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PPEETTIITTIIOONN  
AAuuggssbbuurrgg,,  2222..  AApprriill  22000088  
  
mmaammaazzoonnee  ––  FFrraauueenn  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss::  
  
PPeettiittiioonn  zzuurr  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  VVeerrssoorrgguunngg  vvoonn    
aann  BBrruussttkkrreebbss  eerrkkrraannkktteenn  PPaattiieennttiinnnneenn  
  
SSeehhrr  ggeeeehhrrttee  AAbbggeeoorrddnneettee  ddeess  DDeeuuttsscchheenn  BBuunnddeessttaaggeess,,  
  
aallss  GGrrüünnddeerriinn  ssoowwiiee  aallss  VVoorrssttaanndd  vvoonn  mmaammaazzoonnee  ––  FFrraauueenn  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss  ee..VV..  
vveerrttrreetteenn  wwiirr  eeiinnee  PPaattiieennttiinnnneenn--IInniittiiaattiivvee  vvoonn  rruunndd  11660000  MMiittgglliieeddeerrnn,,  ddiiee  BBrruussttkkrreebbss  ddeenn  KKaammppff  aann--
ggeessaaggtt  hhaabbeenn..  IInn  uunnsseerreerr,,  11999999  aann  ddeerr  AAuuggssbbuurrggeerr  FFaakkuullttäätt  ffüürr  VVoollkksswwiirrttsscchhaaffttsslleehhrree  ((PPrrooff..  AAnniittaa  
PPffaaffff))  ggeeggrrüünnddeetteenn  SSeellbbsstthhiillffee--OOrrggaanniissaattiioonn  eennggaaggiieerreenn  ssiicchh  zzaahhllrreeiicchhee  aann  BBrruussttkkrreebbss  eerrkkrraannkkttee  
PPaattiieennttiinnnneenn,,  aabbeerr  aauucchh  ggeessuunnddee  FFrraauueenn  uunndd  vviieellee  ÄÄrrzzttee  uunndd  ÄÄrrzzttiinnnneenn,,  FFoorrsscchheerr  uunndd  FFoorrsscchheerriinn--
nneenn..  WWiirr  hhaabbeenn  ddaass  ggeemmeeiinnssaammee  ZZiieell,,  eeiinnee  ffllääcchheennddeecckkeennddee  VVeerrbbeesssseerruunngg  vvoonn  PPrräävveennttiioonn,,  FFrrüühh--
eerrkkeennnnuunngg,,  DDiiaaggnnoossttiikk,,  TThheerraappiiee  uunndd  NNaacchhssoorrggee  vvoonn  BBrruussttkkrreebbss  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  zzuu  eerrrreeiicchheenn..  
  
IImm  RRaahhmmeenn  zzaahhllrreeiicchheerr  GGeesspprrääcchhee  uunndd  BBeerraattuunnggssssiittuuaattiioonneenn  mmiitt  bbeettrrooffffeenneenn  PPaattiieennttiinnnneenn,,  aabbeerr  
aauucchh  mmiitt  VVeerrttrreetteerrnn  aauuss  ÄÄrrzztteesscchhaafftt  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ssiinndd  wwiirr  aauuff  eeiinnee  wweesseennttlliicchhee  MMaannggeellssiittuuaattiioonn  
bbeeii  ddeerr  VVeerrssoorrgguunngg  vvoonn  BBrruussttkkrreebbssppaattiieennttiinnnneenn  ggeessttooßßeenn..  DDaa  ddiiee  SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  ddeerr  GGeesseettzzllii--
cchheenn  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  bbiissllaanngg  nniicchhtt  iinn  ddeerr  LLaaggee  wwaarr,,  hhiieerrzzuu  EEnnttsscchheeiidduunnggeenn  zzuu  ttrreeffffeenn,,  mmüüsssseenn  
uunndd  mmööcchhtteenn  wwiirr  SSiiee,,  aallss  vvoonn  uunnss  ggeewwäähhllttee  AAbbggeeoorrddnneettee  ddeess  DDeeuuttsscchheenn  BBuunnddeessttaaggeess  bbiitttteenn,,  uunnssee--
rree  IInntteerreesssseenn  zzuu  vveerrttrreetteenn..  
  
WWiirr  wweerrddeenn  IIhhnneenn  nnaacchhffoollggeenndd  aauuffzzeeiiggeenn,,  ddaassss  üübbeerr  9900  PPrroozzeenntt  ddeerr  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss  iinn  
DDeeuuttsscchhllaanndd,,  nnäämmlliicchh  ddiieejjeenniiggeenn,,  ddiiee  iinn  eeiinneerr  GGeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennkkaassssee  vveerrssiicchheerrtt  ssiinndd,,  ssyysstteemmaa--
ttiisscchh  bbeennaacchhtteeiilliiggtt  wweerrddeenn  iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuu  
  
••  ddeenn  PPrriivvaattvveerrssiicchheerrtteenn  
••  ddeenn  ggeesseettzzlliicchh  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerrtteenn  iinn  ddeenn  mmeeiisstteenn  eeuurrooppääiisscchheenn  LLäännddeerrnn    

uunndd  iinn  ddeenn  UUSSAA  
••  ddeenn  aann  aannddeerreenn  KKrreebbssaarrtteenn  eerrkkrraannkktteenn  PPaattiieennttiinnnneenn  uunndd  PPaattiieenntteenn..  
  
DDeerr  SSaacchhvveerrhhaalltt::  
  
EEss  iisstt  ssiicchheerrlliicchh  uunnssttrriittttiigg,,  ddaassss  eeiinneerr  mmöögglliicchhsstt  ffrrüühhzzeeiittiiggeenn  EErrkkeennnnuunngg  vvoonn  BBrruussttkkrreebbss  aauuff  hhoohheemm  
SSttaannddaarrdd  ddiiee  ggrröößßttee  BBeeddeeuuttuunngg  zzuukkoommmmtt..  HHiieerrzzuu  uunntteerrssttüüttzzeenn  wwiirr  sseeiitt  vviieelleenn  JJaahhrreenn  sseehhrr  eennggaaggiieerrtt  
ddiiee  vviieellffäällttiiggeenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  aauuff  ddiieesseemm  GGeebbiieett..  
  
DDiiee  nnaacchhffoollggeennddeenn  AAuussffüühhrruunnggeenn  bbeezziieehheenn  ssiicchh  ddaahheerr  nniicchhtt  aauuff  ddeenn  BBeerreeiicchh  ddeess  MMaammmmooggrraapphhiiee--
SSccrreeeenniinnggss,,  ssoonnddeerrnn  aauuff  ddiiee  DDiiaaggnnoossttiikk  bbeeii  FFrraauueenn  mmiitt  bbeeggrrüünnddeetteemm  VVeerrddaacchhtt  aauuff  BBrruussttkkrreebbss  uunndd  
aauuff  ddiiee  NNaacchhssoorrggee  vvoonn  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss..  
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UUmm  bbeeii  ddeenn  eerrssttggeennaannnntteenn  FFrraauueenn  sscchhnneellll,,  ggeezziieelltt  uunndd  EErrffoollgg  vveerrsspprreecchheenndd  eeiinnee  BBeehhaannddlluunngg  eeiinnlleeii--
tteenn  zzuu  kköönnnneenn,,  iisstt  eeiinnee  sscchhnneellllee  uunndd  pprrääzziissee  FFoollggeeddiiaaggnnoossttiikk  eerrffoorrddeerrlliicchh,,  ddiiee  ddiiee  wweesseennttlliicchheenn  FFrraa--
ggeenn  nnaacchh  LLaaggee  uunndd  GGrröößßee  ddeess  TTuummoorrss  kklläärrtt,,  AAuusskkuunnfftt  üübbeerr  ddeenn  LLyymmpphhkknnootteennssttaattuuss  ggiibbtt  uunndd  bbee--
ssoonnddeerrss  ddiiee  FFrraaggee  bbeeaannttwwoorrtteett,,  oobb  uunndd  wwoohhiinn  ddeerr  TTuummoorr  bbeerreeiittss  MMeettaassttaasseenn  ggeessttrreeuutt  hhaatt..  
  
DDiiee  ttaattssääcchhlliicchh  dduurrcchhggeeffüühhrrttee  DDiiaaggnnoossttiikk  ssiieehhtt  jjeeddoocchh  bbeeii  vviieelleenn  PPaattiieennttiinnnneenn  aannddeerrss  aauuss::    
  
OOffttmmaallss  wwiirrdd  ddeenn  PPaattiieennttiinnnneenn  eeiinnee  rreeggeellrreecchhttee  DDiiaaggnnoossttiikk--OOddyysssseeee  vvoonn  vveerrsscchhiieeddeennsstteenn  UUnntteerrssuu--
cchhuunnggeenn  zzuuggeemmuutteett,,  ddiiee  mmiitt  llaannggeenn  WWaarrtteezzeeiitteenn,,  tteeiillwweeiissee  uunnkkllaarreerr  DDiiaaggnnoossee  uunndd  eerrhheebblliicchheenn  ppssyy--
cchhiisscchheenn  BBeellaassttuunnggeenn  ggeerraaddee  iinn  ddeerr  ZZeeiitt  ddeerr  UUnnggeewwiisssshheeiitt  eeiinnhheerrggeehhtt..  FFüürr  ddiieessee  „„SSttuuffeennddiiaaggnnoossttiikk  
aauuff  RRaatteenn““  sstteehheenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ddeerrzzeeiitt  ddeenn  ggeesseettzzlliicchh  kkrraannkkeennvveerrssiicchheerrtteenn  PPaattiieennttiinnnneenn  ffoollggeennddee  
bbiillddggeebbeennddeenn  ddiiaaggnnoossttiisscchheenn  MMeetthhooddeenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg::  uu..aa..  ddaass  AAuuffffiinnddeenn  ddeess  „„WWääcchhtteerrllyymmpphhkknnoo--
tteennss““  wwäähhrreenndd  ddeerr  OOppeerraattiioonn  ((ddiiee  SSeennttiinneell--LLyymmpphh--NNooddee--DDiiaaggnnoossttiikk)),,  ddiiee  CCoommppuutteerrttoommooggrraapphhiiee  
((CCTT)),,  ddiiee  KKnnoocchheennsszziinnttiiggrraapphhiiee  uunndd  ––  lleeiiddeerr  vviieell  zzuu  sseelltteenn  --  ddiiee  MMaaggnneettrreessoonnaannzzttoommooggrraapphhiiee  ((MMRRTT))..  
IImmmmeerr  wwiieeddeerr  bbeesscchhrreeiibbeenn  ddiiee  bbeettrrooffffeenneenn  FFrraauueenn  uunnss  ddiieessee  SSttuuffeennddiiaaggnnoossttiikk  mmiitt  ddrraassttiisscchheenn  WWoorr--
tteenn  wwiiee  „„IIcchh  wwuurrddee  rreeggeellrreecchhtt  dduurrcchh  ddiiee  MMüühhlleenn  ddeerr  KKrraannkkeennhhaauussaabbtteeiilluunnggeenn  ggeeddrreehhtt““..    
  
DDeenn  oo..gg..  MMeetthhooddeenn  iisstt  ggeemmeeiinnssaamm,,  ddaassss  ssiiee  nnuurr  ddiiee  aannaattoommiisscchhee  SSttrruukkttuurr  ddeess  KKöörrppeerrss  ddaarrsstteelllleenn  
kköönnnneenn,,  nniicchhtt  jjeeddoocchh  ddiiee  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt  ddeerr  GGeewweebbee..  DDiieessee  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt,,  ooddeerr  aannddeerrss  ggeessaaggtt,,  ddiiee  
SSttooffffwweecchhsseellpprroozzeessssee,,  ddiiee  iinn  ddeerr  ZZeellllee  aabbllaauuffeenn,,  ssiinndd  jjeeddoocchh  eennttsscchheeiiddeenndd  ffüürr  ddiiee  DDiiffffeerreennttiiaallddiiaagg--
nnoossttiikk  zzwwiisscchheenn  ggeessuunnddeemm  GGeewweebbee  uunndd  KKrreebbssggeewweebbee..  
  
DDiiee  mmooddeerrnnssttee  MMeetthhooddee  ddeerr  KKrreebbssddiiaaggnnoossttiikk,,  ddiiee  eebbeenn  ddiieessee  DDiiffffeerreennttiiaallddiiaaggnnoossttiikk  eerrmmöögglliicchhtt,,  wweeiill  
ssiiee  ddiiee  FFuunnkkttiioonnaalliittäätt  ddeerr  GGeewweebbee  rriicchhttiigg  zzuu  eerrkkeennnneenn  vveerrmmaagg,,  iisstt  aabbeerr  iinn  ddeerr  RReeggeell  ddeenn  mmeeiisstteenn  
ggeesseettzzlliicchh  VVeerrssiicchheerrtteenn  vveerrsscchhlloosssseenn..  EEss  hhaannddeelltt  ssiicchh  hhiieerrbbeeii  uumm  ddiiee::  
  
PPoossiittrroonneenn--EEmmiissssiioonnss--TToommooggrraapphhiiee  ((PPEETT))  
  
BBeeii  ddeerr  PPEETT  ((mmeeiisstt  iinn  bbiillddggeebbeennddeerr  ÜÜbbeerrllaaggeerruunngg  mmiitt  eeiinneerr  llooww--ddoossee  CCoommppuutteerrttoommooggrraapphhiiee  aannggee--
wwaannddtt))  hhaannddeelltt  eess  ssiicchh  uumm  eeiinnee  GGaannzzkköörrppeerruunntteerrssuucchhuunngg..  IImm  RRaahhmmeenn  eeiinneerr  eeiinnzziiggeenn  UUnntteerrssuucchhuunngg  
kkaannnn  ddiieessee  --  bbeeii  hhööhheerreerr  GGeennaauuiiggkkeeiitt  iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuu  ddeenn  oobbeenn  ggeennaannnntteenn  ddiiaaggnnoossttiisscchheenn  VVeerrffaahh--
rreenn  ––  gglleeiicchhzzeeiittiigg  ddeenn  PPrriimmäärrttuummoorr,,  ddiiee  LLyymmpphhkknnootteennmmeettaassttaasseenn  uunndd  ddiiee  FFeerrnnmmeettaassttaasseenn  nnaacchhwweeii--
sseenn..  DDaadduurrcchh  eerrhhaalltteenn  ddiiee  PPaattiieennttiinnnneenn  ffrrüühheerr  KKeennnnttnniiss  üübbeerr  iihhrreenn  ggeennaauueenn  GGeessuunnddhheeiittss--  ooddeerr  
KKrraannkkhheeiittsszzuussttaanndd;;  gglleeiicchhzzeeiittiigg  wwiirrdd  iihhnneenn  eeiinnee  KKaasskkaaddee  vvoonn  uunnnnööttiiggeenn,,  bbeeuunnrruuhhiiggeennddeenn  uunndd  kkoosstt--
ssppiieelliiggeenn  UUnntteerrssuucchhuunnggeenn  eerrssppaarrtt..  DDiieess  ffüühhrrtt  aauuff  SSeeiitteenn  ddeerr  bbeettrrooffffeenneenn  FFrraauueenn  zzuu  eeiinneerr  eerrhheebbllii--
cchheenn  VVeerrbbeesssseerruunngg  ddeerr  oohhnneehhiinn  bbeellaasstteennddeenn  sseeeelliisscchheenn  SSiittuuaattiioonn  uunndd  ggiibbtt  ddeemm  bbeehhaannddeellnnddeenn  AArrzztt  
ddiiee  MMöögglliicchhkkeeiitt,,  ffrrüühheerr  uunndd  ggeezziieelltteerr  mmiitt  ddeerr  rriicchhttiiggeenn  BBeehhaannddlluunngg  zzuu  bbeeggiinnnneenn  bbzzww..  ddeenn  EErrffoollgg  vvoonn  
bbeerreeiittss  eeiinnggeelleeiitteetteenn  TThheerraappiieemmaaßßnnaahhmmeenn  bbeesssseerr  bbeeuurrtteeiilleenn  zzuu  kköönnnneenn..  SSoo  kkaannnn  ddaass  AAnnsspprreecchheenn  
aauuff  eeiinnee  CChheemmootthheerraappiiee  mmiitttteellss  ddeerr  PPEETT  bbeeiissppiieellsswweeiissee  bbeerreeiittss  nnaacchh  eettwwaa  ddrreeii  bbiiss  vviieerr  WWoocchheenn  
bbeeuurrtteeiilltt  wweerrddeenn,,  aannssttaatttt  wwiiee  bbiisshheerr  --  mmiitt  ddeenn  MMeetthhooddeenn  ddeerr  ssooggeennaannnntteenn  SSttaannddaarrddddiiaaggnnoossttiikk  --  eerrsstt  
nnaacchh  cciirrccaa  ddrreeii  MMoonnaatteenn..  
  
DDaass  GGrruunnddpprriinnzziipp  ddeerr  PPEETT--CCTT--DDiiaaggnnoossttiikk  iisstt  sseehhrr  eeiinnffaacchh::  DDiiee  PPaattiieenntteenn  eerrhhaalltteenn  eeiinnee  IInnjjeekkttiioonn  mmiitt  
rraaddiiooaakkttiivv  mmaarrkkiieerrtteemm  TTrraauubbeennzzuucckkeerr  ((FFlluuoorr--1188--DDeessooxxyy--GGlluuccoossee  [[FF--1188--FFDDGG]]))..  DDaa  KKrreebbsszzeelllleenn  eeii--
nneenn  sseehhrr  hhoohheenn  EEnneerrggiieebbeeddaarrff  hhaabbeenn,,  ssaammmmeelltt  ssiicchh  iinn  iihhnneenn  bbeessoonnddeerrss  vviieell  vvoonn  ddiieesseerr  „„rraaddiiooaakkttii--
vveenn  GGlluuccoossee““  aann..  HHiinnzzuu  kkoommmmtt,,  ddaassss  ddiiee  KKrreebbsszzeelllleenn  ddiieesseenn  rraaddiiooaakkttiivv  vveerräännddeerrtteenn  ZZuucckkeerr  nniicchhtt  
aabbbbaauueenn  kköönnnneenn,,  wwaass  zzuu  eeiinneerr  zzuussäättzzlliicchheenn  AAnnrreeiicchheerruunngg  aann  ddeenn  vveerrddääcchhttiiggeenn  SStteelllleenn  ffüühhrrtt..  DDiiee  
SSttrraahhlleennbbeellaassttuunngg  ffüürr  ddiiee  PPaattiieennttiinn  iisstt  uunntteerr  aannddeerreemm  dduurrcchh  ddiiee  kkuurrzzee  HHaallbbwweerrttsszzeeiitt  vvoonn  wweenniiggeerr  aallss  
zzwweeii  SSttuunnddeenn  sseehhrr  ggeerriinngg,,  ddaass  hheeiißßtt  wweeiitt  ggeerriinnggeerr  aallss  bbeeii  ddeerr  MMaammmmooggrraapphhiiee  ooddeerr  bbeeii  eeiinneerr  kkllaassssii--
sscchheenn  CCoommppuutteerrttoommooggrraapphhiiee..  
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DDiiee  PPEETT--DDiiaaggnnoossttiikk  iisstt  ddeerr  hheerrkköömmmmlliicchheenn  SSttuuffeennddiiaaggnnoossttiikk  wweeiitt  üübbeerrlleeggeenn,,  iinnddeemm  bbeeiissppiieellsswweeiissee  
RReezziiddiivvee  uunndd  MMeettaassttaasseenn  bbeerreeiittss  iinn  eeiinneemm  sseehhrr  ffrrüühheenn  SSttaaddiiuumm  ((aabb  22--44mmmm))  nnaacchhggeewwiieesseenn  wweerrddeenn  
kköönnnneenn,,  bbeevvoorr  üübbeerrhhaauupptt  aannaattoommiisscchhee  uunndd  mmoorrpphhoollooggiisscchhee  VVeerräännddeerruunnggeenn  eeiinnttrreetteenn,,  ddiiee  jjeeddoocchh  
ffüürr  eeiinneenn  NNaacchhwweeiiss  mmiitttteellss  ddeerr  kkllaassssiisscchheenn  SSttaannddaarrddddiiaaggnnoossttiikk  VVoorraauusssseettzzuunngg  ssiinndd..  
  
UUnnsseerree  RReecchheerrcchheenn  iinn  ddeerr  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchheenn  LLiitteerraattuurr  uunndd  uunnsseerree  GGeesspprrääcchhee  mmiitt  EExxppeerrtteenn  hhaabbeenn  
eerrggeebbeenn,,  ddaassss  eess  ssiicchh  bbeeii  ddeerr  PPEETT  uumm  eeiinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  aanneerrkkaannnntteess  uunndd  eettaabblliieerrtteess  VVeerrffaahhrreenn  hhaann--
ddeelltt,,  ddaass  iinn  aannddeerreenn  LLäännddeerrnn  lläännggsstt  EEiinnggaanngg  iinn  ddiiee  SSttaannddaarrddddiiaaggnnoossttiikk  ffüürr  ddeenn  BBeerreeiicchh  ddeerr  OOnnkkoolloo--
ggiiee  ggeeffuunnddeenn  hhaatt..  SSoo  wweerrddeenn  iimm  EEUU--AAuussllaanndd  ddiiee  KKoosstteenn  ffüürr  ddiiee  PPEETT  iinnssbbeessoonnddeerree  bbeeii  ddeenn  IInnddiikkaa--
ttiioonneenn  LLuunnggeennkkaarrzziinnoomm,,  kkoolloorreekkttaalleess  KKaarrzziinnoomm,,  KKooppff--HHaallss--TTuummoorr,,  LLyymmpphhoomm,,  MMeellaannoomm,,  ÖÖssoopphhaa--
gguuss--KKaarrzziinnoomm,,  PPaannkkrreeaasskkaarrzziinnoomm,,  OOvvaarriiaallkkaarrzziinnoomm,,  MMaammmmaa--KKaarrzziinnoomm,,  HHooddeennkkaarrzziinnoomm,,  SScchhiilldd--
ddrrüüsseennkkaarrzziinnoomm,,  HHiirrnnttuummoorreenn  ssoowwiiee  bbeeii  MMeettaassttaasseenn  vvoonn  eeiinneemm  uunnbbeekkaannnntteemm  PPrriimmäärrttuummoorr  ((CCUUPP))  
vvoonn  ddeenn  ggeesseettzzlliicchheenn  LLeeiissttuunnggssttrrääggeerrnn  eerrssttaatttteett..  
  
LLeeiissttuunnggssrreecchhtt  ddeerr  GGeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennkkaasssseenn::  
  
DDaass  bbiillddggeebbeennddee  VVeerrffaahhrreenn  PPEETT  sstteehhtt  ––  oobbwwoohhll  eeiinnee  kkllaassssiisscchh  aammbbuullaannttee  MMeetthhooddee  ––  bbiissllaanngg  nniicchhtt  
iimm  aammbbuullaanntteenn  LLeeiissttuunnggsskkaattaalloogg  ddeerr  GGeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennkkaasssseenn..  EEiinniiggee  KKrraannkkeennhhääuusseerr  ((mmeeiisstt  
nnuurr  UUnniivveerrssiittäättsskklliinniikkeenn  ooddeerr  KKrraannkkeennhhääuusseerr  ddeerr  MMaaxxiimmaallvveerrssoorrgguunngg))  sseettzzeenn  PPEETT  bbeeii  BBrruussttkkrreebbss--
ppaattiieennttiinnnneenn  eeiinn,,  aalllleerrddiinnggss  nnuurr  iinn  wweenniiggeenn  FFäälllleenn,,  ddaa  ddiieessee  MMeetthhooddee  iinn  ddeerr  RReeggeell  nniicchhtt  vvoonn  ddeenn  
KKaasssseenn  aallss  eeiiggeenneerr  AAbbrreecchhnnuunnggssppoosstteenn  aanneerrkkaannnntt  bbzzww..  hhoonnoorriieerrtt  wwiirrdd..  UUnnss  ssiinndd  aauucchh  FFäällllee  bbee--
kkaannnntt,,  bbeeii  ddeenneenn  PPaattiieennttiinnnneenn  nnuurr  ddeesswweeggeenn  ffüürr  mmeehhrreerree  TTaaggee  ssttaattiioonnäärr  aauuffggeennoommmmeenn  wwuurrddeenn,,  uumm  
eeiinnee  PPEETT--UUnntteerrssuucchhuunngg  dduurrcchhzzuuffüühhrreenn  uunndd  ddiieessee  üübbeerr  ddiiee  KKlliinniikkppaauusscchhaallee  ffiinnaannzziieerreenn  zzuu  kköönnnneenn..  
  
DDaassss  PPEETT  zzwwaarr  kkeeiinn  AAllllhheeiillmmiitttteell,,  aabbeerr  ddeennnnoocchh  eeiinnee  iinnnnoovvaattiivvee  uunndd  vveerrnnüünnffttiiggee  AAlltteerrnnaattiivvee  iisstt  zzuu  
ddeerr  iinn  ddeerr  SSuummmmee  wwiiee  aauucchh  iimm  EErrggeebbnniiss  vviieell  zzuu  tteeuurreenn  ddiiaaggnnoossttiisscchheenn  SSttuuffeennddiiaaggnnoossttiikk  ddeerr  kklleeiinneenn  
bbiillddggeebbeennddeenn  SScchhrriittttee,,  hhaabbeenn  uunnsseerree  mmaammaazzoonnee--MMiittgglliieeddeerr  uunndd  ddiiee  FFrraauueenn,,  ddiiee  wwiirr  bbeettrreeuueenn,,  lläännggsstt  
bbeeggrriiffffeenn..  DDaass  bbeerreecchhttiiggttee  BBeeddüürrffnniiss  nnaacchh  eeiinneerr  eerrssttaatttteetteenn  PPEETT--DDiiaaggnnoossttiikk  vvoonn  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruusstt--
kkrreebbss  iisstt  ssoo  ggrrooßß,,  ddaassss  mmaammaazzoonnee  ee..VV..  ––  mmiitt  HHiillffee  ddeerr  EErriicchh--uunndd--KKaatthhaarriinnaa--ZZiinnkkaannnn--SSttiiffttuunngg  ––  aallss  
NNoottllöössuunngg  vvoorr  zzwweeii  JJaahhrreenn  eeiinneenn  PPEETT--CCTT--FFoonnddss  ffüürr  ffiinnaannzziieellll  ssttaarrkk  bbeellaasstteettee  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss  
eeiinnggeerriicchhtteett  hhaatt..  
  
GGeeggeennwwäärrttiigg  sstteehheenn  wwiirr  vvoorr  ddeerr  SSiittuuaattiioonn,,  ddaassss  --  bbiiss  aauuff  wweenniiggee  AAuussnnaahhmmeenn  --  ggeesseettzzlliicchh  vveerrssiicchheerr--
tteenn  BBrruussttkkrreebbss--PPaattiieennttiinnnneenn  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd  ddiiee  mmooddeerrnnssttee  ddiiaaggnnoossttiisscchhee  bbiillddggeebbeennddee  MMeetthhooddee  
vvoorreenntthhaalltteenn  wwiirrdd,,  wwäähhrreenndd  ddiiee  PPrriivvaattkkaasssseenn  sseeiitt  vviieelleenn  JJaahhrreenn  PPEETT  aallss  RRoouuttiinneemmeetthhooddee  bbeezzaahhlleenn..  
  
UUnnss  iisstt  bbeekkaannnntt,,  ddaassss  nnaacchh  SSGGBB  VV  ddeerr  GGeemmeeiinnssaammee  BBuunnddeessaauusssscchhuussss  ((GG--BBAA))  aallss  OOrrggaann  ddeerr  
SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  ddeerr  GGeesseettzzlliicchheenn  KKrraannkkeennvveerrssiicchheerruunngg  üübbeerr  ddiiee  AAuuffnnaahhmmee  vvoonn  nneeuueenn  LLeeiissttuunnggeenn  
iinn  ddeenn  LLeeiissttuunnggsskkaattaalloogg  ddeerr  GGKKVV  zzuu  eennttsscchheeiiddeenn  hhaatt..  BBeeii  zzaahhllrreeiicchheenn  GGeesspprrääcchheenn  mmiitt  VVeerrttrreetteerrnn  
vvoonn  PPoolliittiikk  uunndd  ÄÄrrzztteesscchhaafftt  wwuurrddee  uunnss  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  vveerrssiicchheerrtt,,  wwiiee  gguutt  eess  wwäärree,,  ddaassss  nniicchhtt  „„ddiiee  
PPoolliittiikk““  ddiiee  LLeeiissttuunnggeenn  ddeerr  GGKKVV  bbeessttiimmmmtt,,  ssoonnddeerrnn  ppaarriittäättiisscchh  bbeesseettzzttee  GGrreemmiieenn  vvoonn  ÄÄrrzztteenn  uunndd  
KKrraannkkeennkkaasssseenn..  WWiirr  sseellbbsstt  mmeeiinneenn,,  ddaassss  zzuussäättzzlliicchh  zzuu  ddiieesseerr  ppaarriittäättiisscchheenn  BBeesseettzzuunngg  aauucchh  ffaacchh--
kkoommppeetteennttee  PPaattiieennttiinnnneenn  mmiitt  SSttiimmmmrreecchhtt  ggeehhöörrtteenn..  EEss  ggiibbtt  nnäämmlliicchh  dduurrcchhaauuss  aauucchh  iinn  ddeerr  SSeellbbsstthhiillffee  
eennggaaggiieerrttee  ÄÄrrzzttiinnnneenn  ooddeerr  MMeeddiizziinnjjoouurrnnaalliissttiinnnneenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss,,  ddiiee  ffüürr  ddiieessee  GGrreemmiieennaarrbbeeiitt  ddiiee  
nnööttiiggee  eerrlleerrnnttee  uunndd  eerrlleebbttee  KKoommppeetteennzz  aauuffbbrriinnggeenn  kköönnnntteenn..  
  
AAuucchh  wweennnn  wwiirr  ddeennnnoocchh  ggeenneeiiggtt  ssiinndd,,  ddiieesseemm  WWeegg  ddeerr  EEnnttsscchheeiidduunnggssffiinndduunngg  tthheeoorreettiisscchh  zzuuzzuuss--
ttiimmmmeenn,,  mmuusssstteenn  wwiirr  bbeeii  uunnsseerreenn  RReecchheerrcchheenn  zzuumm  kkoonnkkrreetteenn  FFaallll  PPEETT  zzuu  ddeemm  EErrggeebbnniiss  kkoommmmeenn,,  
ddaassss  hhiieerr  ddiiee  SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  ddeerr  GGKKVV  ffaasstt  ggäännzzlliicchh  vveerrssaaggtt  hhaatt..  AAuuss  SSiicchhtt  eeiinneerr  bbeettrrooffffeenneenn  PPaa--
ttiieennttiinn,,  ffüürr  ddiiee  MMoonnaattee  ooddeerr  ggaarr  WWoocchheenn  eeiinnee  ggaannzz  uunndd  ggaarr  eexxiisstteennzziieellllee  BBeeddeeuuttuunngg  hhaabbeenn  kköönnnneenn,,  
iisstt  ddiiee  DDaauueerr  ddeerr  EEnnttsscchheeiidduunnggssffiinndduunngg  ddeess  GGeemmeeiinnssaammeenn  BBuunnddeessaauusssscchhuusssseess  ((ddeerr  wwoohhll  nnuurr  nnoocchh  
iinn  JJaahhrreesszzyykklleenn  ppllaanntt))  nniicchhtt  mmeehhrr  bbeeggrreeiifflliicchh,,  uunneerrttrräägglliicchh  uunndd  uunnttrraaggbbaarr..  
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AAuucchh  ddiiee  AAuuffssiicchhttssbbeehhöörrddee  ddeess  GG--BBAA,,  ddaass  BBMM  ffüürr  GGeessuunnddhheeiitt,,  iisstt  iinn  ddiieesseemm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  vvoonn  
mmaammaazzoonnee  ee..VV..  zzuu  kkrriittiissiieerreenn,,  wweeiill  ssiiee  nniicchhtt  rreecchhttssaauuffssiicchhttlliicchh  ooddeerr  mmiitt  ssuubbttiilleerreenn  MMaaßßnnaahhmmeenn  bbee--
sscchhlleeuunniiggeenndd  eeiinnggrreeiifftt..  UUnnss  iisstt  wwoohhll  bbeekkaannnntt,,  ddaassss  eess  vvoorr  aalllleemm  ddeerr  ppoolliittiisscchheenn  EEiinnfflluussssnnaahhmmee  ((uu..aa..  
aauucchh  vvoonn  UUllllaa  SScchhmmiiddtt  uunndd  HHeellggaa  KKüühhnn--MMeennggeell))  zzuu  vveerrddaannkkeenn  iisstt,,  ddaassss  ddaass  VVeerrffaahhrreenn  zzuurr  ffllääcchheenn--
ddeecckkeennddeenn  EEiinnffüühhrruunngg  eeiinneess  qquuaalliittäättssggeessiicchheerrtteenn  MMaammmmooggrraapphhiiee--SSccrreeeenniinnggss  ssttaarrkk  bbeesscchhlleeuunniiggtt  
wweerrddeenn  kkoonnnnttee..  DDaammiitt  wwuurrddee  eeiinn  eerrffrreeuulliicchheerr  PPrrääzzeeddeennzzffaallll  ggeesscchhaaffffeenn,,  ddeerr  uunnss  zzeeiiggtt,,  ddaassss  ppoossiittiivvee  
EEiinnggrriiffffee  sseeiitteennss  ddeerr  PPoolliittiikk  iinn  ddiiee  bbeesssseerree  VVeerrssoorrgguunngg  vvoonn  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss  sseehhrr  wwoohhll  mmöögglliicchh  
ssiinndd  uunndd  eerrffoollggrreeiicchh  sseeiinn  kköönnnneenn..  
  
KKoonnkkrreett  ffüühhrreenn  wwiirr  zzuu  ddeerr  oo..gg..  KKrriittiikk  zzuurr  EEnnttsscchheeiidduunnggssffiinndduunngg  ddeess  GG--BBAA  aann::  
  
DDeerr  GG--BBAA  uunndd  sseeiinn  RReecchhttssvvoorrggäännggeerr,,  ddeerr  BBuunnddeessaauusssscchhuussss  ddeerr  ÄÄrrzzttee  uunndd  KKrraannkkeennkkaasssseenn,,  bbee--
sscchhääffttiiggeenn  ssiicchh  sseeiitt  uunnggeeffäähhrr  22000000  ooddeerr  22000011  mmiitt  PPEETT..  DDeerr  GG--BBAA  hhaatt  bbeesscchhlloosssseenn,,  ddiiee  BBeerraattuunnggeenn  
zzuu  PPEETT  nnaacchh  eeiinnzzeellnneenn  IInnddiikkaattiioonneenn  vvoorrzzuunneehhmmeenn,,  zzuumm  BBeeiissppiieell  „„IInnddiikkaattiioonn  LLuunnggee““,,  „„IInnddiikkaattiioonn  
LLyymmpphhoomm““,,  „„IInnddiikkaattiioonn  BBrruussttkkrreebbss““,,  uunndd  ssoo  wweeiitteerr..  
  
EErrssttmmaalliigg  hhaatt  ddeerr  GG--BBAA  aamm  1188..0011..22000077  eeiinneenn  ppoossiittiivveenn  BBeesscchhlluussss  zzuu  PPEETT  iimm  aammbbuullaanntteenn  VVeerrssoorr--
gguunnggssbbeerreeiicchh  ggeeffaasssstt  uunndd  zzwwaarr  nnuurr  zzuu  ddeenn  IInnddiikkaattiioonneenn  „„NNiicchhtt--kklleeiinnzzeelllliiggeess  LLuunnggeennkkaarrzzii--
nnoomm//LLuunnggeennrruunnddhheerrdd““..  MMiitt  AAuussnnaahhmmee  ddeerr  IInnddiikkaattiioonn  „„KKlleeiinnzzeelllliiggeess  LLuunnggeennkkaarrzziinnoomm““,,  üübbeerr  ddaass  nnoocchh  
iinn  ddiieesseemm  JJaahhrr  eennttsscchhiieeddeenn  wweerrddeenn  ssoollll,,  wwuurrddeenn  aallllee  üübbrriiggeenn  IInnddiikkaattiioonneenn,,  aallssoo  aauucchh  ddiiee  „„IInnddiikkaattiioonn  
BBrruussttkkrreebbss““  aann  ddaass  „„IInnssttiittuutt  ffüürr  QQuuaalliittäätt  uunndd  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt““  ((IIQQWWiiGG))  zzuurr  BBeerriicchhtteerrssttaattttuunngg  üübbeerr--
wwiieesseenn..  
  
DDiiee  bbeeiiggeeffüüggttee  ÜÜbbeerrssiicchhtt  ddeess  BBeerruuffssvveerrbbaannddeess  DDeeuuttsscchheerr  NNuukklleeaarrmmeeddiizziinneerr  ((AAnnllaaggee  11))  zzeeiiggtt  iinn  
ddrraammaattiisscchheerr  WWeeiissee,,  wwoohhiinn  ddiieessee  BBeerraattuunnggssppllaannuunngg  ffüühhrrtt::  WWeennnn  ddiiee  ddeerrzzeeiittiiggee  BBeerraattuunnggsszzeeiitt  iinn  
IIQQWWiiGG  uunndd  aannsscchhlliieeßßeenndd  iimm  GG--BBAA  hhoocchhggeerreecchhnneett  wwiirrdd  ––  uunndd  eess  ggiibbtt  kkeeiinneerrlleeii  AAnnllaassss,,  ddiieess  nniicchhtt  zzuu  
ttuunn,,  zzuummaall  ddaass  IIQQWWiiGG  ddiiee  PPrriioorriittäätteenn--  uunndd  ZZeeiittppllaannuunngg  ffüürr  ffaasstt  aallllee  IInnddiikkaattiioonneenn  nnoocchh  nniicchhtt  eeiinnmmaall  iinn  
AAnnggrriiffff  ggeennoommmmeenn  hhaatt  ––  ssoo  kköönnnneenn  wwiirr  iimm  ggüünnssttiiggsstteenn  FFaallll  mmiitt  eeiinneerr  EEnnttsscchheeiidduunngg  vviieelllleeiicchhtt  aabb  ddeemm  
JJaahhrr  22001122  rreecchhnneenn..  DDiieess  iisstt  vvoorr  ddeemm  HHiinntteerrggrruunndd  bbeemmeerrkkeennsswweerrtt,,  ddaassss  ddiiee  EEnnttsscchheeiidduunngg  ffüürr  PPEETT  
iimm  eeuurrooppääiisscchheenn  UUmmffeelldd  uunndd  iinn  ddeenn  UUSSAA  sscchhoonn  sseeiitt  JJaahhrreenn  ggeeffäälllltt  wwuurrddee  uunndd  ddiiee  ––  uunnsseerreerr  MMeeii--
nnuunngg  nnaacchh  vveerrsscchhlleeppppeennddeenn  --  DDiisskkuussssiioonneenn  ddeerr  ddeeuuttsscchheenn  IInnssttiittuuttiioonneenn  vvoonn  wweellttwweeiitt  aanneerrkkaannnntteenn  
WWiisssseennsscchhaaffttlleerrnn  nnuurr  nnoocchh  mmiitt  KKooppffsscchhüütttteellnn  zzuurr  KKeennnnttnniiss  ggeennoommmmeenn  wweerrddeenn..  
  
WWiirr  FFrraauueenn  mmiitt  BBrruussttkkrreebbss  hhaabbeenn  nniicchhtt  ssoo  vviieell  ZZeeiitt  wwiiee  ddaass  IIQQWWiiGG!!  
  
BBeemmeerrkkeennsswweerrtt  iinn  ddiieesseemm  ZZuussaammmmeennhhaanngg  iisstt  aauucchh,,  ddaassss  wweeiitt  üübbeerr  eeiinn  JJaahhrr  nnaacchh  ddeemm  ppoossiittiivveenn  
BBeesscchhlluussss  ddeess  GG--BBAA  zzuurr  „„IInnddiikkaattiioonn  LLuunnggee““  iimmmmeerr  nnoocchh  kkeeiinnee  LLeeiissttuunnggsszziiffffeerrnn  iimm  aammbbuullaanntteenn  LLeeiiss--
ttuunnggssvveerrzzeeiicchhnniiss  EEBBMM  ddeeffiinniieerrtt  wwuurrddeenn..  NNaacchh  üübbeerreeiinnssttiimmmmeennddeenn  AAuussssaaggeenn  vvoonn  VVeerrttrreetteerrnn  vvoonn  
KKaasssseenn  uunndd  KKaasssseennäärrzzttlliicchheerr  BBuunnddeessvveerreeiinniigguunngg  iisstt  vvoorr  JJaahhrreesseennddee  22000088  aauucchh  nniicchhtt  mmiitt  eeiinneemm  
BBeesscchhlluussss  zzuu  rreecchhnneenn..  KKoonnkkrreett  hheeiißßtt  ddaass,,  ddaassss  ddiiee  SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  ddeerr  GGKKVV  nniicchhtt  iinn  ddeerr  LLaaggee  iisstt,,  
ssiicchh  bbiinnnneenn  eeiinneess  ZZeeiittrraauummss  vvoonn  zzwweeii  JJaahhrreenn  aauuff  eeiinnee  VVeerrggüüttuunngg  zzuu  eeiinniiggeenn,,  oobbwwoohhll  ddeerr  GG--BBAA  ddeenn  
NNuuttzzeenn  uunndd  ddiiee  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  ddeerr  MMeetthhooddee  aauussggeesspprroocchheenn  ppoossiittiivv  bbeewweerrtteett  hhaatt,,  wweennnn  aauucchh  nnuurr  
ffüürr  ddiiee  bbeerreeiittss  ggeennaannnnttee  „„IInnddiikkaattiioonn  LLuunnggee““..  
DDeennnnoocchh  bbeezzaahhlleenn  ddiiee  ggeesseettzzlliicchheenn  KKaasssseenn  iinn  ddeenn  mmeeiisstteenn  FFäälllleenn  bbeeii  ddeerr  „„IInnddiikkaattiioonn  LLuunnggee““  ddiiee  
UUnntteerrssuucchhuunngg  mmiitttteellss  PPEETT  iimm  EEiinnzzeellaannttrraaggssvveerrffaahhrreenn  nnaacchh  ddeerr  GGeebbüühhrreennoorrddnnuunngg  ffüürr  ÄÄrrzzttee  ((GGOOÄÄ)),,  
oobbwwoohhll  hhiieerrffüürr  kkeeiinnee  RReecchhttssppfflliicchhtt  bbeesstteehhtt,,  ssoollaannggee  eess  kkeeiinnee  LLeeiissttuunnggsszziiffffeerrnn  iimm  GGKKVV--KKaattaalloogg  EEBBMM  
ggiibbtt..  
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IInnnnoovvaattiioonnss--VVeerrsscchhlleeppppeerr  aauuff  ddeemm  RRüücckkeenn  vvoonn  lleebbeennssbbeeddrroohhlliicchh  eerrkkrraannkktteenn  PPaattiieennttiinnnneenn  
  
WWiirr  mmüüsssseenn  aann  ddiieesseerr  SStteellllee  lleeiiddeerr  ffeessttsstteelllleenn,,  ddaassss  ddiiee  IInnssttiittuuttiioonneenn  ddeerr  GGKKVV  ssiicchh  bbeeii  ddiieesseemm  TThhee--
mmaa  bbiissllaanngg  aallss  aauussggeesspprroocchheenn  eerrffoollggrreeiicchhee  VVeerrsscchhlleeppppeerr  vvoonn  IInnnnoovvaattiioonneenn  eerrwwiieesseenn  hhaabbeenn,,  --  lleeiiddeerr  
aauuff  ddeemm  RRüücckkeenn  sscchhwweerrkkrraannkkeerr  PPaattiieennttiinnnneenn..  
  
WWiirr  mmüüsssseenn  aabbeerr  nniicchhtt  nnuurr  ddiiee  ZZeeiittaabbllääuuffee  ddeerr  EEnnttsscchheeiidduunnggssffiinndduunngg  kkrriittiissiieerreenn,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  ddiiee  
MMeetthhooddiikk,,  mmiitt  ddeerr  ddeerr  GG--BBAA  vvoorrggeehhtt..  DDiiee  BBeerraattuunngg  nnaacchh  IInnddiikkaattiioonneenn,,  aallssoo  nnaacchh  KKrreebbssaarrtteenn,,  eerr--
sscchheeiinntt  ddeerr  MMeetthhooddiikk  PPEETT  nniicchhtt  aannggeemmeesssseenn..    
  
DDiiee  BBeeggrrüünndduunngg  hhiieerrffüürr  lliieeffeerrtt  ddeerr  GG--BBAA  sseellbbsstt::  
  
DDeerr  GG--BBAA  hhaatt  iinn  sseeiinneemm  oobbeenn  ggeennaannnntteenn  ppoossiittiivveenn  BBeesscchhlluussss  vvoomm  1188..0011..22000077  ffüürr  ddiiee  „„IInnddiikkaattiioonn  
LLuunnggee““  iinn  sseeiinneemm  ddeemm  BBeesscchhlluussss  zzuuggrruunnddee  lliieeggeennddeenn  AAbbsscchhlluussssbbeerriicchhtt  ffeessttggeesstteelllltt,,  ddaassss  ddiiee  PPEETT  
ggeerraaddee  ffüürr  ddeenn  BBeerreeiicchh  ddeess  NNaacchhwweeiisseess  vvoonn  RReezziiddiivveenn  uunndd  ffüürr  ddiiee  EEnnttddeecckkuunngg  vvoonn  FFeerrnnmmeettaassttaa--
sseenn  ddeenn  hheerrkköömmmmlliicchheenn  ddiiaaggnnoossttiisscchheenn  MMeetthhooddeenn  üübbeerrlleeggeenn  iisstt..  EErr  ffüühhrrtt  hhiieerrzzuu  aauuss,,  ddaassss  ddiiee  PPEETT  
iimm  VVeerrgglleeiicchh  zzuurr  CCTT  eeiinnee  ssiiggnniiffiikkaanntt  hhööhheerree  ddiiaaggnnoossttiisscchhee  GGeennaauuiiggkkeeiitt  bbeeiimm  AAuuffffiinnddeenn  vvoonn  ttuummoorrbbee--
ffaalllleenneenn  LLyymmpphhkknnootteenn  uunndd  vvoonn  FFeerrnnmmeettaassttaasseenn  aauuffwweeiisstt..    
  
WWeeiitteerree  VVoorrtteeiillee  ssiieehhtt  ddeerr  GG--BBAA  ddaarriinn,,  ddaassss  ddiiee  PPEETT  aallss  GGaannzzkköörrppeerrddiiaaggnnoossttiikk  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  wwiirrdd,,  
wweesshhaallbb  nneebbeenn  ddeemm  uurrsspprrüünngglliicchheenn  TTuummoorr  ((PPrriimmäärrttuummoorr))  uunndd  ddeenn  LLyymmpphhkknnootteennmmeettaassttaasseenn  aauucchh  
FFeerrnnmmeettaassttaasseenn  iimm  RRaahhmmeenn  eeiinneerr  eeiinnzziiggeenn  UUnntteerrssuucchhuunngg  nnaacchhggeewwiieesseenn  wweerrddeenn,,  wwoodduurrcchh  ddeemm  
PPaattiieenntteenn  ssoonnsstt  nnoottwweennddiiggee  wweeiitteerree  UUnntteerrssuucchhuunnggeenn  eerrssppaarrtt  wweerrddeenn..  
  
NNaacchh  AAnnssiicchhtt  ddeerr  vvoonn  uunnss  bbeeffrraaggtteenn  EExxppeerrtteenn  mmaacchhtt  eess  aauuss  mmeeddiizziinniisscchheerr  SSiicchhtt  ffüürr  ddeenn  tthheerraappiiee--
eennttsscchheeiiddeennddeenn  NNaacchhwweeiiss  vvoonn  RReezziiddiivveenn  uunndd  MMeettaassttaasseenn  kkeeiinneenn  UUnntteerrsscchhiieedd,,  oobb  eess  ssiicchh  bbeeii  ddeemm  
PPrriimmäärrttuummoorr  uumm  eeiinn  nniicchhttkklleeiinnzzeelllliiggeess  LLuunnggeennkkaarrzziinnoomm  ooddeerr  uumm  eeiinn  MMaammmmaa--KKaarrzziinnoomm  hhaannddeelltt..  DDiiee  
BBeessttiimmmmuunngg  ddeerr  bbeeffaalllleenneenn  LLyymmpphhkknnootteenn  uunndd  ddeess  VVoorrhhaannddeennsseeiinnss  vvoonn  MMeettaassttaasseenn  iisstt  eebbeennffaallllss  ffüürr  
ddiiee  BBeehhaannddlluunnggssppllaannuunngg  bbeeii  eeiinneemm  MMaammmmaa--KKaarrzziinnoomm  vvoonn  eerrhheebblliicchheerr  BBeeddeeuuttuunngg..  DDaarrüübbeerr  hhiinnaauuss  
hhaatt  ddeerr  GG--BBAA  ddiiee  PPEETT  aauucchh  zzuurr  CChhaarraakktteerriissiieerruunngg  vvoonn  LLuunnggeennrruunnddhheerrddeenn  zzuuggeellaasssseenn,,  ddeerreenn  EEnntt--
sstteehhuunngg  nniicchhtt  zzuulleettzztt  aauucchh  dduurrcchh  eeiinn  MMaammmmaa--KKaarrzziinnoomm  bbeeggrrüünnddeett  sseeiinn  kkaannnn..  
  
DDiiee  ddeerrzzeeiittiiggee  lleeiissttuunnggssrreecchhttlliicchhee  SSiittuuaattiioonn  ffüühhrrtt  nnaacchh  ddeenn  eettwwaass  zzuuggeessppiittzztteenn  AAuussssaaggeenn  eeiinneess  vvoonn  
uunnss  bbeeffrraaggtteenn  NNuukklleeaarrmmeeddiizziinneerrss  zzuu  ddeerr  aabbssttrruusseenn  LLaaggee,,  ddaassss  eeiinn  4400--jjäähhrriiggeerr  KKeetttteennrraauucchheerr  mmiitt  
LLuunnggeennkkaarrzziinnoomm  pprroobblleemmllooss  vvoonn  ddeerr  AAOOKK  eeiinnee  aammbbuullaannttee  PPEETT--UUnntteerrssuucchhuunngg  ggeenneehhmmiiggtt  bbeekkoommmmtt,,  
wwäähhrreenndd  ddiieesseellbbee  UUnntteerrssuucchhuunngg  eeiinneerr  5555--jjäähhrriiggeenn  MMuutttteerr  ddrreeiieerr  KKiinnddeerr,,  bbeeii  ddeerr  iimm  RRaahhmmeenn  ddeerr  
VVoorrssoorrggeeuunntteerrssuucchhuunngg  BBrruussttkkrreebbss  eerrkkaannnntt  wwuurrddee,,  vveerrwweeiiggeerrtt  wwiirrdd..  
  
AAlllleeiinn  aann  ddiieesseemm  rreeaalliittäättssnnaahheenn  BBeeiissppiieell  aauuss  ddeemm  PPrraaxxiissaallllttaagg  zzeeiiggtt  ssiicchh,,  ddaassss  hhiieerr  ddrriinnggeenndd  HHaanndd--
lluunnggssbbeeddaarrff  bbeesstteehhtt..  
  
LLöössuunnggssmmöögglliicchhkkeeiitteenn::  
  
WWiirr  hhaabbeenn  aauuffggeezzeeiiggtt,,  ddaassss  wweeddeerr  ddiiee  bbiisshheerriiggee  VVoorrggeehheennsswweeiissee  vvoonn  GG--BBAA  nnoocchh  ddiiee  ddeess  IIQQWWiiGG  
zziieellffüühhrreenndd  sseeiinn  kkaannnn..  
  
DDaahheerr  ssoollllttee  ddiiee  MMeetthhooddeennbbeewweerrttuunngg  vvoonn  PPEETT  nniicchhtt  wweeiitteerrhhiinn  nnaacchh  KKrreebbss--IInnddiikkaattiioonneenn  eerrffoollggeenn..  
  
EEiinnee  aalltteerrnnaattiivvee  VVoorrggeehheennsswweeiissee  zzeeiiggtt  ddiiee  bbeeiiggeeffüüggttee  SSttuuddiiee  ((AAnnllaaggee  22))  aauuff..  HHiieerr  wwuurrddee  bbeeii  eeiinneerr  
sseehhrr  ggrrooßßeenn  KKrreebbssppaattiieenntteenn--GGrruuppppee  ((üübbeerr  2200  000000  PPaattiieenntteenn))  ddiiee  FFrraaggee  ggeepprrüüfftt,,  iinnwwiieewweeiitt  PPEETT  ddiiee  
wweeiitteerree  KKrreebbssbbeehhaannddlluunngg  eennttsscchheeiiddeenndd  bbeeeeiinnfflluusssstt  ooddeerr  ggaarr  eeiinnee  ÄÄnnddeerruunngg  ddeess  tthheerraappeeuuttiisscchheenn  
VVoorrggeehheennss  bbeewwiirrkktt..  DDiiee  EErrggeebbnniissssee  ssiinndd  ssiicchheerrlliicchh  bbeeeeiinnddrruucckkeenndd..    
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DDaass  iisstt  aauuss  uunnsseerreerr  SSiicchhtt  ddiiee  wwiirrkklliicchh  wwiicchhttiiggee  FFrraaggeesstteelllluunngg  eeiinneerr  tteeuurreenn  DDiiaaggnnoossttiikk::  
  
••  KKaannnn  ddiiee  zzuurr  PPrrüüffuunngg  aannsstteehheennddee  DDiiaaggnnoossttiikk  bbeewwiirrkkeenn,,  ddaassss  oohhnnee  ZZeeiittvveerrlluusstt  uunndd  mmiitt  mmöögg--

lliicchhsstt  ggeerriinnggsstteerr  IIrrrrttuummss--WWaahhrrsscchheeiinnlliicchhkkeeiitt  ddiiee  „„rriicchhttiiggee““  TThheerraappiiee  iinn  ddiiee  WWeeggee  ggeelleeiitteett  bbzzww..  
eeiinn  ssiicchh  aallss  ffaallsscchh  eerrwweeiisseennddeerr  BBeehhaannddlluunnggssvvoorrsscchhllaagg  kkoorrrriiggiieerrtt  wwiirrdd??  DDeemmggeeggeennüübbeerr  iisstt  eeiinnee  
DDiiaaggnnoossttiikk,,  ddiiee  nnuurr  ddeemm  IInnffoorrmmaattiioonnssggeewwiinnnn  oohhnnee  tthheerraappeeuuttiisscchhee  AAuusswwiirrkkuunnggeenn  ddiieenntt,,  aallss  uunn--
wwiirrttsscchhaaffttlliicchh  aabbzzuulleehhnneenn..  

  
mmaammaazzoonnee  ––  FFrraauueenn  uunndd  FFoorrsscchhuunngg  ggeeggeenn  BBrruussttkkrreebbss  ee..VV..  mmeeiinntt    ddaahheerr,,  ddaassss  ddeerr  DDeeuuttsscchhee  BBuunn--
ddeessttaagg  ssiicchh  ddrriinnggeenndd  ddaaffüürr  eeiinnsseettzzeenn  ssoollllttee,,  ddaassss  ddiiee  EEnnttsscchheeiidduunnggsszzeeiitteenn  ddeerr  SSeellbbssttvveerrwwaallttuunngg  
eerrhheebblliicchh  vveerrkküürrzztt  ((uunndd  ddaadduurrcchh  vveerrbbiilllliiggtt))  wweerrddeenn  uunndd  ddaassss  eeiinnee  ffllääcchheennddeecckkeennddee,,  vvoonn  ddeenn  BBeeii--
ttrraaggsszzaahhlleerrnn  ffiinnaannzziieerrttee  SSttuuddiiee  ((eettwwaa  iimm  RRaahhmmeenn  eeiinneess  MMooddeellllvvoorrhhaabbeennss))  zzeeiittnnaahh  iinniittiiiieerrtt  wwiirrdd..  DDiiee--
ssee  SSttuuddiiee  ssoollllttee  „„KKrreebbssaarrtteenn  üübbeerrggrreeiiffeenndd““  uunndd  pprraaxxiissnnaahh  ddeenn  NNuuttzzeenn  uunndd  ddiiee  WWiirrttsscchhaaffttlliicchhkkeeiitt  ddeerr  
MMeetthhooddee  PPEETT  aannhhaanndd  ddeess  KKrriitteerriiuummss  TThheerraappiieerreelleevvaannzz  üübbeerrpprrüüffeenn..  
  
EEiinnee  ssoollcchhee  SSttuuddiiee  ssoollllttee  uunntteerr  ssttrriinnggeenntteerr  wwiisssseennsscchhaaffttlliicchhee  BBeegglleeiittuunngg  dduurrcchhggeeffüühhrrtt  wweerrddeenn..  HHiieerr--
bbeeii  ssoollllttee  aauucchh  ddeemm  GG--BBAA  uunndd  ddeemm  IIQQWWiiGG  ddiiee  aabbsscchhlliieeßßeennddee  MMöögglliicchhkkeeiitt  ggeeggeebbeenn  wweerrddeenn,,  ddiiee  iimm  
RRaahhmmeenn  ddeerr  SSttuuddiiee  zzuu  kklläärreennddee  FFrraaggeesstteelllluunnggeenn  zzuu  ddeeffiinniieerreenn,,  wwoo  iimmmmeerr  ddiieessee  IInnssttiittuuttiioonneenn  zzuu  ddeerr  
AAuuffffaassssuunngg  ggeellaannggeenn,,  ddaassss  iinn  ddiieesseemm  TTeeiillbbeerreeiicchh  ddiiee  MMeetthhooddee  PPEETT  nnoocchh  uunnzzuurreeiicchheenndd  eevvaalluuiieerrtt  iisstt,,  
oobbwwoohhll  ssiiee  iinn  aannddeerreenn  LLäännddeerrnn  sscchhoonn  zzuurr  RRoouuttiinnee  ggeewwoorrddeenn  iisstt..  
  
EEiinnee  ssoollcchhee  EEiinnfflluussssnnaahhmmee  vvoonn  GG--BBAA  uunndd  IIQQWWiiGG  ssoollllttee  jjeeddoocchh  ssttrreenngg  zzeeiittlliicchh  lliimmiittiieerrtt  wweerrddeenn,,  ddaa  
aannssoonnsstteenn  mmiitt  ddeenn  vvoonn  uunnss  kkrriittiissiieerrtteenn  jjaahhrreellaannggeenn  ZZeeiittvveerrzzööggeerruunnggeenn  zzuu  rreecchhnneenn  iisstt..  
  
  
AAnnsspprreecchhppaarrttnneerriinn::  
 
Ursula Goldmann-Posch 
Gründerin mamazone e.V. 
 
Vereinsadresse: 
Mamazone e.V. im Haus des MDK 
Max-Hempel-Straße 3 
86153 Augsburg 
T: 0821-5213144 
F: 0821-5213143 
Mobil: 0176-50 35 15 16 
Mail: goldmann.posch@t-online.de 
 
  
AAnnllaaggeenn::  
  

11..  GGaaiillllaarrdd,,  MM..::  PPEETT((//CCTT))::  SSttaanndd  ddeerr  BBeerraattuunnggeenn  iinn  GG--BBAA  uunndd  IIQQWWiiGG  
  

22..  BBrruuccee  EE..  HHiillllnneerr,,  BBaarrrryy  AA..  SSiieeggeell,,  DDaawweeii  LLiiuu,,  eett  aall..::  IImmppaacctt  ooff  PPoossiittrroonn  EEmmiissssiioonn  TToommooggrraapphhyy//CCoommppuutteedd  TToo--
mmooggrraapphhyy  aanndd  PPoossiittrroonn  EEmmiissssiioonn  TToommooggrraapphhyy  ((PPEETT))  AAlloonnee  oonn  EExxppeecctteedd  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  PPaattiieennttss  wwiitthh  CCaann--
cceerr::  IInniittiiaall  RReessuullttss  FFrroomm  tthhee  NNaattiioonnaall  OOnnccoollooggiicc  PPEETT  RReeggiissttrryy..  PPuubblliisshheedd  AAhheeaadd  ooff  PPrriinntt  oonn  MMaarrcchh  2244,,  22000088  

  
33..  BBeevvoollllmmääcchhttiigguunngg  VVoorrssttaanndd  mmaammaazzoonnee  ee..VV..  

  
  
IInntteerreesssseennsskkoonnfflliikktt--EErrkklläärruunngg::    
  
UUrrssuullaa  GGoollddmmaannnn--PPoosscchh,,  ddiiee  AAuuttoorriinn  ddiieesseerr  PPeettiittiioonn,,  eerrkklläärrtt  hhiieerrmmiitt,,  ddaassss  kkeeiinnee  TTaattssaacchheenn  uunndd  ffii--
nnaannzziieellllee  BBiinndduunnggeenn  ooddeerr  BBeezziieehhuunnggeenn  vvoorrlliieeggeenn,,  ddiiee  ggeeeeiiggnneett  ssiinndd,,  MMiissssttrraauueenn  ggeeggeenn  iihhrree  UUnnppaarr--
tteeiilliicchhkkeeiitt  iinn  ddiieesseerr  TThheemmaattiikk  zzuu  rreecchhttffeerrttiiggeenn  ssoowwiiee  eeiinnee  BBeessoorrggnniiss  ddeerr  BBeeffaannggeennhheeiitt  zzuu  bbeeggrrüünnddeenn..  


