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1. Azonosítószám: 8/2009 

2. Az eljárásrend tárgya 

2.1. Az eljárásrend célja 

A nemzetközi finanszírozási elvek figyelembe vételével a hazai és nemzetközi 

szakmai irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történő 

diagnosztikus és terápiás utak kijelölése, ellenőrzése.  

2.2. Az eljárásrend tárgya át képező betegség, betegcsoport megnevezése 

Neurodegeneratív megbetegedések 

Parkinson-kór (G20H0) 

3. Fogalmak 

A szintű bizonyíték: (alátámasztottan hatásos/nem hatásos/káros) legalább 1 db I. osztályú 

bizonyíték támasztja alá, vagy legalább 2 db konzisztens II. osztályú bizonyíték. 

B szintű bizonyíték: (valószínűleg hatásos/nem hatásos/káros) legalább 1db II. osztályú 

bizonyíték, vagy nagyszámú III. osztályú bizonyíték 

Bradykinézia/hypokinézia: A mozgás lassúsága. A Parkinson kór motoros alaptünete. 

C szintű bizonyíték: (lehet, hogy hatásos/nem hatásos/káros) legalább 2 db, meggyőző III. 

osztályú bizonyíték 

Disztónia: Motoros komplikáció. Akaratlan izom-összehúzódás, készszeres ismétlődő 

csavaró mozdulatokat eredményez. 

Dyskinesia: Kényszeres mozgások, rángás (pl. arcon) 

Ergot derivátum: Növényből kivont dopamin agonista, mely mellett – a nem ergot eredetű 

dopamin agonistákkal ellentétben – fokozott monitorozásra van szükség. 

Freezing: „Lefagyás”. A mozgás, a mozgáskoordináció hirtelen, váratlan zavara, leállása.  
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Késői Parkinson kór/betegség: Késői Parkinson kórról a motoros komplikációk 

megjelenése után beszélünk. 

Korai Parkinson kór/betegség: Korai Parkinson kórról olyan Parkinson betegek esetében 

beszélünk, akiknél már kialakult funkcionális rokkantság, de a (levodopa-indukált) motoros 

komplikációk még nem jelentkeztek. 

Motoros komplikációk: A levodopa kezelés hosszú távon motoros komplikációkhoz vezet. 

A gyógyszeres kezelés egyre kevésbé tudja kontroll alatt tartani a parkinsonos tüneteket. A 

motoros komplikációk megjelenésétől kezdve késői Parkinson kórról beszélünk. Motoros 

komplikációk: wearing off, on-off jelenség, kiszámíthatatlan off-time, dyskinéziák, disztóniák, 

freezing. 

Motoros tünetek: A Parkinson kór extrapyramidális mozgászavar. Fő tünetei a tremor, a 

merevség, a mozgás lassúsága, később a posturális zavar. 

Nem motoros tünetek: A Parkinson kór mind önmagában, mind az anti-parkinson 

készítmények mellékhatásain keresztül nem motoros tüneteket is okoz. Következményei 

lehetnek mentális és autonóm zavarok. Kezelésük a Parkinson  betegség korai stádiumától 

szükséges. 

On-off jelenség: Motoros komplikáció. A gyógyszeres kezelés hatására csökkennek a 

Parkinson kór tünetei, azonban a hatóanyag koncentrációja az agyban nem állandó. Amikor 

a szint alacsony, a tünetek erősebbek (off fázis). Az off és on fázis váltakozása jelenleg 

együtt jár a Parkinson kórral, és a hosszú távú levodopa kezelés után az ingadozás 

kiszámíthatatlanabbá válik. 

Parkinsonizmusok: A Parkinson kórtól (betegségtől) elkülöníthető, de hasonló tünetekkel 

rendelkező kórismék. 

Rigor: Izomfeszülés, izommerevség. A Parkinson kór motoros alaptünete. 

Tremor: Nyugalmi remegés. A Parkinson kór motoros alaptünete. 

Wearing off: Motoros komplikáció. A levodopa hosszú távú alkalmazása után az 

antiparkinson hatóanyaggal elérhető eredmény egyre kisebb. A wearing off azt jelenti, hogy 

a kívánt hatás egyre mérsékeltebbé válik.  
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4. Kórkép leírása 

A Parkinson kór gyakori, progresszív neurodegeneratív betegség, amelyben az 

idegrendszerben a substantia nigra dopaminerg neuronjainak degenerációja miatt a 

dopamin-szint leesik. A dopamin a szervezetben a neuronok közötti ingerület-átvitelért 

felelős, így a szint csökkenése az idegsejtek közötti kommunikációt akadályozza. 

 

A Parkinson kór extrapyramidális mozgászavar. Fő tünetei a nyugalmi remegés (tremor), az 

izomfeszülés (rigor), a bradykinézia/hypokinézia (a mozgás lassúsága) és a tartási 

egyensúlyzavar (később jelentkezik). A diagnózis felállítása a négy alaptünet szerint történik, 

teljes bizonyossággal azonban csak szövettani vizsgálattal határozható meg. 

Megkülönböztetik a korai és késői Parkinson kórt. Késői vagy előrehaladott Parkinson kórról 

motoros komplikációk megjelenése után beszélnek.  

 

A Parkinson alapvetően mozgási rendellenesség, de más jellegű károsodással társul: 

pszichológiai problémák, demencia, a későbbiekben autonóm zavarok. A betegség 

előrehaladott fázisban komoly fogyatékossághoz, rokkantsághoz vezet, nagymértékű 

életminőség-csökkenést okoz. 

 

A Parkinson kór prevalenciája 100-200 fő/ 100 000 lakosra, Magyarországon a betegszám 

megközelítőleg 20 000 fő, a betegek 50-70%-a áll kezelés alatt. Jelenleg az évi incidencia 8-

10/ 100 000, de az arány folyamatosan növekszik. 

5. Az ellátás igénybevételének szakmai rendje 

Az ellátás igénybevételének szakmai rendjét lásd a háttéranyagban! 
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6. Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus 
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7. A finanszírozási-szakmai ellenőrzés alapját képező ellenőrzési sarkpontok 

A finanszírozási ellenőrzés során elsődlegesen azt vizsgáljuk, hogy a kezelő orvosok 

betartják-e a kihirdetett finanszírozási rendet, különös tekintettel a következő főbb 

sarokpontokra: 
1. ábra: Ellenőrzési adatlap tervezet 

 
 



A Parkinson betegség diagnosztizálása és ellátása 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 6

1. A klinikai diagnózis felülvizsgálata rendszeres időközönként, fél-egy évente történik. 

2. A diagnózis klinikai szempontrendszer szerint történik, MRI, PET és CT Parkinson szindróma 

differenciál diagnózisában nem indokolt, agyi SPECT csak indokolt esetben (fent meghatározott) 

végzendő.  

3. A gyógyszeres kezelés akkor kezdődik meg, ha a betegnél funkcionális fogyatékosság alakul ki, 

illetve a Parkinson betegség hatással van az életminőségére. A Parkinsonos tünetek egységes 

rendszer alapján értékelhetőek. Az UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale) skála 

lehetőséget ad erre. 

4. Anticholinerg és amantadin korai Parkinson kórban első választású terápiaként nem 

alkalmazható. COMT gátló csak késői Parkinson kórban adható. 

5. Neuroprotektív céllal csak klinikai vizsgálat keretében kezelhetők a betegek. 

6. A motoros komplikációk klinikai megállapítása után (Parkinson skálák), a beteg adjuváns 

terápiában részesül. Az adjuváns terápia a motoros komplikációk jellegétől és mértékétől függ. 

7. Műtéti beavatkozás csak speciális (fent meghatározott) esetekben indokolt. 

8. Minden beteg számára hozzáférhető kell, hogy legyen a fizioterápiás kezelés, a pszichológiai és 

szociális kezelés/gondozás 

9. A korai Parkinson kórtól a betegek kezelésben részesülnek a nem motoros tünetek 

kontrollálására. 

8. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási 

irányelveknek megfelelően állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a 

döntések alapjául szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás.  

9. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérő minőségi indikátorok 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következő indikátorokkal kívánjuk mérni: 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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10. A finanszírozás szempontjából lényeges kódok 
 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 
BNO BNO megnevezés 
G20H0 Parkinson-kór 
Y4670 Antiparkinson gyógyszerek 

 

2. Táblázat: ATC kódok 
ATC ATC megnevezése 
  N04* Anti-parkinson gyógyszerek 
  N04A* Anticholinergek 
  N04B* Dopaminergek 
 . N04BA Dopa és dopa derivátumok  
. .N04BB Adamantane derivátumok 
.. N04BC Dopamin agonisták 
.. N04BD MAO-B gátlók 
.. N04BX  Egyéb dopaminergek 

 

3. Táblázat: Finanszírozott ATC-k Magyarországon 
ATC hatóanyag 
N04AA02 Biperiden 
N04AA03 Metixen 
N04AA04 Prociklidin 
N04BA02 Levodopa és decarboxylase gátló 
N04BA03 Levodopa, decarboxylase gátló és comt gátló 
N04BB01 Amantadin 
N04BC04 Ropinirol 
N04BC05 Pramipexol 
N04BD01 Selegilin 
N04BX01 Tolcapone 
N04BX02 Entacapon 

11. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdő napja: 2010. január 1. 

12. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2013. január 1. 

13. A felülvizsgálat tervezett időpontja: 2012. június 30. 


