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1. Azonosítószám: 3/2009 

2. Az eljárásrend tárgya 

2.1. Az eljárásrend célja 

Figyelembevéve a nemzetközi finanszírozási elveket, a hazai és nemzetközi 

szakmai irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történő 

diagnosztikus és terápiás utak kijelölése, ellenőrzése.  

2.2. Az eljárásrend tárgyát képező betegség, betegcsoport megnevezése 

Daganatos megbetegedések (C00-C97) 

A sigma és a colon rossz indulatú daganatai 

3. Fogalmak, rövidítések 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció 

BNO Betegségek nemzetközi osztályozása 

BSC Best supportive care 

HBCS Homogén betegségcsoport 

OENO Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

CRC Colorectalis carcinoma 

TNM Tumor, node, metastasis (tumor, nyirokcsomó, metasztázis) 
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4. Kórkép leírása 

Napjainkban a colorectalis daganatok (CRC) okozta halálozások száma nő. Évente 

mintegy 800 000 új megbetegedést diagnosztizálnak a fejlett országokban. Ez az összes 

diagnosztizált tumornak a 15 %-át teszi ki.  

Magyarországon évente nagyságrendileg 7000 új esetet ismernek fel, az éves 

halálozások száma 4000 fő. Így a CR daganatok a népesség halálozása szempontjából a 

második legveszélyesebb betegségcsoportnak – tekinthetők. A mortalitás emelkedő 

tendenciát mutat: 1990-ben már 4236-an haltak meg a CRC következtében. A betegség 

csak elvétve jelenik meg 40 éves életkor alatt, leggyakrabban az 60-70 éves 

korosztályban fordul elő.  

A colorectalis daganatok kialakulásában főként környezetei, táplálkozási, genetikai, 

családi faktorok, valamint precancerosus állapotok játszanak szerepet.  

A colorectalis daganatok stádium beosztása során a következő TNM klasszifikációt 

alkalmazzuk:  
1. ábra: Colorectalis daganatok TNM osztályozása 
T   Primer tumor 
  T0 nincs primer tumor 
  Tis In situ carcinoma 
  T1 a tumor nem terjed túl a mucosa és submucosa rétegén 
  T2 a tumor a bélfalra lokalizált, nem terjed túl a serosán 

  T3 
a tumor a bélfal összes rétegét involválja a szomszédos struktúrákra és szervekre való 
ráterjedéssel, vagy anélkül; fistula jelen lehet 

  T4 
A tumor terjedéss során a közvetlenül szomszédos szöveteken és szerveken túl is 
kiterjed 

      
N   Nyirokcsomó érintettség ("nodal involvement") 
  N0 nyrokcsomó nem érintett 
  N1 1-3 nyirokcsomó érintett a bélfal szomszédságában 
  N2 a resectio vagy az erek ligatúrája (apex) vonalán túli regionális nyirokcsomó involvált 
  N3 Nyirokcsomók involváltak, de a lokalizáció nem meghatározott 
      
M   Távoli metasztázis 
  M0 nincs távoli metasztázis 
  M1 távoli metasztázis jelen van 
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2. ábra: Colorectalis daganatok stádiumbeosztása 
0 stádium Tis, N0, M0 
IA stádium T1, N0, M0 
IB stádium T2, N0, M0 
II stádium T3, N0, M0 
III stádium bármely T, N1-3, M0 vagy T4, N0, M0 
IV stádium bármely T, bármely N, M1 

 
Metasztázisképzés: 

(1.) Lymphogen: mesocolon, mesenterimu, retroperitoneum 

(2.) Haematogen: elsősorban máj ( a tumor észlelésekor 20%, később 50%), tüdő 

 

5. Az ellátás igénybevételének szakmai rendje 

Az ellátás igénybevételének szakmai rendjét lásd a háttéranyagban! 
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6. Finanszírozás rendje, finanszírozási algoritmus 
3. ábra:  Finanszírozási protokoll 1. rész 
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4. ábra: Finanszírozási protokoll 2. rész 

 

.*Az egyes hatóanyagok generikumai között törzskönyvi indikációs eltérések vannak 
(pl: irinotecan cetuximabbal kombinálva egyes készítmények esetén elsővonalban 
adható). 

**Az R0 rezekciót követő „adjuváns” kezelés során a nemzetközi protokollok lehetővé 
teszik olyan hatóanyagok alkalmazását, amelyek Magyarországon csak első vonaltól 
adhatóak törzskönyvi indikáció alapján 

Az „Aktív kemoterápiás rezsim” korábbi vonalában adott kezelésének hatástalansága 
esetén a későbbi vonalban az adott kezelés nem alkalmazható. Egy adott kezelés 
intoleranciája nem jelent vonalbeli váltást.  

A bevacizumab monoterápia a törzskönyvi indikáció alapján nem engedélyezett, tehát 
off-label kezelés.  

Tekintettel a szakmai irányelvek hiányára a finanszírozási protokoll a lokális 
kezelésekre (intraarterialis kemoterápia, radiofrekvenciás abláció, hőterápia stb.) nem 
tér ki.  

Ezen a terápiás területen továbbá elérhetőek még off-label indikációk is. A 
finanszírozási protokollban ezeket az off-label indikációkat nem tüntetünk fel, ezen 
rezsimek finanszírozása egyedi elbírálás alapján történik. 
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A colorectalis daganatok utánkövetése a következő időpontokban esedékes: 
5. ábra: A colorectalis daganatok utánkövetése 

 
Forrás: Szakmai Protokoll 
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7. A finanszírozás-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: 
6. ábra: Ellenőrzési sarokpontok 
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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. 

10. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

1. Táblázat: Releváns BNO kódok 
BNO BNO név 
C1800 Vakbél rosszindulatú daganata 
C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
C1880 A vastagbél rosszindulatú daganata 
C1890 Vakbél rosszindulatú daganata k. m. n. 
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2. Táblázat: OENO kódok 
OENO OENO megnevezés 
70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 
72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis) 
88135 Transzfúzió során végzett tevékenység 
88740 Infúzió perifériás vénába 
70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 
44410 Prophylaxis - anticoagulans 
72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis) 
70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis) 
72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis) 
70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis) 
74101 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis) 
 Laborvizsgálatok 

 

3. Táblázat: HBCS kódok 
HBCS HBCS megnevezés 
959A – 959 L Rosszindulatú daganatok kemoterápiája 
287C Emésztőszervi malignomák 
2750 Vékony-, vastagbél nagyobb műtétei 
9430 Sugárterápia 
9511 – 9515 Radikemoterápiák 

340Z Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél műtétei (kivéve: 
oesophagus nagyobb műtétei) súlyos társult betegséggel 

 

4. Táblázat: ATC kódok 
ATC ATC megnevezés 
L01* Antineoplastic ágensek, különös tekintettel 
L01BC06 capecitabin 
L01XC06 cetuximab 
L01XC07 bevacizumab 
L01XC08 panitumumab 

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

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

 9



A sigma és colon daganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll 

OEP-EOSZEF 

 10

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


