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TAUSTAA

• The Directorate-General for Health and Food Safety 

(DG SANTE)

• Commission’s Joint Research Centre (JRC) 

• European Commission Initiative on Breast Cancer 

(ECIBC)

• Tavoitteet:

• luoda eurooppalaiset oppaat, joissa kuvataan 

laatuvaatimukset rintasyövän seulontaan ja 

diagnosointiin

• luoda laatuohjelma varmistamaan rintasyövän 

hoitoketjun hyvä laatu 

• EA sopimuskumppani, Regulation (EC) No 765/2008
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TAUSTAA
• Oppaat ja laatuohjelma:

• määrittelevät yhtenäisellä tavalla vaatimukset 

rintasyövän hoitoketjun laadulle ja turvallisuudelle 

Euroopassa

• Laatuohjelma kattaa kaikki hoitoketjun olennaiset 

osat ja menettelyt 

• Oppaissa kuvatut vaatimukset: 

• tietoon perustuvat korkeatasoiset oppaat

• alan parhaat käytännöt

• toimintaa koskeva lainsäädäntö 

• Laatuindikaattorit
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TYÖRYHMÄT

• A Quality Assurance Scheme Development Group 

(QASDG) 

• Guidance Development Group (GDG) 

• Perustettu 2015 hakumenettelyllä, valintakriteerit

• DG SANTE ja JRC

• EA BCS WG, jossa FINAS mukana

• EA BCS steering group

• Sopimus solmittu 2014 
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RINTASYÖVÄN HOITOKETJU

• Seulonta 

• Diagnoosi  

• Hoito

• Kuntoutus

• Seuranta ja jälkihoito

• Palliatiivinen hoito
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EUROPEAN QA SCHEME

• Omistaja Euroopan komissio

• Perustuu akkreditoinnille ja sertifioinnille

• Laboratorioiden ja kuvantamisen akkreditointi 

ISO 15189

• Hoitoketjun muiden osien sertifiointi laatu-

ohjelmassa määriteltyjä vaatimuksia vastaan

• Sertifiointiorganisaatioiden akkreditointi 

ISO/IEC 17065
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AIKATAULU

• Käynnistyi virallisesti v. 2014

• Luonnos laatuohjelmaksi v. 2015

• Vaatimusten määrittely v. 2015-2017

• Pilotointi:

• Avoin haku, vaatimuskriteerit v. 2017

• Valinta v. 2017

• Pilotointi v. 2018

• Laatuohjelman validointi pilotointitulosten 

perusteella v. 2018-2019

• ECIBC database, web hub
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OSALLISTUJAT

• Rintasyövän hoitoyksiköt

• Laboratoriot (kliininen kemia, 

hematologia, genetiikka, patologia)

• Kuvantaminen (seulonnat, diagnosointi, 

seuranta)

• Sertifiointiorganisaatiot

• Kansalliset akkreditointiorganisaatiot 
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HAASTEET

• Terveydenhuollon järjestelyt Euroopan eri maissa

• Useita toimijoita hoitoketjussa

• Taloudellinen tilanne

• Vapaaehtoista, osallistujien halukkuus

• Nykyiset laatuohjelmat

• Yhteisten vaatimusten asettaminen

• Kouluttaminen (kaikki toimintaan osallistuvat)
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MAHDOLLISUUDET

• Laadukkaat hoitopalvelut 

rintasyöpäpotilaille

• Osaamisen paraneminen

• Verkostoituminen

• Soveltaminen myös muihin 

yhteiskunnallisesti merkittäviin 

sairauksiin

FINAS päivä 26012017



http://ecibc.jrc.ec.europa.eu/
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