
 

 

Droga Pacjentko, Drogi Pacjencie  

Szanse wyzdrowienia z chorób nowotworowych zwiększyły się w wielu przypadkach dzięki postępom medycyny w zakresie wczesnego 
rozpoznawania, diagnostyki, terapii i leczenia rekonwalescencyjnego. Właściwej oceny opieki medycznej można dokonać tylko na 
podstawie rzetelnych informacji o występowaniu, terapii i przebiegu chorób nowotworowych u wszystkich pacjentów leczonych w 
Hamburgu z powodu raka.   
 

Tym właśnie zajmuje się Hamburski Rejestr Nowotworów, który w sposób ciągły zbiera te dane. Zgromadzone dane są opracowywane i 
udostępniane lekarzom w służbie zdrowia a także do badań  naukowych.   
Celem jest poprawa jakości opieki zdrowotnej nad chorymi na raka. 
 

Hamburski Rejestr Onkologiczny 

Hamburski Rejestr Onkologiczny jest najstarszym na świecie rejestrem chorób nowotworowych, zbierającym dane o występowaniu 
tych chorób w regionie. Po wprowadzeniu w całych Niemczech ustawy o wczesnym rozpoznawaniu i rejestracji chorób 
nowotworowych, Hamburski Rejestr Onkologiczny został rozszerzony o informacje dotyczące ich leczenia i przebiegu.  
 

Rejestr Onkologiczny może być tylko wtedy użyteczny dla pacjentów, gdy zbierane informacje są kompletne i dobrej jakości. 

Informacje o Pani/ Pana chorobie stanowią ważny wkład do badania i zwalczania chorób nowotworowych. Dlatego prosimy o poparcie 

naszych prac nad Hamburskim Rejestrem. 
  

Podstawa prawna 

Od 01. lipca 2014 wszystkie gabinety lekarskie i szpitale w Hamburgu zobowiązane są prawnie i jednocześnie upowarznione do 
zgłaszania w Hamburskim Rejestrze Onkologicznym, każdą leczoną albo zbadaną chorobę nowotworową wliczając w to stany 
początkowe, jak i łagodne guzy centralnego systemu nerwowego. 
Podstawą prawną są tutaj: znowelowany hamburski onkologiczny rejestr prawny (HmbKrebsRG) oraz na poziomie federalnym o 
wczesnym rozpoznawaniu chorób nowotworowych i rejestrze prawnym (KFRG)  nowo wprowadzony paragraf § 65c piątej księgi prawa 
sozialnego (SGB V) i federalnego rejestru prawnego danych (BKRG). 
 

Jakie dane bedą zgłaszane 

Zgłoszenia w Hamburskim Rejestrze Onkologicznym zawierają poniższe  

dane osobowe: 

 Imię i nazwisko 

 Adres 

 Data urodzenia 

 Płeć 

 Ubezpieczenie medyczne 

oraz ważne dane medyczne o Pani/Pana chorobie 

nowotworowej:: 

 Rodzaj i umiejscowienie guza 

 Data zdiagnozowania 

 Sposób weryfikacji diagnozy 

 Rodzaj, początek, czas trwania i wynik terapii 

Przebieg choroby 
 

Ochrona danych uzyskanych od  Pani/Pana 

Rejestr  Onkologiczny podlega surowym przepisom o ochronie danych. Zakres gromadzonych danych, ich przechowywanie, 
wykorzystywanie i usuwanie z rejestru są dokładnie regulowane przez ustawę o Hamburskim Rejestrze Onkologicznym.  
Na przykład przekazywanie danych do rejestrów onkologicznych w innych landach lub też do placówek naukowych jest możliwe tylko  

pod ściśle określonymi warunkami. Wszystkie dane dotyczące Pani/Pana osoby będą zapisane w szczególnie zabezpieczonym, z 

zewnątrz niedostępnym, komputerze. Dostęp do danych będzie chroniony technicznie i możliwy tylko dla określonego kręgu osób. Pani 

/Pan może w każdej chwili uzyskać informacje o swoich, zgromadzonych w Rejestrze, danych. 
 

Prawo do sprzeciwu 

Prawo każdej osoby do decydowania o przekazywaniu jej danych osobowych jest uwzględnione w ustawie o Hamburskim Rejestrze 

Onkologicznym i ma dla nas duże znaczenie. Osoba, która chciałaby skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przekazywania jej danych 

przez lekarza do Rejestru ma dwie możliwości. Po pierwsze może powiedzieć lekarzowi, że sprzeciwia się przekazywaniu jakichkolwiek 

jej danych do Rejestru. Po drugie może wyrazić zgodę na przekazanie danych dotyczących jej choroby nowotworowej, np. rodzaju guza 

i leczenia, ale bez podawania danych osobowych pozwalających ją  zidentyfikować. W takim przypadku dane identyfikujące osobę 

zostaną skasowane bezpośrednio po dopełnieniu  formalności. Informacje o chorobie nowotworowej pozostaną w rejestrze i będą 

mogły się  przyczynić do poprawy leczenia tych chorób. Dane pozwalające identyfikować osobę można skasować na życzenie tej osoby 

także już po kompletnej rejestracji. W tym celu należy się zwrocić do urzędu prowadzącego Rejestr Onkologiczny. 
 

 

 
 
 
 
 

 

Dalsze informacje można uzyskać tutaj: 

Hamburgisches Krebsregister - Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

Süderstraße 30 - 20097 Hamburg - Tel:  +49 40 428 37 22 11 - Fax: +49 40 427 94 85 03 

www.hamburg.de/krebsregister - HamburgischesKrebsregister@bwfgb.hamburg.de 

Więcej szczegółowych informacji zawiera nasza broszura.   

INFORMACJA DLA PACJENTEK I PACJENTÓW 

 HAMBURSKI REJESTR ONKOLOGICZNY 
  

 

Polnisch / polski  

 


