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Krūts vēža bieža diagnosticēšana sievietēm (ir atklāti gadījumi arī vīriešiem) visā pasaulē ir aktuāla problēma. 2014.gadā tika
dibināta darba grupa “European Commission Initiative on Breast Cancer”, kuras darbību koordinē Eiropas Komisija. No Eiropas
akreditācijas kooperācijas EA kā koordinators piedalās FINAS (Somijas akreditācijas birojs). Grupas dalībnieki ir DANAK (Dānijas
akreditācijas birojs), ENAC (Spānijas akreditācijas birojs), IARM (Ziemeļmaķedonijas akreditācijas birojs), DAkkS (Vācijas
akreditācijas birojs) un Accredia (Itālijas akreditācijas birojs). Grupas darbībā iesaistīti gan mediķi, gan pacienti ar krūts vēža
diagnozi, veicot pētījumus un to rezultātu analīzi. Rezultātā ir izveidota jauna brīvprātīga shēma - European quality assurance
scheme for breast cancer services/ Eiropas kvalitātes nodrošināšanas shēma krūts vēža pakalpojumiem.
Shēmas būtība ir uzlabot sniegtā pakalpojuma, respektīvi, krūts vēža diagnoscēšanas, skrīninga, ārstēšanas, rehabilitācijas
kvalitāti, tai skaitā arī poliatīvās aprūpes kvalitāti. Shēma paredz skaidrus kritēriju un rīcības plānu. Piemēram, gadījumos, kad
pacientam ir nepieciešama ķīmijterapija, ir precīzi noteikts, kādi ģenētiskie testi ir jāveic, lai precīzi noteiktu ievadāmās devas
daudzumu. Ir izstrādātas pārbaudes lapas sertificēšanas institūciju auditoriem, lai viss tiktu pārbaudīts un kontrolēts. Tāpat shēma
paredz vairākus moduļus, pēc kuriem sertificēšanas institūcijas varēs akreditēties.
Šobrīd shēma vēl nav apstiprināta un šī tikšanās ir īss ieskats par darba grupas paveikto, nedaudz par pašu akreditācijas procesu.
No 2022.gada jūlija līdz decembrim norisināsies shēmas pilotprojekts – ieviešanas izmēģinājums. Respektīvi - ir uzrunātas Spānijas
un Itālijas akreditētas sertificēšanas institūcijas, nacionālie akreditācijas biroji un “Breast Cancer Services.” Pēc darba grupas
datiem no Latvijas piedalās divas “Breast Cancer Services” iestādes. Pirms pilotprojekta sākuma visiem dalībniekiem būs

nodrošinātas apmācības – gan auditoriem, gan vadošiem vērtētājiem, gan “Breast Cancer Services” darbiniekiem. Pilotprojekta
izmēģinājuma fāzē būtisks uzsvars tiks likts uz auditoru kompetenci, kuriem jābūt medicīnas izglītībai un pieredzei darbam ar krūts
vēža pacientiem, kā arī izstrādāti praktiskās darbības novērtēšanas politikas pamatprincipi. Pēc tam, apkopojot rezultātus, shēma
vēl tiks uzlabota un tikai tad varētu būt jau saskaņota un oficiāli atļauta piemērošanai.
Tostarp vebināra laikā tika izskaidrots par “atbilstības prezumpciju”. Piemēram, gadījumos, kad ir pieteikusies institūcija, kura jau ir
akreditēta diagnostikas pakalpojumu jomā EN ISO 15189, EN ISO/IEC 17025 vai EN ISO/IEC 17020, tad shēmas “European quality
assurance scheme for breast cancer services” ietvaros, atkārtoti šos moduļus nevērtē.
Visu informāciju un sekot līdzi jaunumiem var šeit: https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/
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