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RÓLUNK
Az INTENT projekt célja az 
innovatív, betegközpontú on-
kológiai ellátási megoldások 
kidolgozása. Ennek meg-
valósítása 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 beteg-
központú megközelítésről, és 
ezáltal az onkológiai ellátás 
fejlődjön Közép-Európában. 

A PROJEKT CÉLJA

AZ IRÁNYELVEK ÉS A BENCHMARKING 
PROTOKOLLOK HASZNÁLATA A 

SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÓI MEGOLDÁSOK 
SERKENTÉSÉRE EGY BETEGKÖZPONTÚBB 

KÖZÉP-EURÓPAI ONKOLÓGIAI 
ELLÁTÁSÉRT

INTENT
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.

4 közép-európai ország intézetei fognak 
össze egy innovatív betegközpontú onkológi-
ai ellátás megvalósulása érdekében.

Csehország
�� Egészségügyi Információs és Statisztikai 
Intézet 
Ústav zdravotnických informací a statis-
tiky ČR
�� Masaryk Memorial Onkológiai Intézet 
Masarykův onkologický ústav

Magyarország
�� Országos Onkológiai Intézet  
National Institute of Oncology

Olaszország
�� Veneto Onkológiai Intézet  
Istituto Oncologico Veneto
��  Országos Onkológiai Intézet   
Centro di Riferimento Oncologico
�� Rákbetegek Olasz Szövetsége  
Associazione Italiana Malati di Cancro
�� Egészségügyi Minisztérium  
Ministero della Salute

Az INTENT projekt az INTERREG Cen-
tral Europe program finanszírozásában 
valósul meg, ösztönözve ezzel a kölcsönös 
kihívások megoldására irányuló együtt-
működést Közép-Európa-szerte.

Az INTERREG Central Europe program a 
maga 246 millió eurós költségvetéséből ál-
lami és magán intézetek együttműködését 
támogatja Közép-Európa-szerte. Ezzel 
elősegíti a régiók és városok fejlesztését az 
alábbi országokban: Ausztria, Horvátország, 
Csehország, Németország, Magyarország, 
Olaszország, Lengyelország, Szlovákia és 
Szlovénia.

A projekt finanszírozása

INTENT
Szlovénia
�� Országos Népegészségügyi Intézet  
Nacionalni inštitut za javno zdravje
�� Ljubljanai Onkológiai Intézet  
Onkološki inštitut Ljubljana



A BETEGKÖZPONTÚ 
ONKOLÓGIAI 
ELLÁTÁSI MODELL

ONLINE 
BENCHMARKING 
ESZKÖZ

KÖZÉP-EURÓPAI  
’PILOT’ 
GYAKORLAT

VIRTUÁLIS TUDÁS 
(‘KNOW-HOW’) 
CENTRUM

AZ INTENT 
SZÁMOKBAN

Az INTENT projekt kifejleszt egy együttműködés-
re épülő betegközpontú onkológiai ellátási mo- 
dellt, amely segítségével az öt ’pilot’ intézmény 
által kínált szolgáltatások hatékony integrálá-
sa megvalósul. A projekt a résztvevők számára 
moderált fórumot biztosít a párbeszéd és az 
együttműködés támogatására az onkológiai és a- 
lapellátást végző csoportok, a betegszervezetek 
valamint a döntéshozók között. Ezáltal a modell 
arra törekszik, hogy az ellátás folyamatossága 
biztosítva legyen a megelőzéstől és korai diag-
nózistól 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.

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 ‘benchmark-
ing’ megvalósítását, a szervezeti változtatások 
és a szociális vállalkozói megoldások létrejöt-
tét. Az eszköz kifejlesztéséhez új indikátorok 
meghatározása és integrálása szükséges. A 
‘benchmarking’ eszköz folyamatos felülvizs-
gálatát a pilot szakasz alatt a végfelhasználók 
és helyi résztvevők végzik majd. A fejlesztés 
központi kérdése a helyi informatikai hálózatok-
ba történő integrálás igénye.

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 kulcs-
fontosságú 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. Követke- 
zésképpen, Teljesítmény Fejlesztési Tervek (Per-
formance Improvement Plans) kerülnek kidol-
gozásra 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.

A virtuális tudás (‘know-how’) centrum az IN-
TENT projekt válasza a projekt eredményeinek 
fenntarthatóságára és továbbadására. A virtuális 
‘know-how’ centrumot az INTENT projekt tár-
sult partnere, az Európai Onkológiai Intézetek 
Szervezete (Organisation of European Cancer In-
stitutes – OECI) üzemelteti majd. A projekt fenn-
tarthatósága és eredményeinek szélesebb körű 
átültetése a 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 beteg-
központú onkológiai ellátás folyamatos fejlesz-
tését Közép-Európában és azon túl is.

Régió, amely részt vesz a 

onkológiai szakpolitikák 

feltérképezésében

Új indikátor a betegközpontú 

onkológiai ellátáshoz és 

egészségügyi innovációhoz
‘Pilot’ intézmény A virtuális ’know-how’ 

centrum átadásának éve

Várt eredmény meg-
valósítása: 2020. június

Partner

A projekt teljes 
költségvetése millió 
euróban

Az INTENT projekt keretében végzett munka 
különböző tematikus szakaszokra osztott, 
melyek mindegyike egymással összefügg és 
közös eredményeken alapul.

www.interreg-central.eu/intent

Miért jött létre az INTENT projekt?
A rosszindulatú daganatos megbetegedések a 
vezető halálozási okok közé tartoznak az Eu-
rópai Unióban. A daganatos megbetegedések-
kel kapcsolatos tapasztalatok azonban a javuló 
túlélési arányoknak köszönhetően megváltoz- 
ni látszanak. A daganatos megbetegedések 
fogalma úgyszintén változik, tükrözve az igényt 
egy betegközpontúbb onkológiai ellátási meg-
közelítésre. Az INTENT projekt speciális tudást 
(‘know-how’-t), kompetenciákat és kapacitásokat 
vezet be, amelyek segítségével a közép-európai 
betegközpontú onkológiai ellátás összehangolása 
és fejlesztése megvalósulhat. Mindez a bench-
marking protokollok és szociális vállalkozói meg- 
oldások hasznosításának köszönhetően. Ez az 
alábbiakat eredményezi majd:
�� a betegközpontú onkológiai ellátás meg-
közelítésének 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 
centrumok, a döntéshozók és a betegek javát 
szolgálni.
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