedir. Bunlar eldeki bilgileri değerlendirip bölgedeki kanser tedavisini
güvenceye almak ve başarılı yeni yöntemler araştırmak. Buda kanser tedavisinde
başarılı olan hastanelerde gelen bilgilerden yararlanılarak olur.
Bölgelerde yapılan kalite konferenzleriyle elde edilen bilgiler değerlendirilir tedavilerin
karşılaştırılmasılya ve elde edilen başarılar değerlendirmeler, bu elde edilen bilgiler
kliniklere bildirilir böylece hastaneler arasındaki başarılı bilgi alışverişi sağlanmış
olunur.

Böylece doktorlada yaptıkları tedavilerin neticelerini değerlendirme imkanı sağlanmış
olur. Doktorlar her bildirdiği hasta için şayet isterse başka tedavi yöntemleri ve bilgiler
talep edebilir. Bu sekilde tedavinin gidişatı hakkında bilgi edinebilinir. Onkolojinin
görevi başarılı tedavi yöntemleri araştırmak ve başarılı tedaviler uyguluyarak uzun
süren başarılı tedaviler sağlamak.

Adresler
Baden Württemberg Güvenlik (Emniyet) merkezi
(Baden württemberg alman emeklilik kasası)
Deutsche Rentenversicherung
Baden-Württemberg
Gartenstraße 105
76135 Karlsruhe
Tel.: 0721/825-79000
Fax: 0721/825-9979099
E-Mail: vs@drv-bw.de

(Eyalet kılınik kayıtmerkezi)
Baden württemberg Krankenhausgesellschaft e.V.
Postfach 10 04 28
70003 Stuttgart
Tel.: 0711 / 25777-70
Fax: 0711 / 25777-79
E-Mail: info@klr-krbw.de

(Epidemiologische (Hastalıgınbölgelere göre dagılımı) kanser kaydı)
Alman kanser arastırma merkezi
Deutsches Krebsforschungszentrum
Im Neuenheimer Feld 280
69120 Heidelberg
Tel.: 06221 42-4220
Fax: 06221 42-2203
E-Mail: ekr@krebsregister-bw.de

(Baden württembergin calısma ve sosyal bakanlıgı)
Ministerium für Arbeit und Soziales Baden-Württemberg
Schellingstraße 15
70174 Stuttgart
Tel.: 0711-123-0
Fax: 0711-123-3997
E-Mail: poststelle@sm.bwl.de
Robert Koch-Institut
Nordufer 20
13353 Berlin
Internet: www.rki.de

