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Vezetıi összefoglaló 

 
A hólyagdaganat heterogén, térben és idıben multiplex, polikronotóp krónikus 

megbetegedés. Az összes daganat 3%-a, Magyarországon az incidencia átlagosan 2600 fı. 

A férfiak körében a negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedés, és háromszor olyan 

gyakori férfiak, mint nık esetében.  

 

Mivel a kezelési döntések elsısorban a prognózistól függenek, elkülönül a nem-invazív, az 

izom-invazív és a metasztatikus daganat kezelése. Az nem-invazív daganat standard 

kezelése az ismételt TUR beavatkozás, majd a kockázattól függıen kiegészítı terápia. Az 

izominvazív-daganat alapvetı kezelése a cisztektómia. Vita tárgyát képezi a neoadjuváns 

illetve adjuváns terápia hatásossága, de egyelıre nem áll rendelkezésre megfelelı 

bizonyíték a kemoterápiával elérhetı lényeges egészségnyereségrıl. A metasztatikus 

daganatok során alkalmazott terápia a tünetek enyhítésére irányul, ebben az esetben a 

protokollok a klinikai vizsgálatban való részvételt javasolják. A magyar és nemzetközi 

protokollok javaslatait figyelembe véve, célunk egy részletes egyesített, a fenntartható 

költségeket is figyelembe vevı ajánlás megfogalmazása volt.  

 

Áttekintettük a magyar szakmai protokollt, az NCCN ajánlását és a NICE ebben a témában 

készült finanszírozási irányelveit, figyelembe véve az ESMO és a European Association of 

Urology húgyhólyag carcinomára vonatkozó ajánlásait. 
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I Háttér 

A hólyagdaganat relatíve magas elıfordulású rákos elváltozás, elsısorban a férfiak körében, 

és incidenciája az utóbbi években növekvı tendenciát mutatott. Kezelése a daganat 

elırehaladottságától függ.  

Az anyag, amely a 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján az 1/2009 finanszírozási 

jogszabály hátteréül szolgál, az alábbi elvek szerint épül fel:  

• Az anyag összeállításánál figyelembe vettük a hazai (Egészségügyi Minisztérium 

Szakmai Irányelve), valamint a releváns nemzetközi szakmai irányelvek 

legfrissebb verzióját.  

• Amennyiben lehetséges volt az irányelveket algoritmizált formában foglaltuk össze.  

• A hazai finanszírozási terápiás eljárásrend kidolgozása során a szakmai irányelvek 

mellett az egyes gyógyszerek vonatkozásában figyelembe vettük a törzskönyvi 

indikációt, az indikációhoz kötött felírás EÜ pont szövegét és a kemoterápiás 

protokollok szövegét.  

• Az off-label indikációk nem épültek be a finanszírozási protokollba. Azok a termékek, 

amelyek támogatásba történı befogadását a gyártó/forgalmazó a 32/2004 

ESzCsM rendeletnek megfelelıen nem kezdeményezte, vagy kezdeményezte, de 

azt visszavonta; nem épültek be a finanszírozási protokollba, azonban a szakmai 

korrektség tükrében jeleztük létüket.  

• Az adott területre fordított kiadások kalkulálásakor az OEP adataira támaszkodtunk.  

I.1 Fogalmak  
 
Cisztektómia: A húgyhólyag eltávolítása sebészeti beavatkozással. 

Intravezikális immunterápia: Intravezikális terápia az immunrendszerre ható 

készítménnyel. 

Intravezikális kemoterápia: Az eljárás során a kemoterápiás hatóanyagot katéteren 

keresztül juttatják a húgyhólyagba, amelyek magas koncentrációban jutnak el a tumor 

kiindulási területére.  

Salvage terápia: Végsı kezelési lehetıség, melyet azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik 

nem reagálnak a standard kezelési stratégiára vagy nem tolerálják azt . 

Surveillance: Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a betegek rendszeres 

idıközönként elıre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges 
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progressziójának szigorú monitorozása érdekében. Aktív beavatkozás helyett a betegek 

részt vehetnek a surveillance programban, ha a progresszió illetve a kiújulás kockázata 

alacsony, és a radikális beavatkozások végzése emiatt nem indokolt. 

Transzurethralis rezekció (TUR): A diagnózisra és a rákos szövet eltávolítására használt 

eljárás. Az urethran keresztül cisztoszkópot juttatnak a hólyagba. A rákos szövetet 

resectoszkóppal távolítják el.  

 

I.2 A bizonyítékok kategóriái NCCN szerint 
 
1 kategória: Az ajánlás magas szintő bizonyítékon alapszik (pl. RCT) és teljes a 

konszenzus. 

2A kategória: Az ajánlás alacsonyabb szintő bizonyítékon alapul, de a konszenzus teljes. 

2B kategória: Az ajánlás alacsonyabb szintő bizonyítékon alapszik, és nincs teljes 

konszenzus (de nincs fıbb nem egyetértés). 

3 kategória: Az ajánlás valamilyen szintő bizonyíték alátámasztja, de fıbb nézeteltérés van. 
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II Betegség ismertetése 

A protokoll során a következı BNO-kódokból indultunk ki: 

C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

 

  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 

  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 

  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 

  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 

  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 

  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 

  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

A hólyagdaganat heterogén, térben és idıben multiplex, polikronotóp krónikus 

megbetegedés. Az NCCN alapján, klinikai spektrum szerint három kategóriába osztható. Az 

elsı kategóriába a nem invazív tumor tartozik. Ebben az esetben a kezelés célja a 

rekurrencia és a progresszió meggátlása. A második kategóriába az invazív elváltozások 

tartoznak. Invazív tumor esetén el kell dönteni, hogy szükséges-e a hólyag eltávolítása a 

túlélés biztosításához, valamint hogy a daganat helyi kezelése kielégítı-e, vagy szisztémás 

kezelés szükséges. A harmadik csoportba a metasztatikus daganatok tartoznak, amelyek 

mellett az élet meghosszabbítása a cél. 

 

Az NCCN protokollja az elızı felosztást követve külön tárgyalja az izom invázió nélküli 

(noninvazív papilloma v. carcinoma) és az izmokra átterjedt hólyagrák kezelését. A magyar 

protokoll szintén megkülönbözteti a felismerés pillanatában az urotheliumra korlátozódó vagy 

a basalis membránt áttörı, de az izomszövetet el nem érı felületes tumorokat (75-85%), és 

az izomszövetet érintı tumorokat (15-25%).  



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 10 

II.1 Alapvetı terápiás eszközök 
 

• TUR (transurethralis rezekció)  

• cisztektómia  

• intravesicalis (hólyagon belüli) kemoterápia  

• BCG (intravezikális immunterápia)  

• mitomycin, epirubicin  

• szisztémás kemoterápia  

• sugárterápia 

 

II.2 Etiológia, kockázati tényezık, elıfordulás 
 
A rizikófaktorok közül a legfontosabb a dohányzás. A kialakulásban közrejátszanak a 

foglalkozási ártalmak, mint például az aromás aminok. A korábbi cyclophosphamid kezelés 

után is, 6-13 éves latencia idıvel ki alakulhat. Az acrolein a cyclophosphamid lebontási 

metabolitja felelıs a daganat kialakulásáért. Egyéb rizikófaktor a kismedence sugárkezelése 

és a krónikus cystitis. Genetikai szempontból, az onkogének közül, említést érdemel a 

HER/2 neu (amplifikáció a 17q23 chromosomán) és az epidermal growth factor receptor 

(EGFR). Az esetek 3-5 %-ában az EGFR gén amplifikálódik, míg 30-50 %-ában az 

oncoproteinje túltermelıdik. Férfiakban közel háromszor gyakoribb, mint nıkben, az arány 

2,7:1, fıleg a 6.-7. évtizedben jelentkezik. 50 éves kor alatt ritka. 

 

II.3 Tünetek és panaszok 
 

A fájdalmatlan makroszkópos vérvizelés a legjellemzıbb tünet Az esetek 75-80%-ában 

fordul elı, ritkán hólyagtamponádhoz vezethet. A mással nem magyarázható irritatív vizelési 

panaszok vérvizelés nélkül is lehetnek a hólyagtumor jelei. Hólyagtáji fájdalom, tapintható 

rezisztencia, általános tumortünetek az elırehaladott folyamatra utalnak. 
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II.4 Prognózis 
 
A tumorok 2/3-a a felismerés pillanatában vagy az urotheliumra korlátozódik, vagy a 

bazális membránt áttörve infiltrálja a tunica propriát, de az izomréteget nem éri el. Ezek a 

felületes tumorok (Ta, T1 stádium). Kórjóslatuk jó, 50-70%-ban recidiválnak, a mélységi 

progresszió 7-20%-os. 60%-ából idıvel invazív tumor fejlıdik. 

 

A tumorok 1/3-a már a felismerés pillanatában infiltrálja a hólyag izomrétegét vagy már 

a falon is túlterjed. Ezek az invazív tumorok. Kórjóslatuk igen kedvezıtlen. Kialakulásuk a 

felületes tumoroktól független, önálló. 

 

A biológiai viselkedést meghatározó tényezık: a daganat szövettani típusa, a daganati 

infiltráció mélysége, a nyirokcsomó és a távoli szervek érintettsége, a daganat 

differenciáltsági foka, a tumor konfigurációja (papillaris vagy szolid növekedési jellege), a 

kórszövettani metszetekben látható nyirokér-érintettség, az urothelium állapota (egyéb 

területek érintettsége), a tumor primer/recidív jellege, a soliter/ multiplex megjelenés, 

valamint a tumor lokalizációja és mérete.  

 

Nem invazív húgyhólyagdaganat esetén a progresszióra és a recidívára való esély 

kiszámítható a tumorok száma, nagysága az elsı recidíva jelentkezése, a stádium, a 

grade és a CIS jelenléte alapján egy kalkulátor segítségével pontosan megadható: 

www.eortc.be/tools/bladdercalculator/. 

 

Izominvazív daganat túlélése radikális cisztektómiát követıen tumorstádiumtól és a 

nyirokcsomó érintettségtıl függ. A pT2 stádiumban az 5 éves túlélési ráta 63%, pT3-ban 

31%, pT4 stádiumban 21%. Ha az eltávolított nyirokcsomók kevesebb, mint 20%-a tartalmaz 

daganatot, akkor 43%-os recidívamentes 10 éves túlélés várható, míg ennél nagyobb 

érintettség esetén ez csupán 17%. 

 

II.5 A hólyagdaganatok szövettani típusai  
 
Az urogenitális tumorok 90%-a a húgyhólyagból, 8%-a a vesemedencébıl , 2%-a az 

uretherbıl illetve az urethrából indul ki. Rendkívül gyakori az urothelialis tranzícionális sejt 

carcinoma (az USA-ban ez a leggyakoribb), mely bárhonnan kifejlıdhet, ahol tranzícionális 

epithelium van jelen (vesemedence, húgyvezeték, húgyhólyag, illetve a húgycsı felsı 

kétharmada). Az urothelialis tumorokban gyakran divergens hisztológiai típusok keverednek 
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(pl. urothelialis és squamous, adenocarcinoma, micropapillaris vagy sarcomatoid) – ezeket a 

kevert típusokat is az urothelialis típus kezelése szerint kell ellátni. Az urothelialis tumor 

kezelésére alkalmazott kemoterápiás rezsimek többsége nem hatásos a tisztán nem-

urothelialis tumorok kezelésében. 

1. táblázat: A húgyhólyagdaganatok klasszifikációja WHO / ISUP beosztás szerint (WHO, 2004) 

Hám típusú daganatok 

• Urotheliális (tranzicionális sejtes) daganatok: 

Laphám carcinoma -Verroucousus carcinoma papilloma 

                               - Papilloma 

• Invertált 

• Exophitikus 

                                 -Papilláris urotheliális daganat, alacsony fokozatú malignitási        

                                  potenciállal     

                                - Carcinoma 

• Low grade 

• High grade  

                                   -Carcinoma in situ 

                                - Dysplasia / Atypia 

                                - Az urothelsejtes carcinoma változatai  

• Urothelsejtes carcinoma mirigyszerő (microcisztás) lumenekkel 

• Urothelsejtes carcinoma, fészekképzı típus 

• Urothelsejtes carcinoma, sarcomatoid típus 

• Homológ 

• Heterológ (carcinosarcoma) 

• Urotheliális carcinoma, micropapilláris típus 

Adenocarcinoma 

Villosus tumor 

Rosszul differenciált kis sejtes carcinoma 

Ritkán elıforduló daganatok: Carcinoid tumor 

Melanoma 

Lymphoepithelialis carcinoma 

Nagy sejtes neuroendokrin carcinoma 

Óriás sejtes és orsó sejtes carcinoma 

Plasmocytoid/lymphomatoid carcinoma 
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Rhabdoid tumor 

Basaloid carcinoma 

Nem hám eredető daganatok 

Mesenchymalis daganatok: jóindulatú 

                                            rosszindulatú 

 

Pheochromocytoma (paraganglioma) 

Lymphoma 

Plasmacytoma 

Germinális sejtes daganatok 

 

A húgyhólyagdaganatok 95%-a hám eredető, a maradék mesenchymalis kiindulású. A hám 

eredető daganatok több, mint 90%-a az urotheliális (transitionalis) sejtekbıl indul ki, a 

maradék laphám- és mirigyhám típusú. Az urothelialis daganatok szervi metasztázisai 

leggyakrabban a májban, a tüdıben, a csontrendszerben, a mellékvesékben és a 

bélrendszerben találhatók. Részletesen az urothelialis (tranzícionális) sejtes típusú, primer 

daganatok kezelésével foglalkozunk. 

II.6 A húgyhólyag daganat stádiumbeosztása 
 

2. táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor 

Primer tumor (pT) 

pTX A primer tumor nem értékelhetı 
pT0 A primer tumor léte nem bizonyítható 
pTa Non invazív papillaris carcinoma 
pTis Carcinoma in situ (lapos tumor) 
pT1 A tumor átterjedt a subepithelialis kötıszövetre 
pT2 A tumor infiltrálja az izomszövetet 
pT2a A tumor infiltrálja a (belsı) felületes izomréteget 
pT2b A tumor infiltrálja a (külsı) mély izomréteget 
pT3 A perivesicalis (zsír)szöveteket is infiltrálja a tumor 
pT3a Mikroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció 
pT3b Makroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció 
pT4 A prosztatára, vesicula seminalisokra, nıknél vaginára, uterusra, mindkét nemnél a 

hasfalra, illetve medencefalra terjedı tumor 
pT4a A tumor a prostatára, vaginára, uterusra terjed 
pT4b A tumor a medencefalra, hasfalra terjed 
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Forrás: AJCC 7th ed. 2010 

3. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 
Regionális nyirokcsomók (N) 

A regionális nyirokcsomók mind az elsıdleges és a másodlagos nyirokelvezetés 
regióit magukban foglalják. Minden más nyirokcsomó ami az aorta bifurcatio felett 

helyezkedik el, távoli nyirokcsomó 

NX A regionális nyirokcsomók nem értékelhetık 

N0 Nincs regionális nyirokcsomó-érintettség 

N1 
Egyetlen regionális nyirokcsomó áttét a medencében 

(hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó) 

N2 
Többszörös regionális nyirokcsomó áttét a medencében  

(hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó) 

N3 Iliaca communis menti nyirokcsomók áttéte 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 

 
4. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

Távoli metasztázis (M) 

MX A távoli metasztázis nem értékelhetı 

M0 Nincs távoli metasztázis 

M1 Távoli metasztázis 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 

 
5. Táblázat: A gyomorrák stádiumbeosztása 

Stádium-beosztás (NCCN) 

0a stádium Ta N0 M0 
0is stádium Tis N0 M0 
I stádium T1 N0 M0 
II stádium T2a N0 M0 

 T2b N0 M0 
III stádium T3a N0 M0 

 T3b N0 M0 
 T4a N0 M0 

IV stádium T4b N0 M0 
 Bármely T N1-3 M0 
 Bármely T N2 M0 
 Bármely T N3 M0 
 Bármely T Bármely N M1 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 
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III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

Az összes daganat 3%-a, Magyarországon az incidencia átlagosan 2600 fı. 

A férfiak körében a negyedik leggyakoribb daganatos megbetegedés, és háromszor olyan 

gyakori férfiak, mint nık esetében. Negyven évesnél fiatalabb betegeken ritkán 

diagnosztizálják, leginkább 60 és 70 éves kor közötti betegeken ismerik fel, ezért a kezelés 

szempontjából lényeges a kísérı betegségek szerepe. Magyarországon az utóbbi években 

némi növekedés volt megfigyelhetı az incidencia tekintetében, 2008-ban a férfiaknál 

bejelentett új daganatok száma 2111 a nık esetében 922 volt. 

6. táblázat: A hólyagdaganatok elıfordulása 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

C67 férfi 1641 1751 1807 1697 1882 1922 1840 2111 

C67 nı 746 764 872 805 834 850 791 922 

C67 összesen 2387 2515 2679 2502 2716 2772 2631 3033 
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IV Hazai szakmai protokoll és jelenlegi finanszírozás  

 
A hazai szakmai protokollok közül a Minisztérium honlapján publikált, 2008-tól hatályos 

irányelvbıl indulunk ki, melynek címe: Az Egészségügyi Minisztérium Szakmai Protokollja a 

húgyhólyag-daganatok ellátásáról (2008) 

 

IV.1 Diagnózis  
 

Kötelezıen elvégzendı diagnosztikai vizsgálatok: 

• Az anamnézis során rögzíteni kell: 

• az ipari ártalmakat, 

• a dohányzási szokásokat, 

• a szedett gyógyszereket, 

• a medencét ért korábbi irradiatió dózisát, kiterjedését, 

• korábbi cyclophosphamid kezelést, 

• a haematuria idejét és formáját,a gyakori és fájdalmas vizelést. 

• Fizikális vizsgálat  

• Laboratóriumi vizsgálatok (általános labor, vizelet citológia)  

• Képalkotó vizsgálatok (hasi és kismedencei UH, Urethrocystoscopia, Urographia/ 

CT-/MR urogram, CT-, MRI vizsgálat)  

 

Kiegészítı diagnosztikai vizsgálatok (differenciál-diagnosztika): 

• Vizeletmarker tesztek (a citológiai vizsgálatnál nagyobb szenzitivitású, de kisebb 

specificitású)  

• Fluorescens cisztoszkópia (kimutatja a CIS-t és a kezdıdı papilláris tumort)  

• Flow-citometria: hiperdiploid sejtek kimutatása (nem helyettesíti a hagyományos 

vizeletvizsgálatot)  

• Intravezikális UH-vizsgálat (a felületes és invazív tumorcsoport megkülönböztetésére, 

a fali infiltráció pontosabb megítélése)  
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• Mellkas röntgen/CT vizsgálat (tüdımetasztázis)  

• Csont-izotópscan (csontmetasztázis, megerısítésére MRI javasolt)  

• Csont-röntgenfelvétel (a csontscan által gyanúsnak mutatott területekrıl)  

  

Diagnosztikai algoritmusok: 

A hematúria kivizsgálása kulcskérdés: 

1. Vizelet üledék vizsgálat (Haematuria,pyuria) 

2. UH vizsgálat (Vesetumor, kı, pangás kizárása) 

3. Urogram (Kö, fejl. rendellenesség kizárása) 

4. Cisztoszkópia 

5. TUR 

 

IV.2 Primer kezelés  
 
A várható biológiai viselkedés figyelembevételével kerül kiválasztásra az elsıdlegesen 

alkalmazott terápia, mely lehet kizárólagos sebészeti, radiológiai vagy gyógyszeres kezelés, 

vagy együttes alkalmazásuk. 

A felületes és invazív tumorok kezelési szükségletei különböznek, mind a magyar mind a 

nemzetközi protokollok külön tárgyalják ıket.  

7. táblázat: A felületes hólyagdaganatok kockázati besorolása 

Alacsony kockázatú pTaG1, szoliter, 3cm-nél kisebb, min. 1 évig nem recidivál 

Közepes kockázatú 
pTaG2-3, pT1G1-2, vagy multiplex, vagy 3cm-nél nagyobb, vagy 1 
éven belül recidivál 

Magas kockázatú 
CIS, pT1G3, vagy 5-nél több gócú, vagy az elsı 3 hónapos 
kontrollnál recidivál 

 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 18 

 

IV.3 Sebészeti jellegő ellátás  
 
8. táblázat: Sebészeti beavatkozások és alkalmazásuk 

Beavatkozás A beavatkozás használata 

Transurethralis rezeció/TUR/ Minden húgyhólyagdaganat kezelésében szerepet kap. A 
diagnosztika utolsó, a terápia elsı lépcsıje 

Diagnosztikus TUR biopszia Minden tumor esetén elvégzendı. Terápiás szerepe is lehet. 

Terápiás értékő TUR 
Bressel sémával (differenciált mintavételi technikával 
végzendı), radikalitásáról szövettani mintavétel dönthet. 

Palliatív TUR 
Hólyagfájdalom, uréter szájadékok elzáródása, tumoros 
húgycsıelzáródás, vérzés kezelésére. 

Ismételt rezekció (Re-TUR) Reziduális daganat, illetve nem teljesen eltávolított daganat 
esetén alkalmazható. 

"Hideg" biopszia 

Dysplasia, in situ carcinoma felfedezésére, indokolt lehet 
papilláris tumor esetén.  

Kötelezıen végzendı magas kockázatú felületes daganatnál 
parciális cisztektómia elıtt, és pozitív vizeletcitológia mellett 
egyes esetekben. 

Hólyagfal rezekció, parciális 
cisztektómia. 

Csak szükséghelyzetben. A TUR elterjedése mellett 
jelentısége csökkent 

Radikális cisztektómia 

Indikációja: izominvazív húgyhólyag daganat, (pT2-T4aN0-
Nx M0) magas rizikójú felületes tumorok,(T1G3 és BCG 
rezisztens CIS) illetve a transzuretrálisan nem uralható 
extenzív papilláris tumor. 

Palliatív cisztektómia 
Elırehaladott tumoroknál, a tumor okozta helyi 
szövıdmények csökkentésére. 

Salvage cisztektómia 
Nem sebészeti kezelésre (kemo-radioterápia) nem reagáló 
daganat, vagy a hólyagkímélı kezelés utáni recidíva 
kezelésére. 

Kismedencei 
lymphadenectomia 

 A cisztektómia során korlátozott lymphadenectomia 
végezhetı.  

Urethrectomia 
Ha a rezekció disztális vonala nem tumormentes, 
elvégzendı 

Laserkezelés (Neodymium-
YAG laser, Photodinamiás 
terápia (PTD)) 

Húgyhólyagtumorok roncsolására és TUR kiegészítéseként. 
Terápiás céllal felületes tumorok kezelésére alkalmas 

 

A cisztektómia után a vizeletelvezetés megoldására több eljárás alkalmazható: 

• Uretero-sigmoideostomia 

• Kontinens vizelettároló tasakok, melyek vastag és vékonybélbıl készülnek, hasfalra 

vezethetıek, stomán át 

• Orthotóp hólyagoknál a rezervoárt a húgycsıcsonkkal anasztomizálják 
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IV.4 Gyógyszeres kezelés  
 
A TUR utáni kiújulás veszélye intravezikális kemoterápiával mérsékelhetı. A beavatkozás 

csökkenti a recidívák gyakoriságát, de nem csökkenti a progressziót. (evidencia 1A). Nincs 

hatásosságbeli különbség a mitomycin C, az epirubicin és a doxorubicin között. 

Költséghatékony a korai installáció, mivel 40%-kal csökkenti a kiújulás veszélyét ( evidencia 

szint 2A) A közepes rizikójú csoportban 6 hetes kúrával kell kiegészíteni a korai instillációt. 

Az intravezikális immunterápiát (BCG) magas kockázatú betegeknél alkalmazzák, mert 

megakadályozza vagy késlelteti a tumor progresszióját.(evidencia 1a) 

 Az intraarteriális kemoterápiát T3-4, válogatott betegeken alkalmazzák. Nagy 

gyógyszerkoncentráció a tumorban és a környezetében. 5- Fluorouracil, mitomycin, 

adriamycin és cisplatin alkalmazása válogatott betegeken.  

 

Neoadjuváns terápiára a mőthetı, T2-T4a-es betegek alkalmasak. A kezelés célja a 

húgyhólyag megtartása és a beteg túlélésének növelése a mikrometasztázisok 

eltávolításával, de jelenleg nem állnak rendelkezésre olyan, magas evidenciaszintő 

vizsgálatok, melyek bizonyítják a terápia hatásosságát a túlélés meghosszabbításában. Az 

elvégzett klinikai vizsgálatok alapján javuló túlélési tendencia állapítható meg a neoadjuváns 

kezelésben részesült betegek javára. 

 

Az izomszövet érintettsége esetén a standard eljárás a radikális cisztektómia. A hólyag 

eltávolítása ellenére a recidíva és a metasztázis valószínősége továbbra is magas. Adjuváns 

kemoterápia adható pT3-4 és/vagy pN+, M0 betegségben a túlélés növelésére és a recidívák 

késleltetésére, M-VAC és Gemcitabin és Cisplatin kombinációval (GC). Az eddig közölt 

vizsgálatok nem bizonyítják az adjuváns kemoterápia túlélést növelı hatását, alkalmazását 

egyedileg javasolt eldönteni.(evidencia 2b). 

 

Áttétes húgyhólyag daganatok kezelése A kombinált kemoterápia (M-VAC) bizonyítottan 

hatásosabb a monoterápiás kezelésnél. Szívbetegség jelenléte esetén adriamycin helyett 

epirubicin adása kísérelhetı meg (M-VEC). Rossz vesefunkció esetén a cisplastin 

carboplatinnal helyettesíthetı, bár a hatékonysága kisebb (CMV). A rossz állapotú betegek 

nem kaphatnak kemoterápiát, ebben az esetben mőtéti beavatkozás és tüneti kezelés (BSC) 

javasolható. 
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A metasztatikus hólyagdaganat kezelésében a gemcitabin-cisplatin (GC) kombináció nem 

bizonyult rosszabbnak az M-VAC kombinációnál. Elsı vonalú kezelésként adva a 

válaszarány GC esetén 49%, M-VAC esetén 46%. Átlagos túlélés 13,8 vs 14,8 hónap. A 

mellékhatásokat tekintve a GC kezelés jobban tolerálható, kevesebb súlyos mellékhatást 

figyeltek meg. Másodvonalas kezelésként a korábban M-VAC kezelésben részesült betegek 

gemcitabint, a korábban GC kezelésben részesült betegek progresszió esetén M-VAC 

kezelést kaphatnak. Vizsgálat folyik a rossz általános állapotú betegek kezelésére 

Carboplatin, Gemzar és CMV (carboplatin) terápiával. Gemcitabin és paclitaxel elızetes 

kemoterápia után is hatékony (evidenciaszint 2b). Többes kombinációk alkalmazása klinikai 

vizsgálatok tárgyát képezik (Taxol, Gemzar, cisplatin (TCG) hatékonysága). 

A kezelés eredményességét kedvezıtlenül befolyásolja a beteg rossz általános állapota, 

jelentıs testsúlycsökkenés, emelkedett szérum alkalikus foszfatáz, máj-, tüdı, és/vagy 

csontáttétek jelenléte. Az emelkedett életkor és a dohányzás további rizikótényezınek 

számít. Ugyancsak rontja a kezelhetıséget a fennálló szív és tüdıbetegségek gyakori 

elıfordulása. 

 

9. táblázat: Alkalmazott kemoterápiás protokollok 

CISCA/CAP 

Cisplatin 100 mg/m2 

Cyclophosphamid 650 mg/m2 

Adriamycin 50 mg/m2 

M-VAC 

Metotrexát 30 mg/m2 

Vinblastin 3 mg/m2 

Adriamycin 30 mg/m2 

Cisplatin 70 mg/m2 

CMV 

Cisplatin 100 mg/m2 

Metotrexát 30 mg/m2 

Vinblastin 4 mg/m2 

CM 
Cisplatin 70 mg/m2 

Metotrexat 40 mg/m2 

GC 
Gemcitabin 1000 mg/m2 

Cisplatin 70 mg/2 
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PCG 

Paclitaxel 200 mg/m2 

Carboplatin AUC 5 (Calvert) 

Gemcitabin 800 mg/m2 

TCG 

Paclitaxel 80 mg/m2 

Cisplatin 70 mg/m2 

Gemcitabin 1000 mg/m2 

TIP 

Paclitaxel 200 mg/m2 

Ifosfamid 1200 mg/m2 

Cisplastin 70 mg/m2 

 

A TCG és TIP protokollok jelenleg nem finanszírozottak Magyarországon. 

A Gemzar monoterápia kezelés indikáción túli, az M-VAC, M-VEC, CMV protokollokban 

szereplı methotrexat, vinblastin gyógyszerek indikációiban nem szerepel a húgyhólyag 

daganat, ugyancsak nem szerepel az ifosfamid indikációjában.  

 

IV.5  Sugárkezelés 

 

A sugárkezelés indikációi: 

• inoperábilis daganat palliatív sugárkezelése  

• operábilis daganatnál, ha a beteg a mőtétet visszautasítja, vagy a mőtét kontraindikált  

• szimultán radiokemoterápia a cisztektómia helyettesítésére szervmegtartó kezelés 

során ( 2b evidencia).  

  

A szimultán radiokemoterápia indikációi: 

• Izomzatot beszőrı T2-4 daganat  

• Nagy kockázatú T1: T1G3, reziduális tumor TUR után, nem reszekálható tumor, 

multifokális tumor, kiterjedt in situ carcinoma  

• Feltételek: nincs távoli áttét, nem volt elızetes pelvicus besugárzás  

 

A szimultán radiokemoterápiás kezelést prospektív klinikai vizsgálatok eredményei 

támogatják. (evidenciaszint 2b) Radiokemoterápia általában a besugárzás elıtt 5 napon át 

és a besugárzás elsı és utolsó hetében (cisplatin 25mg/m2 vagy carboplatin 65 mg/2)  
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10. táblázat: Urotheltumorok primer kezelése összefoglalás 

Felületes tumorok 

Alacsony 
kockázat TUR és egyszeri korai kemoterápiás instilláció 

Közepes 
kockázat TUR, majd 6 hétig hetente ismételt kemoterápiás instilláció 

Magas kockázat TUR + utórezekció, lokális BCG kezelés 6 hétig hetente, majd havonta 6 
hónapon át, és évente 3 hetes indukció 

Magas kockázat, 
BCG rezisztens 

Radikális cisztektómia mérlegelendı 
(perzisztáló pozitív citológia vagy pT1G3) 

Diffúz 
papillomatosis 

Radikális cisztektómia mérlegelendı 

pT1G1-3 N1-2 
M0 

A látható tumor a fenti sebészi módszerek valamelyikével távolítandó el. 
Leggyakrabban korlátozott lympadencetomiával együtt. A sebészi 
beavatkozást ki kell egészíteni (citosztatikus kezelés, + /- irradiáció) 

Invazív tumorok 

pT2 G1 N0 M0 
Radikális cisztektómia kismedencei lymphadenectomiával.  
Parciális cisztektómia szóba jöhet. 

pT2G2-3 T3a,b 
G1-3 N0 M0 

Radikális cisztektómia, kismedencei lymphadenectomia.  
Hólyagmegtartás esetén extenzív TUR majd radiokemoterápia.  

pT2-T3a, G2-3 
N1 M0 

Radikális cisztektómia, kismedencei lymphadenectomia és regionális vagy 
szisztémás citosztatikus kezelés  
Hólyagmegtartás esetén extenzív TUR majd radiokemoterápia. 

T4 bármely N és 
M kapcsolatban, 
továbbá T1-4 
N1-3 M+ 

Sebészi beavatkozás bármely formája a palliációra szorítkozik (TUR, 
cystectomia) vérzés, hólyagfájdalom, tenesmusok, ureter-, urethraocclusio 
esetén TUR  
Palliatív sugárkezelés citosztatikus kezelés. 

 

Adenocarcinoma, laphámrák 

Az urachus eredető, adenocarcinoma fennállása esetén parciális cisztektómia végezhetı. 

Egyébként, még operábilis esetben is – a stádiumtól függetlenül - radikális cisztektómia 

javasolt. Elırehaladott tumornál csak sebészeti palliáció javasolt, melyet a tünetek 

indikálnak. A kemoterápia nem elfogadott, egyedi mérlegelést kíván. Sugárkezelésre adott 

válasz csekély. 
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11. táblázat:Urotheltumorok relapszusának kezelése 

pTa G1-2 pT1 G1-3 

Alapvetıen a primer ellátás elvei az irányadóak A 
recidíva ténye azonban az esetleges progressziót (T 
vagy G változás) a radikálisabb, sebészi kezelés 
irányába viszi. Ismételt intravezikális, citosztatikus 
kezelések utáni recidívák esetén sugárterápia 

pTis N0 M0 Perzisztáló vagy recidiváló forma: radikális 
cisztektómia 

pT2 G1-3 pT3a, b G1-3 N0 M0 
A primer ellátás elvei az irányadók a recidíva ténye 
agresszívebb sebészi kezelést indokol, esetleg 
kemoterápia vagy sugárkezelés 

pT4 G1-3 N0 M0 
Csak palliatív sebészeti beavatkozás /palliatív TUR, 
cisztektómia és kemoterápia/ vagy palliatív 
sugárkezelés 

 

 

12. táblázat: Áttétes urotheltumorok relapszusának kezelése 

pT1-4 N1-3 M+ 

� Csak palliatív sebészi beavatkozás jön szóba 
(TUR), melyet szövıdmények indikálhatnak 
(vérzés, ureterocclusio, stb.) citosztatikus 
kezelés  

� Palliatív sugárkezelés. 
� Recidíva esetén a TUR lokális kezeléssel 

(BCG, citosztatikum) kiegészítendı ill. 
sugárkezeléssel  
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IV.6 Gondozás 

 

13. táblázat: Felületes tumorok esetén 

Alacsony rizikójú tumorok 

negatív elsı (3. havi) cisztoszkópia után 9 hónappal 
szükséges csak az újabb tükrözés, ha a 3 havonta végzett 
vizelet-citológia negatív, majd évente szükséges a 
cisztoszkópia 5 évig 

Közepes rizikójú tumorok 

az elsı évben 3 hónapos, a második évben 6 hónapos 
cisztoszkópos kontroll ajánlott, vizelet citológiával. A további 
teendıket a két éves történés határozza meg, ha recidíva 
nincs, akkor évenkénti ellenırzés az 5. évig. 

Magas rizikójú tumorok 

2 évig szükséges a 3 havonta elvégzett cisztoszkópia és a 
vizelet citológia, a 3. évben 4 havonta, majd az 5. évig 6 
havonta, azt követıen pedig évente. Évenkénti iv. urográfia is 
javasolt. 

 

 

14. táblázat: Izominvazív daganatok esetén 

Cystectomiát követıen 
3 hónappal  

-laboratóriumi vizsgálatok (vizelet általános és üledék, serum 
creatinin,vérgáz) 
-képalkotó eljárások (mellkas RTG, ultrahang) 
Negatív esetben 4 havonta indokolt a vizsgálatok ismétlése. 

pN+ stádiumban CT és csontscintigraphia is szükséges.  

CIS esetén a felsö húgyutak ábrázolása (iv. urographia, CT 
urographia, vese UH retrograd pyelographiával, vagy MRI 
urogram), illetve a húgycsıcsonk öblítés citológiai vizsgálata is 
javasolt 

Radioterápiát követıen 

3 hónappal 

-fizikális vizsgálat 
-laboratóriumi vizsgálatok (vizelet általános és üledék, serum 
creatinin, vérgáz) 
-képalkotó eljárások (mellkas RTG, ultrahang) 
-kismedencei CT 

-cisztoszkópia vizelet citológiával 
 

Mellkas-röntgen/CT vizsgálat: Ta-s tumoroknál metastasist kutatni értelmetlen. T1-es 

tumoroknál évente elvégezhetı, Invazív tumoroknál a 6-12 havonta. Superficialis tumoroknál 

csak gyanú esetén, invazív tumoroknál a 6-12 havonta kontroll idıpontokban hasi, 

kismedencei UH, recidíva gyanúja esetén CT vagy MRI, csontmetastasis gyanúja esetén 

csontizotóp scan. A hazai szakmai protokollt a következı ábra szemlélteti vázlatosan: 
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1. ábra: Magyar szakmai irányelv 
 

 

 

V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek  

V.1 National Comprehensive Cancer Network  
 
Az NCCN alapján, klinikai spektrum szerint a hólyagdaganat három kategóriába osztható. Az 

elsı kategóriába a nem invazív tumor tartozik. Ebben az esetben a kezelés célja a 

rekurrencia és a progresszió meggátlása. A második kategóriába az invazív elváltozások 

tartoznak. Invazív tumor esetén el kell dönteni, hogy szükséges-e a hólyag eltávolítása a 

túlélés biztosításához, valamint hogy a daganat helyi kezelése kielégítı-e, vagy szisztémás 

kezelés szükséges. A harmadik csoportba a metasztatikus daganatok tartoznak, amelyek 

mellett az élet meghosszabbítása a cél. 
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V.1.1  Diagnózis 
 
A hólyagdaganat legjellemzıbb tünetei a mikroszkopikus hematuria, de vizelési zavar is 

elıfordulhat. Ritkábban a betegek fertızéssel is jelentkeznek, elırehaladott daganat 

esetében elıforduló tünet a felsı vizeletelvezetési elfolyási akadálya lehet. Az ilyen 

panaszokkal jelentkezı betegek citoszkópiás vizsgálatban részesülnek az esetleges rákos 

elváltozás megállapítására. Ha a vizsgálat pozitív eredményt ad, a betegen TUR 

beavatkozást végeznek, a betegség helyi kiterjedtségének megállapítására. 

További vizsgálatok: 

• hasi/kismedencei CT a TUR-t megelızıen (szolid, high-grade, izom-invázió gyanús 

daganat esetén)  

• IVP (intravénás pyelogram)  

• Retrograde pyelogram  

• CT urográfia (fıleg felsı húgyúti traktus elváltozásoknál hasznos) 

• Renalis UH vagy MRI urogram  

• Vizelet citológia  

• TUR  

• TUR biopszia  

• Izom szövetvizsgálat (inzavíz tumor esetén)  

• Csontscan (emelkedett alkalikus foszfatáz szint esetén)  

  

A vizsgálatok elvégzése után a terápiás stratégia meghatározása attól függ, hogy a 

tumor nem-invazív, invazív vagy metasztatikus. A biopsziás minta patológiai értékelése 

segít a kezelési döntések meghozásában. A tumor szövettani jellege, a grade, az invázió 

mélysége segít a visszaesés és a progresszió megítélésében. A ploiditás vaszkularitás, a 

p53 státusz, egyéb urináris markervizsgálatokat (pl. NMP-22, BTA, M344) és a FISH 

kromoszómás elváltozás-vizsgálatok nem alkalmazhatók a kezelési döntések során. Pozitív 

vizelet citológia urothelialis tumort jelez. Pozitív citológia és normál citoszkópia esetén a felsı 

húgyúti rendszer és a prosztata ureteroszkópiás vizsgálata is szükséges.  A tumor 

stádiumbeosztásában az NCCN, a TNM rendszer 7. 2010-es kiadását írja le és a WHO 

2004-es, papilláris neoplazmákra vonatkozó klasszifikációs rendszerét alkalmazza. A 

tumorstádium lényeges prognosztikus faktor a hólyagdaganatok esetében. A tumor grade 

értékelése után a kezelési döntések az invázió mértékén alapulnak. 
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V.1.2 Nem invazív daganatok kezelése 

  
A nem invazív daganatokat két csoportba osztják, nem invazív papillómákra és carcinómákra 

(Ta), amelyek érintik a lamina propriát (pT1) és a carcinoma in situ megjelenésre CIS vagy 

Tis. 

 

15. táblázat: A kiújulás és progresszió valószínősége 

Szövettan 
Kiújulás 

valószínősége 5 éven 
belül 

Izom invázió 
kialakulásának 
valószínősége 

Ta alacsony malignitás 50% minimális 

Ta magas malignitás 60% közepes 

T1 alacsony malignitás (ritka) 50% közepes 

T1 magas malignitás 50-70% Közepes, nagy 

Tis 50-90% nagy 

 

A nem-invazív daganatok standard kezelése az ismételt TUR beavatkozás. A TUR-t 

altatásban bimanuárlis vizsgálattal is ki kell egészíteni. Nemcsak a tumorból, hanem az 

izomból szövettani mintát kell venni az invázió mértékének megállapítására. Második TUR –t 

kell végezni ha a T1 vagy Ta tumor magas grádiusú, és a beavatkozást intravezikális 

kemoterápiával is ki lehet egészíteni.  

 

A cisztektómia nagyon ritka esetben javasolt az ilyen alacsony stádiumú tumoroknál. Az 

intravezikális kemoterápia célja kétféle lehet, profilaktikus, mint adjuváns kezelés a komplett 

endoszkópos kezelést követıen, vagy ritkábban reziduális tumor eradikálása inkomplett 

rezekció után. Egyéb esetben, ha nincs tumor, és a kockázat alacsony, az intravezikális 

kemoterápia „túl-használata” kerülendı. 
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16. táblázat: Nem invazív daganatok kezelése 

cTa 
alacsony 
grádius 

TUR + obszerváció vagy egyszeri azonnali intravezikális kemoterápia 24 
órán belül + 6 hét múlva intrvezikális kemoterápia (mitomycinC) 

cTa magas 
grádius 

TUR (inkomplett rezekció vagy nincs izomszövet jelen reTUR szükséges) + 
obszerváció vagy intravezikális terápia BCG (perferált) vagy mitomycin C  

cT1 
alacsony és 
magas 
grádius 

TUR inkomplett rezekció vagy nincs izomszövet jelen reTUR szükséges  
Reziduális tumor esetén + BCG (evidencia 1) vagy cisztektómia  
Reziduális tumor nincs jelen + BCG (evidencia 1) vagy mitomycin C 

cTis TUR + intravezikális BCG kezelés ( preferált ) 

 

Recidív tumor kezelése cTa, cT1 és Tis esetén: 

A kezelés után kiújult cTa, cT1 és Tis diagnosztizálása lehet cisztoszkópiával, vagy vizelet 

citológia által. Pozitív cisztoszkópia esetén újabb TUR szükséges, intravezikális adjuváns 

terápiával, BCG vagy mitomycin C indukciós kezeléssel. Komplett remisszió esetén fenntartó 

BCG kezelés választható. Progresszió esetén radikális cisztektómia elvégzése ajánlott.  

 

Ha vizelet citológia lesz a kontroll vizsgálat során pozitív és az elvégzett cisztoszkópia 

negatív, térkép biopsziákat kell végezni, beleértve a prosztata TUR biopsziáját, valamint a 

felsı húgyutak képalkotó vizsgálatai sem maradhatnak el. Negatív biopsziás eredmények 

esetén 3 havonta követés, vagy fenntartó BCG kezelés választható. Pozitív biopszia esetén 

intravezikális BCG kezelés javasolt. Ha komplett remisszió alakul ki, választható fenntartó 

BCG kezelés. Ha nincs javulás a BCG kezelésre több alternatíva közül lehet választani: vagy 

cisztektómia, vagy intravezikális kemoterápia, vagy klinikai vizsgálatba való további kezelés 

jön szóba. A szóba jövı kemoterápiás gyógyszerek jelen esetben gemcitabin vagy BCG 

interferon alfa 2B –vel kombinálva.  A további kontrollok során, ha nem alakul ki remisszió, 

cisztektómia végzendı. 

V.1.3 Invazív daganatok kezelése 
 

Izominvazív daganatnál a kivizsgálást a kezelések megkezdése elıtt ajánlott széles körően 

elvégezni. A standard kezelési eljárás a cisztektómia. Válogatott betegeken hólyagmegtartó 

eljárás végezhetı. Amennyiben a beteg nem alkalmas a mőtétre radioterápiás illetve 

kemoterápiás kezelés adható.  
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17. táblázat: Invazív daganatok kezelése 

cT2N0 

Radikális cisztektómia +neoadjuváns ciszplatin alapú kemoterápa (evidencia 

2a) majd adjuváns kemoterápia vagy sugárterápia a patológiai stádium 

alapján vagy szegmentális cisztektómia ( szelektált betegeken) ha nincs jelen 

Tis és neoadjuváns ciszplatin alapú kemoterápia majd adjuváns kemoterápia 

vagy sugárterápia a patológiai stádium alapján vagy szelektív cisztektómia ( 

hólyag megırzés)+ kemoterápia és radioterápia  (evidencia 2b) ha nincs 

jelen hydronephrosis vagy jelentıs co-morbiditás, rossz általános állapot 

esetén TUR vagy radioterápia vagy kemoterápia  

cT3N0 

Radikális cisztektómia + neoadjuváns ciszplatin alapú kemoterápa (evidencia 

1) majd adjuváns kemoterápia vagy sugárterápia a patológiai stádium alapján               

vagy szelektív cisztektómia  (hólyag megırzés)+ kemoterápia és radioterápia  

( evidencia 2b) csak ha nincs hydronephrosis   majd adjuváns kemoterápia 

vagy sugárterápia a patológiai stádium alapján vagy jelentıs co-morbiditás, 

rossz általános állapot esetén  TUR vagy  radioterápia vagy kemoterápia  

cT2-3N+ Kemoterápia vagy kemoradioterápia  

cT4N0 

Kemoterápia +/- radioterápia 2-3 ciklus majd diagnosztikus cisztoszkópia, 

TUR remisszió esetén további kemoterápia +/- radioterápia vagy cisztektómia 

nincs remisszió új kemoterápia+/- radioterápia vagy cisztektómia vagy 

cisztektómia +/- kemoterápia szelektált cT4a betegek esetén 

cT4N+ Kemoterápia +/- radioterápia 

 

Neoadjuváns kemoterápia: T3-as daganat fennállásakor Grossmann és munkatársai 3 ciklus 

M-VAC kezelést adtak. Az így kezelt betegek halálozása szignifikánsan csökkent, a túlélés 

pedig növekedett. Az NCCN T3 tumorra 1-es evidenciaként, T2-es tumorra 2a evidenciaként 

ajánlja. 

 

Adjuváns kemoterápia: késlelteti a daganat kiújulását a magas rizikójú betegeknél. Minimum 

3 ciklus, elsısorban GC (gemcitabine és ciszplatin) vagy M-VAC kezelés javasolt. Azoknál a 

T2-es stádiumú betegeknél, akik az alacsony rizikójú csoportba tartoznak, (nincs 

nyirokcsomó érintettség, nincs limfovaszkuláris invázió) nem szükséges az adjuváns 

kezelés. Radikális cisztektómia során a kismedencei nyirokcsomó eltávolítás is az eljárás 

részét képezi. Az iliaca communis, a paraaortikus és paracavalis nyirokcsomók eltávolítását 
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jelenti, válogatott betegek esetén. Részleges, szegmentális cisztektómia a helyileg kiújult 

daganat esetén ajánlott, ha elérhetı megfelelı tumormentes szél és nincs Tis. Kismedencei 

nyirokcsomó disszekciót is ajánlott elvégezni. Invazív daganat kiújulásának kezelése. 

 

Lokális kiújulás esetén vagy ha a tumor nem reagált a kezelésre cisztektómia végezhetı, 

vagy kemoterápia vagy sugárterápia vagy a palliatív TUR kezelés javasolt. Cisztektómia 

utáni lokalis recidíva, vagy áttétek jelentkezése esetén kemoterápia sugárterápiával, vagy 

anélkül javasolt.  

 

V.1.4 Áttétes daganatok kezelése 
 
Távoli áttétek esetén a betegeket kemoterápiával kezelik. A választott terápiás rezsim függ a 

beteg általános állapotától, és kísérıbetegségek meglététıl vagy hiányától. Általában a jó 

állapotú betegek reagálnak jól a kombinált kemoterápiás kezelésekre. Ez alatt a jó 

performans státust, viszcerális áttétek, vagy csontáttét hiányát, normál szérum alkalikus 

foszfatáz és LDH szintet értenek. Jelenleg három gyógyszer bizonyult igen hatékonynak az 

áttétes húgyhólyag kezelésében, a ciszplatin, taxánok és a gemcitabine. Két vagy három 

szer kombinált alkalmazása hatékonyabb a monoterápiánál. Leggyakoribb kombináció a GC 

(gemcitabine, ciszplatin) vagy az M-VAC rezsim. Mindkét kombináció alkalmazása 1-es 

evidencia alapján történik, de a GC kombináció a kevesebb mellékhatás miatt elınyösebb. 

 

Jelentıs kísérıbetegség(ek) fennállásakor a gyógyszerek helyettesíthetıek, így például 

beszőkült vesefunkció esetén a ciszplatin helyett carboplatin adható, bár nem teljesen 

azonos a hatékonyság. Jelenleg a taxánok mind elsı vonalbeli kezelésként, mind palliatív 

terápiaként igen hatékonynak bizonyultak, így elıszeretettel alkalmazzák kettıs vagy hármas 

kombinációban, ciszplatinnal vagy anélkül.  

 

A nem urothelialis eredető tumorok kezelése egyéni. Adenocarcinoma esetén radikális vagy 

szegmentális cisztektómia után egyénileg alkalmaznak adjuváns kemoterápiát, vagy 

sugárterápiát. Laphámcarcinoma során cisztektómia radioterápia javasolt, majd az általában 

a laphám daganat kezelésére adott kemoterápia adandó pl 5 fluorouracil, taxan. Két vagy 

három ciklus kemoterápia után kontroll vizsgálatok mérik fel a kezelés hatékonyságát. Ha 
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reagál a kezelésre, maximum 6 ciklusos kezelés javasolt. Progresszió esetén 

másodvonalbeli kemoterápia javasolt, de nincs standard meghatározott terápia. 

V.1.5 Utánkövetés 
 
18. táblázat: Hólyagdaganatok utánkövetése 

cTa Cisztoszkópia 3 havonta kezdetben, majd növekvı idıintervallummal 

cT1 

Vizelet citológia és cisztoszkópia 3-6 havonta az elsı 2 évben, növekvı 

idıintervallummal a következı 2 évben, majd évente  

Képalkotók 1-2 évente a magas rizikójú tumorok esetén 

cTis 

Vizelet citológia és cisztoszkópia 3 havonta elsı 2 évben, növekvı 

idıintervallummal a következı 2 évben, majd évente 

Képalkotók 1-2 évente 

cT2-T3 

cT4 

Cisztoszkópia, vizelet citológia 3-6 havonta elsı 2 évben majd növekvı 

idıintervallum 

Hólyagmegtartó mőtét után cisztoszkópia, vizelet citológia +/- térkép 

biopszia 3-6 havonta két évig, majd növekvı idıintervallummal 

Labor vizsgálatok, mellkas rtg 6-12 havonta 

Hasi és kismedencei képalkotók 3-6 havonta 2 évig, késıbb ha klinikailag 

indokolt. 

 

19. táblázat: Az áttétes hólyagdaganatok utánkövetése cisztektómia után 

Utánkövetés radikális cisztektómia után 

Vizelet citológia, kreatinin, elektrolitok 3-6 havonta 2 évig, majd a klinikailag indikált 
gyakorisággal 

A mellkas, has és kismedence medence képalkotó vizsgálatai 3-12 havonta a kiújulás 

kockázata alapján 2 évig, majd klinikai indikáció szerint 

Vizelet citológia 6-12 havonta (különösen, ha a prosztata, hólyag urethra területén Tis 
található) 
B12 vitamin deficiencia vizsgálat évente (indokolt esetben) 

Utánkövetés segmentális cisztektómia után: 

A fenti stratégia követése + 3 havi vizelet citológiai vizsgálatok és citoszkópia a 

hólyagdaganat relapszus vizsgálatára 
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Az NCCN által javasolt kezelést az alábbi ábra foglalja össze. 

2. ábra: Kezelési algoritmus az NCNN alapján 

 

Forrás: NCCN, 2009 

VI Nemzetközi finanszírozási gyakorlat  

A nemzetközi finanszírozási gyakorlat esetén az egyik legkiterjedtebb technológia értékelı a 

gyakorlattal rendelkezı intézmény a National Institute for Health and Clinical Excellence 

(NICE) irányelveit vesszük figyelembe. 

VI.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 
 

VI.1.1 Nem-invazív hólyagdaganat 
A nem invazív hólyagdaganatokat teljes TUR eljárással kezelik, majd a betegek 

kemoterápiás kezelésben részesülnek. Ezt követıen a NICE ajánlása mono-kemoterápiás 

(mitomicin vagy epirubicin) kezelést vagy intravezikuláris kemoterápiás kezelést javasol. 

Nagy mennyiségő és jó minıségő bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy az intravesicularis 

kemoterápia késlelteti a betegség kiújulását. Az intravezikális BCG kezelés szintén késlelteti 

a kiújulást, és hatásosabb lehet az intravesicularis mytomicin C kezelésnél magas kockázatú 
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betegeken, habár nem áll rendelkezésre bizonyíték arról, hogy az intravezikális BCG kezelés 

növelné a hosszú-távú túlélést. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a nem toxikus glycin szintén 

egészségnyereséghez vezet, de komparatív vizsgálat ezzel a hatóanyaggal nem készült. 

 

Ezt követıen a betegeket kockázat alapján csoportokba sorolják. Alacsony kockázatú, nem-

invazív hólyagdaganat (pTa G1 or G2 or T1, G1 or G2) esetén az utánkövetési cisztoszkópia 

gyakoriságát a beteg paraméterei döntik el. Magas kockázatú nem-invazív daganat esetén 

(pTa G3, vagy T1 G3 tumorok, extenzív, rekurrens vagy multifokális G2 tumorok és 

carcinoma in situ) a beteget BCG terápiával kezelik, másodvonalas terápiaként radikális 

beavatkozás (normál cisztektómia) adható. Támogatandó a klinikai vizsgálatokban való 

részvétel. Az utánkövetés cisztoszkópiából vagy UH vizsgálatból állhat, nincs bizonyíték 

arról, hogy melyik stratégia a legjobb választás. 

VI.1.2 Invazív hólyagdaganatok  
 
A NICE alapján nem adható egyértelmő ajánlás a radioterápia és a sebészeti beavatkozás 

között, mert amíg a sebészeti beavatkozás megbízhatóbb eredménnyel jár, több nem kívánt 

mellékhatást okoz. A radikális sebészeti beavatkozás (cisztektómia) elérhetı kell, hogy 

legyen azon betegek számára akik invanzív daganata a húgyhólyagra korlátozódik, de a 

betegek általános fizikai állapotát figyelembe kell venni a beavatkozásról való döntéskor. 

Nem egyértelmő, hogy az adjuváns kemoterápia elınyös-e a betegek számára, de érdemes 

támogatni a magas kockázatú betegek részvételét klinikai vizsgálatokban. Egyes esetekben 

a laparoszkópos cisztektómia a radikális cisztektómia alternatívája lehet. 

 

A radikális radioterápia alternatívát jelent a betegek számára, és bizonyítottan hosszú távú 

egészségnyereséget eredményez. Azon betegek számára, akiknél a tumor továbbterjedt a 

hólyagon kívülre, sebészeti beavatkozás nem végezhetı, de radioterápiás beavatkozás igen. 

A neoadjuváns radioterápia csak klinikai vizsgálat keretében javasolt, mert a jelenleg 

rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem jelent hatásosság-növekedést, de azoknál a 

betegeknél, akik a radioterápiás kezelés után alkalmasak sebészeti beavatkozásra 

megfontolandó a kezelés elvégzése. 

 

3. Metasztatikus betegség  

Metasztatikus betegség esetén klinikai vizsgálatban való részvétel, illetve palliatív kezelés 

ajánlott. 
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VII A költségvetési kihatások elemzése 

 

VII.1 Adatelemzés 
 
A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2007.01.01 és a 2008.12.31. közötti 

idıszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következı volt: 

 

1. Elıször a gyógyszerfogyási adatok alapján meghatároztuk azt a betegcsoportot, aki a 

finanszírozási protokoll tárgyát képezı BNO-k bármelyikével a vizsgált idıszakban 

bármilyen támogatott készítményt kiváltott. 

 

20. táblázat: Releváns BNO-k 

BNO BNO NÉV 

C6700  Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

C6710  Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 

C6720  Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

C6730  Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 

C6740  Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 

C6750  Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 

C6760  Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 

C6770  Urachus rosszindulatú daganata 

C6780  A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6790  Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

2. Az így meghatározott TAJ- kör esetén lekértük a fekvı és a járó adatokat. Az így 

létrejövı adatbázisokat minden esetben BNO- szerint szőrtük.  

3. Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a különbözı finanszírozási 

technikák (pl. támogatás-volumen korlát, támogatás–volumenszerzıdések) okozta 

korrekciókat. 
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VII.2 A területre fordított kiadások 2007-2008 
 
 
 
Húgyhólyag kezelésére 2007-ben fordított 1,8 milliárd forint 75%-ban a fekvıbeteg ellátással 

magyarázható. 2008-ban az összkiadás 2 000 millió fölé emelkedett, melynek már csupán 

71,5%-át tette ki a fekvıbeteg ellátás. A másik két kassza közül a gyógyszerkassza 

emelkedett markánsabban, hiszen 3%-al volt magasabb a kasszára esı költséghányad.  

 

3. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2007 

Forrás: OEP, 2009 
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4. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2008 

 Forrás: OEP, 2009 
 
A 240 millió forintos költségnövekedésbıl a gyógyszerkassza és a fekvıbeteg ellátás is 

hozzávetılegesen azonos mértékben vette ki a részét. 

 
21. táblázat: Kiadások növekedése kasszánként 

Támogatáskiáramlás/ 
finanszírozás (Ft) 2007 2008 Különbség 

A 
növekedés 
összetétele 

Gyógyszerkassza 314 425 020 418 193 219 103 768 199 43,24% 

Fekvıbeteg-ellátás 1 367 741 350 1 474 883 445 107 142 095 44,64% 

Járóbeteg-ellátás 140 445 134 169 531 759 29 086 625 12,12% 

Összesen 1 822 611 504 2 062 608 423 239 996 919  

Forrás: OEP 

 

A 10 leggyakrabban elvégzett mőtéti tevékenységek egymáshoz viszonyított aránya alapján 

2007-ben és 2008-ban is változatlan volt a három leggyakrabban elvégzett beavatkozás. A 

három legjelentısebb beavatkozási forma együttesen csaknem az összes beavatkozás 50%-

át teszi ki. 
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5. ábra: Mőtéti beavatkozások, 2007 

 
Forrás: OEP, 2009 
 
6. ábra: Mőtéti beavatkozások, 2008 

 
Forrás: OEP, 2009 
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VII.2.1 Gyógyszerköltségek 

2007-ben megközelítıleg 20%-át a teljes gyógyszerforgalomnak a MITOMYCIN-C KYOWA 

20 MG POR OLDATOS INJEKCIÓHOZ 5x jelentette. 2008-ra a pozíciója 2,65%-ot romlott, 

de továbbra is a legjelentısebb kiadási tétel maradt a gyógyszerkassza számára. 

7. ábra: Gyógyszer GySE 2007-2008 

 
Forrás: OEP, 2009 
 

VII.2.2 Fekvıbeteg-ellátás 
A jelentett HBCS-k alapján, 2007-ben a fekvıbetegek költségeinek 43,48%-ért az 

transurethralis mőtétek a felelısek. 2008-ban valamelyest mérséklıdött a szerepe, de a 

0,1%-os csökkenés elhanyagolhatónak nevezhetı. 
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8. ábra: Leggyakoribb lejelentett HBCS kódok (2007) 
 HBCS megnevezése Arány 

1. Transurethralis mőtétek  43,48% 

2. Sugárterápia  13,44% 

3. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"  10,54% 

4. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"  8,15% 

5. Vese-, húgyúti daganatok  8,01% 

6. Vese, ureter, húgyhólyag jelentıs mőtétei daganat miatt  3,62% 

7. Vese-, húgyutak mőtétei (kivéve: jelentıs mőtétek) súlyos társult 
betegséggel  

2,18% 

8. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"  2,16% 

9. Vese, ureter, húgyhólyag jelentıs mőtétei daganat miatt, cystectomiaval és 
hólyagpótlással  

1,74% 

10. Nephrostoma  1,26% 

 Összesen 94,58% 

Forrás: OEP 

22. táblázat: Leggyakoribb lejelentett HBCS kódok (2008) 
 HBCS megnevezése Arány 

1. Transurethralis mőtétek  43,38% 

2. Sugárterápia  13,10% 

3. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G"  10,40% 

4. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H"  9,98% 

5. Vese-, húgyúti daganatok  7,42% 

6. Vese, ureter, húgyhólyag jelentıs mőtétei daganat miatt  2,99% 

7. 
Vese-, húgyutak mőtétei (kivéve: jelentıs mőtétek) súlyos társult 

betegséggel  
2,34% 

8. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "I"  1,85% 

9. 
Vese, ureter, húgyhólyag jelentıs mőtétei daganat miatt, cystectomiaval és 

hólyagpótlással  
1,84% 

10. Nephrostoma  1,04% 

 Összesen 94,34% 

Forrás: OEP 
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VII.2.3 Járóbeteg-ellátás 
 
A húgyhólyaggal kapcsolatos kezelések esetében a járóbeteg-ellátás legjellemzıbb 

költségét a szövettani vizsgálatok jelentik. A teljes költség 1/5 része erre az OENO kódra lett 

lejelentve. 

23. táblázat: Leggyakoribb lejelentett OENO kódok (2007) 
 OENO megnevezése Arány 

1. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  19,75% 

2. Urethro-cystoscopia  13,86% 

3. Vizsgálat  8,49% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  6,33% 

5. Húgycsıtágítás  3,02% 

6. Cystoscopia  2,59% 

7. Immuno-chemotherapia intravezikális  1,85% 

8. 

Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos 

feldolgozási módszerrel  
1,68% 

9. 

Kiegészítı pont betegfelügyeletért (beavatkozás után minimum 60 

percig)  
1,60% 

10. Urographia  1,55% 

 Összesen 60,72% 

Forrás: OEP 

24. táblázat: Leggyakoribb lejelentett OENO kódok (2008) 

 OENO megnevezése Arány 
1. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  16,93% 

2. Urethro-cystoscopia  16,34% 

3. Vizsgálat  9,54% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  6,11% 

5. Húgycsıtágítás  3,67% 

6. Cystoscopia  2,42% 

7. Immuno-chemotherapia intravezikális  2,25% 

8. Diagnosztikus aspirációs/exfoliatív citológiai vizsgálat a szokásos 
feldolgozási módszerrel  

2,09% 

9. Kiegészítı pont betegfelügyeletért (beavatkozás után minimum 60 
percig)  

2,01% 

10. Percutan nephrostoma cseréje  1,83% 

  Összesen 63,19% 

Forrás: OEP 
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VIII Finanszírozási protokoll algoritmusa  

 
1. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

 

Daganatos megbetegedések 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 

Húgyhólyagrák 

Fogalmak, rövidítések 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció 

BCG intravezikális immunterápia Bacillus Calmette-Guérin 

BSC  best supportive care 

CIS carcinoma in situ 

CT computer tomográfia 

EAU European Association of Urology 

EGFR epidermal growth factor receptor 

ESMO European Society for Medical Oncology 

IVP intravénál pyelogram 

MRI  mágnes rezonancia vizsgálat 

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

NICE National Intstitute of Clinical Excellence 

NSE neuron specifikus enoláz 

PET  poziton emissziós tomográfia 

TUR  Transurethalis rezekció 

 

Cisztektómia: A húgyhólyag eltávolítása sebészeti beavatkozással. 

Intravezikális immunterápia: Intravezikális terápia az immunrendszerre ható 

készítménnyel. 

Intravezikális kemoterápia: Az eljárás során a kemoterápiás hatóanyagot katéteren 

keresztül juttatják a húgyhólyagba, amelyek magas koncentrációban jutnak el a tumor 

kiindulási területére.  
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Salvage terápia: Végsı kezelési lehetıség, melyet azoknál a betegeknél alkalmaznak, akik 

nem reagálnak a standard kezelési stratégiára vagy nem tolerálják azt . 

Surveillance: Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a betegek rendszeres 

idıközönként elıre meghatározott vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges 

progressziójának szigorú monitorozása érdekében. Aktív beavatkozás helyett a betegek 

részt vehetnek a surveillance programban, ha a progresszió illetve a kiújulás kockázata 

alacsony, és a radikális beavatkozások végzése emiatt nem indokolt. 

Transzurethralis rezekció (TUR): A diagnózisra és a rákos szövet eltávolítására használt 

eljárás. Az urethran keresztül cisztoszkópot juttatnak a hólyagba. A rákos szövetet 

resectoszkóppal távolítják el.  

 

2. Kórkép leírása 

 

A hólyagdaganat heterogén, térben és idıben multiplex, polikronotóp krónikus 

megbetegedés. Az NCCN alapján, klinikai spektrum szerint három kategóriába osztható. Az 

elsı kategóriába a nem invazív tumor tartozik. Ebben az esetben a kezelés célja a 

rekurrencia és a progresszió meggátlása. A második kategóriába az invazív elváltozások 

tartoznak. Invazív tumor esetén el kell dönteni, hogy szükséges-e a hólyag eltávolítása a 

túlélés biztosításához, valamint hogy a daganat helyi kezelése kielégítı-e, vagy szisztémás 

kezelés szükséges. A harmadik csoportba a metasztatikus daganatok tartoznak, amelyek 

mellett az élet meghosszabbítása a cél. Az NCCN protokollja az elızı felosztást követve 

külön tárgyalja az izom invázió nélküli (noninvazív papilloma v. carcinoma) és az izmokra 

átterjedt hólyagrák kezelését. A magyar protokoll szintén megkülönbözteti a felismerés 

pillanatában az - urotheliumra korlátozódó vagy a basalis membránt áttörı, de - az 

izomszövetet el nem érı felületes tumorokat (75-85%), és az izomszövetet érintı tumorokat 

(15-25%). 
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25. táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor 

Primer tumor (pT) 

pTX A primer tumor nem értékelhetı 
pT0 A primer tumor léte nem bizonyítható 
pTa Non invazív papillaris carcinoma 
pTis Carcinoma in situ (lapos tumor) 
pT1 A tumor átterjedt a subepithelialis kötıszövetre 
pT2 A tumor infiltrálja az izomszövetet 
pT2a A tumor infiltrálja a (belsı) felületes izomréteget 
pT2b A tumor infiltrálja a (külsı) mély izomréteget 
pT3 A perivesicalis (zsír)szöveteket is infiltrálja a tumor 
pT3a Mikroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció 
pT3b Makroszkópos perivesicalis tumoros infiltráció 
pT4 A prosztatára, vesicula seminalisokra, nıknél vaginára, uterusra, mindkét nemnél a 

hasfalra, illetve medencefalra terjedı tumor 
pT4a A tumor a prostatára, vaginára, uterusra terjed 
pT4b A tumor a medencefalra, hasfalra terjed 
Forrás: AJCC 7th ed. 2010 

26. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 
Regionális nyirokcsomók (N) 

A regionális nyirokcsomók mind az elsıdleges és a másodlagos nyirokelvezetés 
regióit magukban foglalják. Minden más nyirokcsomó ami az aorta bifurcatio felett 

helyezkedik el, távoli nyirokcsomó 

NX A regionális nyirokcsomók nem értékelhetık 

N0 Nincs regionális nyirokcsomó-érintettség 

N1 
Egyetlen regionális nyirokcsomó áttét a medencében 

(hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó) 

N2 
Többszörös regionális nyirokcsomó áttét a medencében  

(hypogastricus, obturator, iliaca externa menti, presacralis nyirokcsomó) 

N3 Iliaca communis menti nyirokcsomók áttéte 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 
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27. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

Távoli metasztázis (M) 

MX A távoli metasztázis nem értékelhetı 

M0 Nincs távoli metasztázis 

M1 Távoli metasztázis 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 

 
28. Táblázat: A gyomorrák stádiumbeosztása 

Stádium-beosztás (NCCN) 

0a stádium Ta N0 M0 
0is stádium Tis N0 M0 
I stádium T1 N0 M0 
II stádium T2a N0 M0 

 T2b N0 M0 
III stádium T3a N0 M0 

 T3b N0 M0 
 T4a N0 M0 

IV stádium T4b N0 M0 
 Bármely T N1-3 M0 
 Bármely T N2 M0 
 Bármely T N3 M0 
 Bármely T Bármely N M1 

Forrás: AJCC 7th ed. 2010 
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3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa 

 

 

 

A húgyhólyag daganatok diagnosztikai specifikumai a következık: 

Labor, citológia és cisztoszkópia alapján minden esetben szükséges annak megállapítása, 

hogy a tumor invazív-e? 

 

A húgyhólyagrák kezelése: 

* radiokemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 
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7414 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (cisplatin, 

sugárterápia) 

7415 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (carboplatin, 

sugárterápia) 

 

** kemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 

7026 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-

Cyclophosphamide) 

7051 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7052 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7054 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7320 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (carboplatin-gemcitabine) 

7321 Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-

cyclophosphamide) 

7364 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

vinblastine) 

7402 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-

cyclophosphamide) 

7701 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (doxorubicin, cisplastin, 

cyclophosphamide, dexrazoxan) 

7720 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (cisplastin, 

cyclophosphamide, dexrazoxan,epirubicin) 

7721 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 

(cisplastin,cyclophosphamide, dexrazoxan, epirubicin) 

 

Hivatalosan alkalmazható „indikáción túli” protokollok: 

7050* Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (gemcitabine) 

7053* Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (gemcitabine) 

7316* Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (carboplatin-

ifosfamide-mesna-etoposide) 

7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint (carboplatin-methotrexate-

vinblastine) 

7322* Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (methotrexate-vinblastine-

cisplastin) 

7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (methotrexate-doxorubicin-

cisplatin-vinbalstine) 
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7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, epirubicin, 

Vinblastine) 

7405* Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, 

vinblastine) 

 

A húgyhólyagrák utánkövetése: 

*** Utánkövetés radikális cisztektómia után: 

• Vizelet citológia, kreatinin, elektrolitok 3-6 havonta 2 évig, majd a klinikailag indikált 

gyakorisággal 

• A mellkas, has és kismedence medence képalkotó vizsgálatai 3-12 havonta a kiújulás 

kockázata alapján 2 évig, majd klinikai indikáció szerint 

• Vizelet citológia 6-12 havonta (különösen, ha a prosztata, hólyag urethra területén Tis 

található) 

• B12 vitamin deficiencia vizsgálat évente (indokolt esetben) 

• Utánkövetés segmentális cisztektómia után: 

• A fenti stratégia követése 

• + 3 havi vizelet citológiai vizsgálatok és citoszkópia a hólyagdaganat relapszus 

vizsgálatára 

 

 

4. A húgyhólyagrák finanszírozásának ellenırzési kritériumai 

 

VIII.1.1.1 Adminisztratív ellenırzési pontok (folyamatba épített ellenırzés) 

 

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenırzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenırzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenırzése 

 

VIII.1.1.2 Szakmai ellenırzési pontok 
 

1. A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelı volt-e?  

2. Az utánkövetés a megfelelı idıben megtörtént-e, és ezen minden szükséges vizsgálatot 

elvégeztek-e? 

3. Recidíva esetén volt-e restaging? 
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5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

29. táblázat: Releváns BNO-k 

BNO BNO NÉV 

C6700  Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 

C6710  Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 

C6720  Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 

C6730  Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 

C6740  Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
C6750  Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
C6760  Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
C6770  Urachus rosszindulatú daganata 

C6780  A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 

C6790  Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 

30. Táblázat: Releváns OENO kódok (*Befogadott és indikáción túli gyógyszer protokoll) 
KOD NÉV 

7026 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-Cyclophosphamide) 
7050* Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (gemcitabine) 
7051 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 
7052 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 
7053* Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (gemcitabine) 
7054 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7316* Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (carboplatin-ifosfamide-
mesna-etoposide) 

7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint (carboplatin-methotrexate-vinblastine) 
7320 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (carboplatin-gemcitabine) 
7321 Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 
7322* Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (methotrexate-vinblastine-cisplastin) 
7364 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (methotrexate-doxorubicin-cisplatin-
vinblastine) 

7402 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, epirubicin, 
Vinblastine) 

7405* Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, vinblastine) 

7414 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (cisplatin, 
sugárterápia) 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 49 

7415 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (carboplatin, 
sugárterápia) 

7701 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (doxorubicin, cisplastin, 
cyclophosphamide, dexrazoxan) 

7720 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (cisplastin, cyclophosphamide, 
dexrazoxan,epirubicin) 

7721 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 
(cisplastin,cyclophosphamide, dexrazoxan, epirubicin) 

31. táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC kód Hatóanyag 

L01AA01 cyclophosphamide 

L01AA06 ifosfamid 

L01BA01 metotrexat 

L01BC05 gemcitabine 

L01CA01 vinblastin 

L01DB01 doxorubicin 

L01DB03 epirubicin 

L01XA01 cisplatin 

L01XA02 carboplatin 

V03AF01 mesna 

V03AF02 dexrazoxan 

 

 

7. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2010. november 1. 

 

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

 

9. A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2012. június 30. 
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IX Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

 

IX.1 Jelenleg érvényes finanszírozás 

A 2010. július 1-én hatályos jogszabályi környezet alapján a hepatocellularis carcinoma 

kezelése döntı többségében a gyógyszerkassza és fekvıbeteg ellátás terhére történik.  

IX.2 Javasolt finanszírozás 

A jelenlegi finanszírozáshoz képest új terápiák befogadását nem javasoljuk. Ezen a terápiás 

területen továbbá elérhetıek még off-label indikációk is. A finanszírozási protokollban ezeket 

az off-label indikációkat is feltüntetünk de ezen rezsimek finanszírozása egyedi elbírálás 

alapján történik.  
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XI Mellékletek 

 

XI.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja 

Carboplatin 

 

Carbomedac koncentratum oldatos infúziókhoz: epitheliális eredető elırehaladott ovarium 

carcinoma a. elsı vonalbeli terápia b. második vonalbeli terápia, a többi kezelés 

eredménytelenségét követıen., kissejtes tüdıcarcinoma 

 

Carboplatin „Ebewe” koncentrátum oldatos infúzióhoz: Monoterápiában vagy egyéb 

antineoplasztikus szerrel kombinálva epithelialis ovarialis karcinomá¬ban, metasztatikus 

mellrákban, bronchuskarcinomában (kissejtes és nem kis¬sej¬tes), fej- és 

nyaktumo¬rok¬ban, cervicalis karcinomában, hólyagkarcinomában és he¬re¬tu¬morokban 

 

Carboplatin Hospira koncentrátum oldatos infúzióhoz: Elırehaladott ovárium karcinóma. 

Kissejtes és nem-kissejtes tüdıkarcinóma. Laphámsejtes fej- és nyakkarcinóma. 

Elırehaladott tranzicionális sejtes húgyhólyag karcinóma Szignifikáns terápiás válaszokat 

figyeltek meg a karboplatin cervix karcinómában történt alkalmazása esetén. 

  

Cycloplatin oldatos infúzió: Elırehaladott ovárium karcinóma. Kissejtes és nem-kissejtes 

tüdıkarcinóma. Laphámsejtes fej- és nyak-karcinóma. Elırehaladott tranzicionális sejtes 

húgyhólyag karcinóma Szignifikáns terápiás válaszokat figyeltek meg a karboplatin cervix 

karcinómában történt alkalmazása esetén. 

 

Cisplatin 

 

Cisplatin “Ebewe” 0,5 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz: kis és nem kissejtes 

bronchuskarcinóma, heretumorok, ovariumkarcinómák, cervixkarcinómák, endometrium 

karcinómák, prostata karcinómák, húgyhólyagtumorok, melanomák, szarkómák, fej-nyak 

karcinómák, laphámsejtkarcinómák, és malignus lymphomák palliatív kezelésére. 
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Cyclophosphamide 

 

Endoxan Húgyhólyag daganatra nincs indikáció 

 

Etopozid Húgyhólyag daganatra nincs indikáció 

 

Dexrazoxane  

 

Cardioxan: elırehaladott és/vagy metasztatizáló daganatos betegeknél a korábbi, antraciklint 

tartalmazó kezelést követı doxorubicin vagy epirubicin alkalmazás okozta krónikus 

kumulatív cardiotoxicitás megelızése 

 

Doxorubicin 

 

Doxorubicin “Ebewe” oldatos injekció: Lágyrész- és csont eredető szarkomák, Hodgkin- és 

non-Hodgkin lymphoma, akut lymphoblastos leukemia, akut myeloblastos leukaemia, 

pajzsmirigyrák, emlırák, petefészekrák, húgyhólyagrák, kissejtes bronchuskarcinoma és 

neuroblastoma kezelésére.Myeloma multiplex, endometrium karcinoma, cervix karcinoma, 

Wilms tumor, fej-nyak régió daganatok, gyomor¬rák, a hasnyál¬mirigyrák, prostatarák, 

hererák, májrák kezelésére.Felületes, nem invazív húgyhó¬lyag-karcinomák intravezikális 

instillációval történı kezelésére transurethra¬lis rezekciót követıen, a recidivák 

megelı¬zése érdekében. 

 

Xorucin: oldatos injekció : Kissejtes tüdı karcinoma (SCLC), emlı karcinóma, elırehaladott 

petefészekkarcinoma, felületes hólyagkarcinóma intravezikális megelızése a transurethralis 

reszekciót (TUR) követıen a kiújulás szempontjából veszélyeztetett hólyagkarcinómás 

betegeken, lokálisan elırehaladott vagy áttétes hólyagkarcinóma szisztémás kezelése, 

csontszarkoma adjuváns és neoadjuváns kezelése, elırehaladott lágyrész-szarkoma 

felnıtteknél, Ewing-szarkoma, Hodgkin-lymphoma, nagy malignitású non-Hodgkin 

lymphoma, akut lymphoblastos leukemia indukciós és konszolidációs kezelése, akut 

myeloblastos leukaemia, elırehaladott myeloma multiplex, elırehaladott vagy kiújult 

endometrium karcinoma, Wilms tumor (nagy malignitású variánsok II fázisában, minden 

elırehaladott állapotban (III IV)), elırehaladott papillaris/folliculáris pajzsmirigy karcinoma, 

anaplastikus pajzsmirigy karcinoma, elırehaladott neuroblastoma, elırehaladott 

gyomorkarcinoma. 
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Epirubicin 

 

Epirubicin Kabi oldatos injekció: emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva :húgyhólyag transitionalis sejtes papillaris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravezikális profilaxisa 

transurethralis resectiot követıen. 

 

Epimedac oldatos injekció: Emlı karcinoma, elırehaladott petefészekkarcinoma, 

gyomorkarcinoma, kissejtes tüdıkarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva:húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravezikális profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin “Ebewe” oldatos injekció : az epirubicin hatékonynak bizonyult emlı-, gyomor-, 

máj-, pancreas-, fej és nyak-, colorectalis, tüdı és ovariális karcinóma, lágyrész szarkómák, 

limfómák, akut leukémiák, valamint intravesicalisan papilláris superficialis 

húgyhólyagkarcinómák kezelésében.  

 

Epirubicin Accord oldatos injekció vagy infúzió: emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma. 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravezikális profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin-Teva oldatos injekció vagy infúzió:emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma, 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravezikális profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

Intravezikális alkalmazás esetén pozitív elıny/kockázat arány csak azon betegek esetében 

igazolt, akiknél az élı-attenuált BCG alkalmazás ellenjavallt, ill. nem megfelelı. 

 

Episindan oldatos injekció:  emlıkarcinoma, elırehaladott ovariumkarcinoma, 

gyomorkarcinoma, kissejtes tüdıcarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: papilláris átmeneti sejtes hólyag karcinoma, in-situ hólyag 

karcinoma, transurethralis reszekciót követıen superficialis hólyag karcinoma kiújulásának 

megelızése.  
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Farmorubicin oldatos injekció: 

Korai és elırehaladott emlıkarcinóma, lágyszövet sarcomák, gyomor-, máj-, hasnyálmirigy- 

és colorectalis tumorok, fej nyaktumor, tüdıkarcinóma, ovarium karcinóma, malignus 

lymphomák, akut leukaemiák, prosztata karcinóma. 

Intravesicalisan papillaris, átmeneti sejtes hólyag karcinóma, in situ karcinóma kezelése, 

transurethralis resectio után a recidiva megelızése. 

 

Gemcitabine 

Dercin oldatos infúzió: Húgyhólyag karcinóma: Lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos 

húgyhólyag karcinóma kezelésére ciszplatinnal kombinálva. Emlıkarcinóma: Lokálisan 

kiterjedt vagy metasztázisos emlıkarcinóma kezelése paklitaxellel kombinálva azon 

betegeknél, akiknél az adjuváns, ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus alakul ki. 

Az elsı kemoterápiának antraciklint kellett tartalmaznia, hacsak klinikailag nem volt 

kontraindikált. Ovarium karcinóma: 

Lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos epitheliális ovarium karcinóma kezelésére 

karboplatinnal kombinálva olyan betegeknél, akiknél egy platinum-alapú elsı vonalbeli 

kezelést követıen legalább 6 hónapos kiújulás-mentes idıszak után relapszus alakul ki. 

Nem-kissejtes tüdıkarcinóma:Lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos nem-kissejtes 

tüdıkarcinóma kezelése monoterápiában vagy ciszplatinnal kombinálva. Hasnyálmirigy 

karcinóma: 

Lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos hasnyálmirigy adenokarcinóma kezelésére jó 

általános állapotban levı, megfelelı csontvelı rezervvel bíró betegeknél.  

 

Gemcitabin Polpharma oldatos infúzió Húgyhólyag karcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy 

metasztatizáló húgyhólyag karcinóma kezelése ciszplatinnal kombinációban. 

Emlıkarcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló emlıkarcinóma kezelése 

paklitaxellel kombinálva azoknál a betegeknél, akiknél (neo)adjuváns kemoterápiát követıen 

relapszus jelentkezik. A klinikailag ellenjavallt eseteket kivéve a korábbi kemoterápiának 

antraciklint kellett tartalmaznia.Ovárium karcinómaLokálisan elırehaladott vagy 

metasztatizáló epithelialis ovárium karcinóma kezelése karboplatinnal kombinálva azoknál a 

betegeknél, akiknél a platin-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen legalább 6 hónapos 

kiújulás-mentes idıszak után relapszus jelentkezett. Nem-kissejtes tüdıkarcinóma:Lokálisan 

elırehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes tüdıkarcinóma kezelése monoterápiában 

vagy ciszplatinnal kombinációban.Hasnyálmirigy karcinóma: Lokálisan elırehaladott vagy 
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metasztatizáló pancreas adenokarcinóma kezelése jó általános állapotú és megfelelı 

csontvelıtartalékkal rendelkezı betegeknél. 

Gemcitabin Sandoz oldatos infúzió: A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatizáló nem 

kissejtes tüdıcarcinoma elsıvonalbeli kezelésére javallott.  

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatizálóhasnyálmirigy adenocarcinoma 

kezelésére javallott.  

A gemcitabin egyéb citosztatikumokkal együtt adva a lokálisan kiterjedt vagy metasztatizáló 

húgyhólyag carcinoma kezelésére javallott.  

A gemcitabin paklitaxellel kombinálva olyan inoperábilis, lokálisan recidiváló vagy 

metasztatizáló emlıcarcinoma kezelésére javallott, mely kiújult az adjuváns, illetve 

neoadjuváns kemoterápiát követıen. A korábban alkalmazott kemoterápiának tartalmaznia 

kellett egy antraciklin-származékot, kivéve ha klinikai ellenjavallat állt fenn.  

 

Gemcitabin-Ratiopharm oldatos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan 

kiterjedt vagy metasztatikus húgyhólyag karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt.  

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére 

javallt. A gemcitabin monoterápia idıs vagy 2-es teljesítmény (performációs) státuszú 

betegeknél mérlegelhetı. 

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ovárium karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platin-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulás-mentes idıszak 

után relapszus következett be.  

Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem reszekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlıkarcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. Az elızetes 

kemoterápiának antraciklint kell tartalmaznia, hacsak klinikailag nem kontraindikált. 

 

Gemcitabine EBEWE oldatos infúzió: - lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos húgyhólyag 

karcinómában ciszplatinnal kombinálva;  

- lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos hasnyálmirigy karcinómában;  

- ciszplatinnal kombinálva; elsı vonalbeli kezelésként lokálisan kiterjedt vagy metasztázisos 

nem-kissejtes tüdıkarcinómában. A gemcitabin monoterápiaként történı alkalmazása idıs 

betegeknek, ill. a fizikai teljesítıképesség szempontjából 2. fokozatú betegeknek jön szóba.  
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A gemcitabin javasolt a lokálisan kiterjedt vagy metasztatizáló epiteliális petefészek 

karcinóma kezelésére, mely megelızı, elsı vonalbeli platina-alapú kezelést követıen 

legalább 6 hónap múlva kiújult. 

A gemcitabin paklitaxellel kombinálva javallt olyan inoperábilis, lokálisan recidiváló vagy 

metasztázisos emlı karcinóma esetében, mely az adjuváns, ill. neoadjuváns kemoterápiát 

követıen kiújult. Ha nem ellenjavallt, a megelızı kemoterápiának antraciklint kell 

tartalmaznia. Nincs engedélyezési dátum 

 

Gemcitabine Hospira oldatos infúzó: Húgyhólyag carcinoma: 

Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló húgyhólyag carcinoma kezelése ciszplatinnal 

kombinálva 

Emlıcarcinoma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló emlıcarcinoma kezelése 

paklitaxellel való kombinációban, olyan betegeknél, akiknél adjuváns / neoadjuváns 

kemoterápiát követıen relapsus jelentkezik. A korábbi kemoterápiának antraciklint kell 

tartalmaznia, kivéve ha ez klinikailag ellenjavallt. 

Nem-kissejtes tüdıcarcinoma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes 

tüdıcarcinoma kezelése egyéb citosztatikumokkal való kombinációban. Lokálisan 

elırehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes tüdıdaganatos felnıtt betegek palliatív 

kezelése.Hasnyálmirigy carcinoma: 

Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló pancreas adenocarcinoma kezelése jó általános 

állapotú és megfelelı csontvelıtartalékkal rendelkezı betegeken. 

Gemcitabin Medac : nincs alkalmazási elıirat 

 

Gemcitabine Medico Uno oldatos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan 

kiterjedt vagy metasztatikus húgyhólyag-karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt. 

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére 

javallt. A gemcitabin monoterápia idıs vagy 2-es teljesítmény (performációs) státusú 

betegeknél mérlegelhetı.  

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ovárium karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platina-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulás-mentes 

idıszak után relapszus következett be. 
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Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlı karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. Az elızetes 

kemoterápiának antraciklint kell tartalmaznia, hacsak klinikailag nem ellenjavallt. 

 

Gemcitabine Mylan oldaltos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinálva javasolt lokálisan 

kiterjedt vagy metasztatikus húgyhólyag-karcinóma kezelésére. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt. 

A gemcitabin ciszplatinnal kombinálva javasolt lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére. A 

gemcitabin monoterápia idıs vagy 2-es teljesítmény (performációs) státuszú betegeknél 

mérlegelhetı. 

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ovárium karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platina-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulás-mentes 

idıszak után relapszus következett be. 

Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlı karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. Az elızetes 

kemoterápiának antraciklint kellett tartalmaznia, hacsak klinikailag nem volt kontraindikált. 

nincs engedélyezési dátum 

 

Gemdex oldaltos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus húgyhólyag karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinóma 

kezelésére javallt. 

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére 

javallt. Gemcitabin monoterápia idısek vagy 2-es performansz státuszú betegek esetében 

megfontolható. 

A gemicabin karboplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus epiteliális 

ovárium karcinóma kezelésére javallt, olyan betegeknél, akiknél az elsı vonalbeli platina-

alapú kezelést követıen legalább 6 hónap kiújulás-mentes idıszak után relapszus 

következett be.  
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A gemcitabin paklitaxellel kombinációban olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló vagy 

metasztatikus emlıkarcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél az 

adjuváns/neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. A megelızı 

kemoterápiának antraciklin tartalmúnak kell lennie, kivéve, ha az klinikailag ellenjavallt. 

 

Gemstad oldaltos infúzió A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus húgyhólyag-karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt. 

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére 

javallt. A gemcitabin monoterápia idıs vagy 2-es teljesítmény (performációs) státuszú 

betegeknél mérlegelhetı. 

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ovárium karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platina-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulás-mentes 

idıszak után relapszus következett be. 

Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlı karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapsus következett be. Az elızetes 

kemoterápiának antraciklint kell tartalmaznia, hacsak klinikailag nem kontraindikált. 

 

Gemzar oldatos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus húgyhólyag karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt.  

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem-

kissejtes tüdıkarcinóma (non-small cell lung cancer, NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére 

javallt. A gemcitabin monoterápia idıs vagy 2-es teljesítmény (performációs) státuszú 

betegeknél mérlegelhetı.  

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ovárium karcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platina-alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulás-mentes 

idıszak után relapszus következett be.  

Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlıkarcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 
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adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. Az elızetes 

kemoterápiának antraciklint kell tartalmaznia, hacsak klinikailag nem kontraindikált.  

 

Gitrabin oldatos infúzió: A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus húgyhólyag karcinóma kezelésére javallt. 

A gemcitabin lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus hasnyálmirigy adenokarcinómában 

szenvedı betegek kezelésére javallt.  

A gemcitabin ciszplatinnal kombinációban lokálisan kiterjedt vagy metasztatikus, nem 

kissejtes tüdıkarcinóma (NSCLC) elsı vonalbeli kezelésére javallt. Gemcitabin monoterápia 

idıs vagy 2 es teljesítmény (performációs) státuszú betegeknél mérlegelhetı.  

Gemcitabin karboplatinnal kombinált alkalmazása olyan lokálisan kiterjedt vagy 

metasztatikus epiteliális ováriumkarcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

a platina alapú elsı vonalbeli kezelést követıen, legalább 6 hónapos kiújulásmentes idıszak 

után relapszus következett be.  

Gemcitabin paklitaxellel kombinált alkalmazása olyan nem rezekábilis, lokálisan recidiváló 

vagy metasztatikus emlıkarcinómában szenvedı betegek kezelésére javallt, akiknél 

adjuváns ill. neoadjuváns kemoterápiát követıen relapszus következett be. A klinikailag 

kontraindikált eseteket kivéve az elızetes kemoterápiának antraciklint kell tartalmaznia.  

 

Nallian oldaltos infúzió: Húgyhólyag karcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló 

húgyhólyag karcinóma kezelése ciszplatinnal kombinációban. 

Emlıkarcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló emlıkarcinóma kezelése 

paklitaxellel kombinálva, azoknál a betegeknél, akiknél (neo)adjuváns kemoterápiát követıen 

relapszus jelentkezik. A klinikailag ellenjavallt eseteket kivéve a korábbi kemoterápiának 

antraciklint kellett tartalmaznia. 

Ovárium karcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló epithelialis ovárium 

karcinóma kezelése karboplatinnal kombinálva, azoknál a betegeknél, akiknél a platin-alapú 

elsı vonalbeli kezelést követıen legalább 6 hónapos kiújulás-mentes idıszak után relapszus 

jelentkezett.  

Nem-kissejtes tüdıkarcinóma:Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes 

tüdıkarcinóma kezelése monoterápiában vagy ciszplatinnal kombinációban.Hasnyálmirigy 

karcinóma: Lokálisan elırehaladott vagy metasztatizáló pancreas adenokarcinóma kezelése 

jó általános állapotú és megfelelı csontvelıtartalékkal rendelkezı betegeknél. 
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Ifosfamide 

 

Holoxan oldatos injekció nincs húgyhólyag indikáció 

 

Methotrexat 

 

Methotrexat "Ebewe" oldatos injekció: Daganatos betegségek: akut lymphoid leukaemia, 

meningealis leukaemia, non-Hodgkin lymphoma, fej-nyaki-, petefészek-, méhnyak-, gyomor-, 

vas¬tag¬bél-, here-, emlıdaganat, osteosarcoma, choriocarcinoma és egyéb trophoblast 

tumo¬rok, hörgı tumorok kezelése. Nincs húgyhólyag indikáció 

 

Methotrexate Hospira oldatos injekció: Daganatos betegségek 

A metotrexát alkalmazása terhességi choriocarcinoma, chorioadenoma destruens, valamint 

mola hydatidosa kezelésére javallt. 

Akut limfoid leukémiában az agyburkok leukémiás infiltrációjának megelızésére, továbbá – 

más kemoterápiás szerekkel kombinálva – fenntartó kezelésre használatos. Ezen kívül, 

meningeális leukémia kezelésére is javallt az alkalmazása. 

A metotrexát akut limfoblasztos (ıssejtes) leukémiák palliatív kezelésére bizonyult a 

leghatásosabbnak. 

Bevált ezen kívül elırehaladott (a Peters-féle stádium-meghatározó rendszer alapján III-IV. 

stádiumú) limfoszarkómában is – legfıképpen gyermekeken, továbbá mycosis fungoides 

elırehaladott eseteiben. 

A metotrexát monoterápiaként vagy más daganatellenes szerekkel kombinálva emlırák, fej-

nyaki epidermoid karcinómák, (legfıképpen laphám- vagy kissejtes) tüdırák, hólyag- és 

oszteogén karcinóma kezelésére is használatos. Kombinációk összetevıjeként a non-

Hodgkin limfómák elırehaladott stádiumaiban is adják. 

 

Vinblastin 

Vinblasztin injekció: Hodgkin, non-Hodgkin limfómák, krónikus limfoid leukémia, 

heredaganatok.  

Nincs húgyhólyag indikáció 

 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 62 

XI.2 Húgyhólyag daganatok keléséhez elszámolható protokollok 

 

Húgyhólyag daganat kezelésére Magyarországon nyilvántartott kemoterápiás protokollok 

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-Cyclophosphamide) 

7050* Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (gemcitabine) 

7051* Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7052* Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7053* Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (gemcitabine) 

7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (cisplastin-gemcitabine) 

7316* Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (carboplatin-ifosfamide-mesna-

etoposide) 

7317* Kemoterápia, CMV protokoll szerint (carboplatin-methotrexate-vinblastine) 

7320* Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (carboplatin-gemcitabine) 

7321* Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (doxorubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

7322* Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (methotrexate-vinblastine-cisplastin) 

7364* Kemoterápia, CEP protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

7372* Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (methotrexate-doxorubicin-cisplatin-vinblastine) 

7402* Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (epirubicin-cisplastin-cyclophosphamide) 

7404* Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, epirubicin, Vinblastine) 

7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (methotrexate, cisplatin, vinblastine) 

7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (cisplatin, sugárterápia) 

7415* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (carboplatin, sugárterápia) 

7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (doxorubicin, cisplastin, 

cyclophosphamide, dexrazoxan) 

7720J Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (cisplastin, cyclophosphamide, 

dexrazoxan,epirubicin) 

7721J Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (cisplastin,cyclophosphamide, 

dexrazoxan, epirubicin) 
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Finanszírozott protokollok  

 

7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

  Diagnózisok: 

 
  C0000 Felsı ajak, külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felsı ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
  C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0230 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0280 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0282 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felsı fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felsı fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felsı fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felsı fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felsı fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0400 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
  C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
  C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
  C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C0480 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0580 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
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  C0581 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0620 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. IV. stádium 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
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  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1010 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1080 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1100 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1104 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. IV. stád. 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1380 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
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  C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
  C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
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 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
 

 

7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A GEM monoterápiában nem javasolt tüdı, vesemedence, ureter és hólyag tumorra 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 70501 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70502 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) 
 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
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Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) 

 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
GEM Gemcitabine *       *       * 
 

 

7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A GEM, CDDP nem javasolt vese tumorra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycsı rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis) 
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Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
GEM Gemcitabine *       *       * 

 

 

7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
A GEM nem javasolt mesotheliomára 
 
  Diagnózisok: 

 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
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Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) 

 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CDDP Cisplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
 

 

7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A GEM monoterápiában nem javasolt emlı, petefészek, vesemedence, ureter és hólyag tumorra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 
  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 
  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 
  C2530 Hasnyálmirigy vezeték rosszindulatú daganata 
  C2540 Endocrin pancreas rosszindulatú daganata 
  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedı rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlı központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlı felsı-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlı alsó-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlı felsı-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlı alsó-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlı hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
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 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) 
 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
GEM Gemcitabine *       *       * 
 

 

7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

  Diagnózisok: 
 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
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  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
GEM Gemcitabine *       *       * 
 

 

7316J Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 5 [nap] 

Protokollok közti szünet : 16 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
A VP, IFO, CBP nem javasolt mediastinális, mellékhere, urethrea tumorra, a VP, IFO hólyag tumorra 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C3810 Elülsı gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata 
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 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycsı rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 73161 Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin *     
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 

 

7317J Kemoterápia, CMV protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 22 [nap] 

Protokollok közti szünet : 6 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A MTX, VBL egyik tumortípusra sem javasolt 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
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 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                           2 
CBP Carboplatin *               
MTX Methotrexate *              * 
VBL Vinblastine *              * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 
Fázisok:             3 
CBP Carboplatin        
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7320J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
A GEM-CBP kombináció vesére nem javasolt 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycsı rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis) 

 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CBP Carboplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7321* Kemoterápia, CISCA protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

  Diagnózisok: 
 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 73211 Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 750,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
 

 

7322J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 2  
 

Indikáción túli: 
A MTX, VBL egyik tumortípusra sem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
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 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis) 
 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1           2 
MTX Methotrexate *       * 
VBL Vinblastine *       * 
CDDP Cisplatin  *       
 

 

7364J Kemoterápia, CEP protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 
Indikáción túli: 
Az EPI az uterus tumorokra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
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 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
 

 

7372J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 22 [nap] 

Protokollok közti szünet : 6 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
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 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 73721 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73722 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73723 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 
ADM Doxorubicin  *              
CDDP Cisplatin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
ADM Doxorubicin        
CDDP Cisplatin        
VBL Vinblastine       * 
 

 

7402J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt emlıre, az EPI uterusra 
 
  Diagnózisok: 
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  C0000 Felsı ajak, külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felsı ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
  C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0230 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0280 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felsı fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felsı fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felsı fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felsı fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felsı fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0400 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
  C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
  C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
  C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C0480 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0580 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0620 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. IV. stádium 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 86 

  C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1010 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1080 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1100 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
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  C1181 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. IV. stád. 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1380 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. IV.st. 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 88 

  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
  C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlı központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlı felsı-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlı alsó-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlı felsı-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlı alsó-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlı hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
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CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
 

 

7404J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 22 [nap] 

Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 91 

CDDP Cisplatin  *              
EPI Epirubicin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
CDDP Cisplatin        
EPI Epirubicin        
VBL Vinblastine       * 

 

 

7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 22 [nap] 

Protokollok közti szünet : 6 [nap] 

Fázisok száma : 3  

 

Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis) 
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Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 
CDDP Cisplatin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
CDDP Cisplatin        
VBL Vinblastine       * 
 

 

* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 

Fázisok száma : 6  

 

Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes idıtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezıs boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetıség szerint boost volumenszőkítéssel 54 
Gy-ig. 
Kemoterápia: 
Cisplatin25 mg/m2 1-5. valamint a 29-33. napokon. 
 
  Diagnózisok: 

 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
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Beavatkozás kód: 74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis) 

 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74143 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74144 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74145 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis) 

 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74146 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis) 

 

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     3 
CDDP Cisplatin * * * * *           
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok: 3 3 3 3     4 4 4 4 4     5 5 
CDDP Cisplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin * * *          
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
 

 

7415* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 42 [nap] 

Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  

 

Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes idıtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
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Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezıs boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetıség szerint boost volumenszőkítéssel 54 
Gy-ig. 
Kemoterápia: 
Carboplatin 65 mg/m2 az 1-5. valamint a 29-33. napokon. 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 74151 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 65,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74152 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74153 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74154 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74155 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis) 

 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 65,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74156 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis) 

 

Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1     2 2 2 2 2     3 
CBP Carboplatin * * * * *           
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok: 3 3 3 3     4 4 4 4 4     5 5 
CBP Carboplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CBP Carboplatin * * *          
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
 

7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

  Diagnózisok: 

 
  C0000 Felsı ajak, külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felsı ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
  C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0230 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0280 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felsı fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felsı fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felsı fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felsı fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felsı fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0400 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
  C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
  C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
  C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C0480 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0580 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0620 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. IV. stádium 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
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  C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1010 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1080 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1100 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata 
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  C1101 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. IV. stád. 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1380 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 100 

  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
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  C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
  C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
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Beavatkozás kód: 77011 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
 

7720J Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az EPI az uterus tumorokra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 103 

  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 77201 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 

 

7721J Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
CDDP nem javasolt emlıre, az EPI uterusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C0000 Felsı ajak, külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felsı ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belsı felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0101 A nyelvgyök rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0102 A nyelvgyök rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0103 A nyelvgyök rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0104 A nyelvgyök rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0201 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0202 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0203 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0204 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0211 A nyelv szélének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0212 A nyelv szélének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0213 A nyelv szélének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0214 A nyelv szélének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 



A húgyhólyagrák diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 104 

  C0221 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0222 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0223 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0224 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0230 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv elsı kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része IV. stád. 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0241 Nyelvmandula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0242 Nyelvmandula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0243 Nyelvmandula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0280 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0291 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0292 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0293 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felsı fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felsı fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felsı fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felsı fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felsı fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0311 Alsó fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0312 Alsó fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0313 Alsó fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0314 Alsó fogíny rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0391 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0392 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0393 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0394 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0400 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék elsı részének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0411 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. I. stádium 
  C0412 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. II. stádium 
  C0413 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. III. stádium 
  C0414 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C0480 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0491 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0492 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0493 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0494 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
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  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0501 Kemény szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0502 Kemény szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0503 Kemény szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0504 Kemény szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0511 Lágy szájpad rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0512 Lágy szájpad rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0513 Lágy szájpad rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0514 Lágy szájpad rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0521 Nyelvcsap rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0522 Nyelvcsap rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0523 Nyelvcsap rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0580 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0591 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0592 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0593 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0594 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0601 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0602 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0603 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0604 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0611 Szájtornác rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0612 Szájtornác rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0613 Szájtornác rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0614 Szájtornác rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0620 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 İrlıfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedı rossz. dag. IV. stádium 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0691 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0692 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0693 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0694 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0701 A parotis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0702 A parotis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0703 A parotis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0704 A parotis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0801 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0802 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0803 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0804 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0811 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0812 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0813 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0814 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedı elváltozása, rossz. dag. IV. stádium 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0891 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0892 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0893 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0894 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0901 Mandula árok rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellsı ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0991 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C0992 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C0993 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C0994 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1001 Vallecula rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1002 Vallecula rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1003 Vallecula rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1004 Vallecula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1010 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedı mellsı felszínének rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1021 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1022 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1023 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1024 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1031 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1032 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1033 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1034 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1041 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1042 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C1043 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1044 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1080 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1091 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1092 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1093 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1094 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1100 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1112 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1113 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1114 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1121 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1122 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1123 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellsı falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1191 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1192 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1193 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1194 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1201 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1202 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1203 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1204 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Győrőporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redı hypopharynx felıli old. rosszind. dag. IV. stád. 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1321 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1322 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1323 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1324 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1380 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedı elváltozása, rosszindulatú dag. IV. stádium 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1391 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1392 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1393 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1394 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1401 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C1402 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C1403 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C1404 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1411 Laryngopharynx rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-győrő rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedı elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3001 Orrüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3002 Orrüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3003 Orrüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3004 Orrüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3011 Középfül rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3012 Középfül rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3013 Középfül rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3014 Középfül rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3101 Arcüreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3102 Arcüreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3103 Arcüreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3104 Arcüreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3111 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3112 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3113 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3114 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3121 Homloküreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3122 Homloküreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3123 Homloküreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3124 Homloküreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
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  C3131 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3132 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3133 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedı elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3192 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3201 Glottis rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3202 Glottis rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3203 Glottis rosszindulatú daganata III.stádium 
  C3204 Glottis rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3211 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3212 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3213 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3214 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3221 Subglotticus rész rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3222 Subglotticus rész rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3223 Subglotticus rész rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3224 Subglotticus rész rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3231 Gégeporc rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3291 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
  C3292 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. II. stádium 
  C3293 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
  C3294 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C3400 Fıhörgı rosszindulatú daganata 
  C3410 Felsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3420 Középsı lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlı központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlı felsı-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlı alsó-belsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlı felsı-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlı alsó-külsı negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlı hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tetı (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellsı falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77211 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
 


