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Rövidítések 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció 

BNO Betegségek nemzetközi osztályozása 

BSC Best supportive care 

CT Computer Tomográf 

HBCS Homogén betegségcsoport 

EAU European Association of Urology 

ECOG Eastern Cooperative Oncology Group 

EüM Egészségügyi Minisztérium 

ESzCsM Egészségügyi Szociális és Csalágügyi Minisztérium 

IL2 Interleukin 

INF-alfa Interferon alfa 

LDH lactate dehydrogenase 

MRI Magnetic Resonance Imaging 

mRCC Metasztatikus vesesejtes rák  

NCCN National Comprehensive Cancer Network 

NICE National Institute for Health and Clinical Excellence 

OENO Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása 

OEP Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

RCC Világossejtes rák 

UICC International Union Against Cancer 

pTMN Pathologic tumor-node-metastasis classification 

TNM Tumor, node, metastasis (tumor, nyirokcsomó, metasztázis) 

UH Ultrahang 

VEGFR Vascular endothelial growth factor receptor 
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Vezetői összefoglaló 

A vesedaganatok az összes daganatos megbetegedés 2-3 %-át teszik ki. Az esetszám lassú 

növekedése, valamint a terápiás lehetőségek bővülése valószínűsíti a kiadások 

növekedését. Mindezek együttes jelenléte szükségessé teszi a terápiás területnek, a 

betegek és a járulékfizetők érdekében történő finanszírozói szemlélettel történő elemzését. 

Hazánkban évente nagyságrendileg 2000 veserákos esetet regisztrálnak, a vizsgált területre 

a Társadalombiztosító 2007-ben nagyságrendileg 1,6 milliárd, míg 2008-ban már 3,1 milliárd 

Ft-ot költött. 

2007-ben a kiadások 53 %-a a Gyógyszer-és Gyógyászati-segédeszköz kasszát terhelte. A 

fekvőbeteg ellátórendszerben jelentkezett a költségek 40 %-a, a járóbeteg ellátás során 

pedig a 7%-a. 2008-ra az arányok nagy mértékben eltolódtak a Gyógyszer-és Gyógyászati-

segédeszköz kassza irányába.  

A 2009. július 30-i finanszírozáshoz képest a nemzetközi és hazai szakmai –és 

finanszírozási protokolloknak megfelelően javasoljuk a sunitinib terápia első vonalban történő 

támogatását az anyagban kifejtett feltételek teljesülése esetén. 

A finanszírozási protokoll betartását a finanszírozási protokoll érvényességi ideje alatt a 

meghatározott elvek mentén ellenőrizni fogjuk. 
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I Háttér 

A vesedaganatok az összes daganatos megbetegedés 2-3 %-át teszik ki. [European 

Network of Cancer Registries, 2001]. Hazánkban évente nagyságrendileg 2000 veserákos 

esetet regisztrálnak, a vizsgált területre a Társadalombiztosító 2007-ben 
nagyságrendileg 1,6 milliárd, míg 2008-ban már 3,1 milliárd Ft-ot költött. [OEP, 2009] 

Az esetszám lassú növekedése, valamint a terápiás lehetőségek bővülése valószínűsíti a 

kiadások növekedését. Mindezek együttes jelenléte szükségessé teszi a terápiás területnek, 

a betegek és a járulékfizetők érdekében történő finanszírozói szemlélettel történő elemzését. 

A háttéranyag, amely a 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet alapján az 1/2009 finanszírozási 
jogszabály hátteréül szolgál, az alábbi főbb elvek szerint épül fel:  

• Az anyag összeállításánál figyelembe vettük a hazai (Egészségügyi Minisztérium 

Szakmai Irányelve), valamint a releváns nemzetközi (NCCN, EAU) 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 történő befogadását a gyártó/forgalmazó a 32/2004 

ESzCsM rendeletnek megfelelően 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. 
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II Betegség ismertetése 

A vese rosszindulatú daganatainak előfordulási gyakorisága az utóbbi 
évtizedekben lassan emelkedik. 2002-ről 2006-ra a Magyar Rákregiszter adatai 
alapján a prevalencia 1875-ről 2025-re emelkedett. Leggyakrabban 45-70 éves életkor 

között fordulnak elő, de egyre gyakrabban jelentkezik fiatalabb életkorban. A férfi-nő 

arány 3:2. 

A malignus vesedagantok között a leggyakoribb a világossejtes carcinoma (RCC). 
A vesekéregben alakul ki, a proximális kanyarulatos csatornákat bélelő sejtekből.  

A vesesejtes ráknak 5 fő altípusát különböztethetjük meg, amelyek közül a leggyakoribb 

a világos sejtes veserák (az esetek 75 – 80%). A papilláris carcinoma 12-14%-ban, a 

cromophob carcinoma 4-6%-ban, az oncocytoma 2-4%-ban, míg a Bellini-féle carcinoma 

1% százalékban figyelhető meg. A szövettani diagnózis ismerete mindig kötelező. 

A tumor terjedése részben lokálisan, részben pedig a nyirok- és vérerek útján 
történik.   

A betegség etiológiája pontosan még nem ismert, de mind a hazai, mind a jelentősebb 

nemzetközi szakmai társaságok kiemelik a dohányzás szerepét az RCC kialakulásában 

(2A evidencia szint). A szakmai evidenciák alapján az elhízást, kávé fogyasztást, állati 

zsiradékok fogyasztását is komoly rizikófaktornak tekinthetjük. Felfedezéskor 60-70%-

ban szervre lokalizált, 5-10%-ban lokálisan előrehaladott, 15-20%-ban távoli áttétet 

képez. Relapszus a korai I-II klinikai stádiumban is előfordul.  
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III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

A vese rosszindulatú daganatainak előfordulási gyakorisága az utóbbi évtizedekben lassan 

emelkedik. 2002-ről 2006-ra a Magyar Rákregiszter adatai alapján a prevalencia 1875-ről 
2025-re emelkedett. Leggyakrabban 45-70 éves életkor között fordulnak elő, de egyre 
gyakrabban jelentkezik fiatalabb életkorban. 

1. ábra: Esetszám 2001 és 2006 között 

 
Forrás: Magyar Rákregiszter és a Szakmai Protokoll (2008) alapján saját ábra, 2009 

Az OEP adatbázisa alapján 2007-2008-ban a vizsgált BNO-kal havi szinten átlagosan 2405 

beteg (distinct TAJ) váltott ki gyógyszert. 
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2. ábra: Havi betegszám (distinct TAJ) 

 
Forrás: OEP, 2009 
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IV Érvényes szakmai protokollok összesítése és értékelése  

A jelenleg hatályos hazai szakmai protokoll a vese daganatok ellátásáról, az Egészségügyi 

Közlöny LVIII Évfolyamának 9. számában jelent meg. A szakmai protokoll 2011. május 19-ig 
érvényes. 

A szakmai protokoll minden tekintetben megfelel a 23/2006 (V.18) EüM rendeletben 

foglaltaknak.  

A finanszírozási protokoll alapján a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium a 

következő diagnosztikai és terápiás eljárásrendet írja elő: 
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3. ábra: Hatályos szakmai irányelv vázlatosan 

 
Forrás: Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a vese daganatok ellátásáról 

A szakmai protokoll kihirdetése óta megtörtént a temsirolimus és a bevacizumab és az 

everolimus regisztrációja is. 
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V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

V.1 National Comprehensive Cancer Network 

Napjainkban az egyik legátfogóbb összefoglaló szakmai irányelvet a National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN) állította össze. [NCCN, 2009]. Az irányelv 

felhasználásával a következő terápiás algoritmus vázolható fel: 

4. ábra: Terápiás algoritmus vázlata - NCCN 

 
Forrás: NCCN, 2009 v.2 
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V.2 European Association of Urology 

Az European Association of Urology (EAU) 2007-ben adta ki szakmai irányelvét a 

világossejtes rák kezelésére.  

V.2.1 Ajánlások a diagnózisra és a stádiumbeosztásra vonatkozóan 

A fizikális kivizsgálásnak korlátozott a szerepe a RCC diagnózisának felállításakor. A 

klasszikus triád (fájdalom, véres vizelet, tapintható hasi terime) viszonylag ritka (6-10%). 

Viszonylag gyakoriak (30%) a paraneopláziás jelenségek, mint pl. a hipertenzió, testsúly 

csökkenése, anémia, neuropátia, amiloidózis, hiperkalcémia.  

Teljes laborvizsgálat minden esetben végzendő. 

Amennyiben ezek alapján fennáll az RCC gyanúja mellkas rtg szükséges a pulmonális 

állapot felmérésére (elsősorban az alacsony rizikójú betegek esetében), azonban ennél 

szenzitívebb a mellkas CT vizsgálat (A szintű ajánlás). 

Mindezek mellett még a sebészeti beavatkozás előtt a TNM beosztás meghatározásához 
ajánlott hasi CT és MRI. (A szintű ajánlás) 

A csontmetasztázis szempontjából magas rizikójú betegek esetén (csontfájdalom, 

magas alkalikus foszfatáz érték) ajánlott csont scan vizsgálat. (A szintű ajánlás) 

Továbbá javasolt a vesefunkció felmérése. (A szintű ajánlás) 

V.2.2 Besorolás és prognosztikai faktorok 

Az EAU elsődlegesen a 2002-es TNM besorolást javasolja, ezen felül a Fuhrman 

osztályozási rendszert is, valamint a vesesejtes rák szubtípusainak meghatározását is 

ajánlja. Az integrált prognosztikai rendszerek vagy nomogrammok rutinszerű 
alkalmazását a klinikai gyakorlatban nem javasolja, ahogy a molekuláris prognosztikai 
markerek vizsgálatát sem. (B szintű ajánlás) 

A vesedaganatok stádium beosztása során a következő TNM klasszifikációt alkalmazzuk:  
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1. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor 
T   Primer tumor 
  TX Primer tumor nem ítélhető meg 
  T0 Primer tumor nem mutatható ki 

  T1 A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában 
maximum 7 cm 

  T1a 4 cm-es vagy kisebb tumor 
  T1b 4 cm-nél nagyobb, 7cm-nél nem nagyobb tumor 

  T2 A tumor a vese anatómiai határain belül helyezkedik el, a legnagyobb dimenziójában 
meghaladja a 7 cm-t 

  
T3 

A tumor ráterjed a nagyobb vénákra (vena renális (ok)), vagy közvetlenül infiltrálja a 
mellékvesét vagy a perirenalis (más szóval perinephricus) szöveteket, de nem terjed túl a 
Gerota-fascián 

  T3a A tumor ráterjed a mellékvesére, vagy a perirenalis zsírszövetekre*, de nem terjed túl a 
Gerota-fascián 

  T3b A tumor nagy tömegben ráterjed a vena renális(ok)ra**, vagy vena cavára, vagy annak 
falára a rekeszizom alatt 

  T3c A tumortömeg ráterjed  vena cavára, vagy annak falára a rekeszizom felett 
  T4 A tumor ráterjed a Gerota-fascián túli területekre 

*Beleértve:vesesinus (peripelivicus) zsír. 
**Beleértve a szegmentális (musculáris réteget is tartalmazó) ágakat. 
Forrás: UICC 

2. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 
N   Regionális nyirokcsomók 
  NX Regionális nyirokcsomóáttét nem igazolható 
  N0 Nincs regionális nyirokcsomóáttét 
  N1 Metastasis szoliter regionális nyirokcsomóban 
  N2 Metastasis egynél több regionális nyirokcsomóban 

Forrás: UICC 

3. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 
M   Távoli áttétek 

  MX Távoli áttét nem igazolható 
  M0 Távoli áttét nincs 
  M1 Távoli áttét(ek) 

Forrás: UICC 

4. Táblázat: pTNM patológiai klasszifikáció 
pTNM   Patológiai klasszifikáció 

  

pN0 

A regionális lymphadencetomia útján nyert szövetmintából lehetőség szerint 8 vagy 
több nyirokcsomó szövettani vizsgálatát kell elvégezni. Amennyiben a vizsgált 
nyirokcsomók negatívnak bizonyulnak, de a megkívánt nyirokcsomószám nem áll 
rendelkezésre, a besorolás pN0. 

Forrás: UICC 

5. Táblázat: G Szövettani grading 
G   Szövettani grading 

  GX A differenciáltság foka nem állapítható meg 
  G1 Jól differnciált 
  G2 Mérsékelten differenciált 
  G3-4 Gyengén differenciált/differenciálatlan 

Forrás: UICC 
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V.2.3 A lokalizált tumor kezelése 

V.2.3.1 Sebészeti eljárás 

A sebészeti terápia az egyetlen kuratív kezelési lehetőség a világossejtes rák 
esetében. 

 A rutinszerűen kiterjesztett nyirokcsomó disszekció nyirokcsomó érintettség gyanúja 

nélkül nem javítja a túlélést, éppen ezért staging szempontjából nem szabad elvégezni. (A 

szintű ajánlás) 

Az adrenalectómia kiterjesztett nephrectómiával, azon esetek kivételével amelyekben 

nagy felső pólusi daganat mutatkozik direkt mellékvese invázióval, nem szükséges. (B 

szintű ajánlás) 

Az embolizázió, mint palliatív lehetőség előnyös lehet azoknál a műtétre alkalmatlan rossz 

állapotú betegeknél, akik masszívan haematuriásak, vagy jelentős lokális fájdalmuk van. (C 

szintű ajánlás) 

A vesemegtartó műtét szintén egy megalapozott kuratív műtéti eljárás a világossejtes 

rákban. A vesemegtartó műtét kivitelezhető bizonyos válogatott betegcsoporton szakmai 

centrumokban, olyan daganatok esetében, amelyek legnagyobb átmérője 4 cm és 7 cm közé 

esik.  

A világossejtes rák parciális reszekciója esetén a minimális szabad sebészi szél 

megtartása követendő, hogy elkerülhető legyen a későbbi lokálrecidíva esélyének 

növekedése. A nagyobb daganatok vesemegtartó műtéti megoldását követő szoros 

kontrollra van szükség mindaddig, amíg a kiújulás kockázata nagy. (B szintű ajánlás) 

Laparoszkópos nephrectomia, mint műtéti megoldás ilyen tapasztalattal bíró 

laparoszkópos centrumokban kivitelezhető. (B szintű ajánlás)   

A laparotomia jelenleg is a standard kezelés. A laparoszkópos részleges nephrectomia 

csak nagy tapasztalattal bíró centrumokban képzelhető el. (C szintű ajánlás) 

V.2.3.2 Alternatív kezelési mód 

Jelenleg azoknál a betegeknél, akik nem alkalmasak sebészi beavatkozásra a rossz klinikai 

státuszuk miatt és kisebb perifériális tumorral rendelkeznek, megengedett nem sebészeti 

alternatív megoldás. Ezek a technikák különböző képalkotó vezérelt percutan, valamint 
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minimál invazív technikákat jelentenek úgy, mint pl.: percutan radiofrekvenciás abláció, 

krioabláció, mikrohullámú abláció, lézer abláció és magas frekvenciájú UH abláció. (A szintű 

ajánlás)  

V.2.3.3 Adjuváns terápia 

A klinikai vizsgálatokat leszámítva a műtétet követő adjuváns kezelésnek nincs 
indikációja. (A szintű ajánlás) 

V.2.4 A metasztatikus tumor (mRCC) kezelése 

V.2.4.1 Sebészi kezelés 

Jó klinikai állapotú metasztatikus világossejtes betegek esetében nephrectomia javasolt, 
amelyet kombinált IFN-alfa kezelés követ. (A szintű ajánlás) 

V.2.4.2 Metasztázis reszekciója 

Szinkron kiterjedésű metasztázissal bíró betegnél, amennyiben a beteg jó általános állapotú 

és a metasztázis reszekábilis javasolt a metasztektómia. 

A klinikai prognózis rosszabb, amennyiben metakrón metasztázisról van szó.  

Metasztektómia javasolt azoknál a reziduális és reszekábilis metasztázissal bíró betegeknél, 

akik metasztázisa a korábbiakban reagált immunterápiára vagy/és korlátozott számú (soliter) 

metakrón metasztázisuk van. (B szintű ajánlás)  

V.2.4.3 mRCC radioterápiája 

A mRCC egyedi eseteiben az agyi áttétek (teljes agyi besugárzás, vagy stereotaxiás 

besugárzás) és a csontáttétek irradiációja szóba jön a tünetek enyhítése céljából. (B szintű 

ajánlás) 

V.2.5 Metasztatikus RCC szisztémás kezelése 

V.2.5.1 Kemoterápia 

Az mRCC kezelése során a kemoterápia, mint monoterápia egyáltalán nem javasolt (B 

szintű ajánlás). 
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V.2.5.2 Immunterápia 

Az INF-alfa monoterápiában történő alkalmazása mRCC-ben nem ajánlott. (A szintű 

ajánlás) 

A bevacizumab INF-alfa kombináció ajánlott a jó és közepes prognózisú mRCC –s 

betegek elsővonalas kezelésében. Jellemzően a jó prognózisú és világossejtes szövettani 

alcsoportba sorolt mRCC-s betegek esetében van terápiás előnye az INF-alfa, IL2 

kombinációs kezelésnek. (B szintű ajánlás) 

A kombinált cytokin terápia és kemoterápia nem növeli a túlélést a cytokin - 

monoterápiához képest (A szintű ajánlás). 

V.2.5.3 Angiogenezis inhibitor terápia 

Az angiogenesis inhibitor gyógyszerek közül a sorafenibet, a sunitinibet és a temsirolimust 

értékelték: 

6. Táblázat: Az angiogenezis inhibitor terápiák értékelése 
Terápia Kockázat vagy korábbi terápia Ajánlott kezelés 

Alacsony vagy közepes kockázat sunitinib 
bevacizumab+IFN-alfa Első vonal 

Magas kockázat temsirolimus 
Korábbi cytokin kezelés sorafenib 

Másodvonal Korábbi VEGFR 
Korábbi mTOR(-) 

everolimus 
klinikai vizsgálat 

A sunitinib kezelés javasolt az alacsony és közepes kockázatú betegek első vonalas 

kezelésére. (A szintű ajánlás) 

A bevacizumab+IFN-alfa kezelés javasolt az alacsony és közepes kockázatú betegek első 

vonalas kezelésére. (A szintű ajánlás) 

A sorafenib javasolt a betegek másodvonalas kezelésére. (A szintű ajánlás) 

A temsirolimus javasolt a magas kockázatú betegek első vonalas kezelésére. (A szintű 

ajánlás) 

Az everolimus javasolt a betegek másodvonalas kezelésére tirozin kináz kezelés 

sikertelensége után. (A szintű ajánlás) 
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V.2.6 Beteggondozás 

Az utánkövetés intenzitását egyénileg kell meghatározni a tumor kiújulás kockázatának vagy 

a szisztémás tumor progresszió függvényében. (C szintű ajánlás). 



A világossejtes vesedaganatok diagnosztizálása és ellátása 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 19

VI Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 

A nemzetközi finanszírozási gyakorlat elemzése során az egyik legkiterjedtebb 

technológia értékelő apparátussal rendelkező intézmény a National Institute for Health and 
Clinical Excellence (NICE) irányelveit vesszük figyelembe. 

VI.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 

A finanszírozási protokoll megírásának időpontjában a NICE a vese daganatok 

cryoterápiájával, perkután radiofrekvenciás ablációjával, a bevacizumab, sorafenib, sunitinib 

és a temsirolimus kezelésekkel kapcsolatosan publikált irányelveket. 

A NICE technológia értékelő bizottsága 2009. április 22-én a következő irányelvet 
fogalmazta meg a gyógyszeres kezelésekkel kapcsolatosan: 

• A bevacizumabot, a sorefinbet és a temsirolimust nem javasolják első vonalbeli 

kezelésként azon betegeknek, akiknek előrehaladott és/vagy metasztatikus 

világossejtes rákjuk van. 

• A sorafenibet és sunitinbet nem javasolják másodvonalas kezelésként azon 

betegeknek, akiknek előrehaladott és/vagy metasztatikus világossejtes rákjuk van. 

[NICE, 2009a] 

Ugyancsak egy 2009-ben kiadott NICE irányelv a sunitinib kapcsán kimondja, hogy a 

sunitinib első vonalbeli kezelésként javasolt azoknak a betegeknek, akiknek előrehaladott 

és/vagy metasztatikus világossejtes rákjuk van és akik alkalmasak lennének immunterápiára 

is, ezen felül az ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) státuszuk 0 vagy 1. [NICE 

2009b] 
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VII Adatelemzés 

A betegszámok és az éves kiadások elemzésekor a 2007.01.01 és a 2008.12.31. közötti 
időszakból indultunk ki. Az elemzés módszertana a következő volt: 

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

finanszírozási protokoll tárgyát képező BNO-k bármelyikével a vizsgált időszakban 

bármilyen támogatott készítményt kiváltott. 

7. Táblázat: Releváns BNO 
BNO BNO NÉV 
C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 

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

létrejövő adatbázisokat minden esetben BNO- szerint szűrtük.  

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

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

korrekciókat. 

4. A világossejtes és a nem világossejtes daganatok ellátásával kapcsolatos költségeket 

összevontan kezeltük. 

VII.1A területre fordított kiadások 2007-2008 

A vesedaganatok kezelésére 2007-ben nagyságrendileg 1,6 milliárd, míg 2008-ban 3,1 
milliárd Ft-ot költött a biztosító, azaz a kiadások egy év alatt majdnem a duplájára 
nőttek. 

2007-ben a kiadások 53 %-a a Gyógyszer-és Gyógyászati-segédeszköz kasszát terhelte. A 

fekvőbeteg ellátórendszerben jelentkezett a költségek 40 %-a, a járóbeteg ellátás során 

pedig a 7%-a.  
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5. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása - 2007 

 
Forrás: OEP, 2009 

2008-ra az arányok nagy mértékben eltolódtak a Gyógyszer-és Gyógyászati-segédeszköz 

kassza irányába.  

6. ábra: A területre fordított kiadások kassza szerinti megoszlása - 2008 

 
Forrás: OEP, 2009 
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8. Táblázat – Változás 2007-ről 2008-ra  

 2007 (Ft) 2008 (Ft) Változás 2007-ről 2008-ra (Ft) 
Fekvőbeteg ellátás 661 224 499 618 449 993 -42 774 506 
Járóbeteg ellátás 109 740 559 113 828 661 4 088 102 
Gyógyszer-és 
Gyógyászati-
segédeszköz kassza 

891 456 018 2 395 300 435 1 503 844 417 

Forrás: OEP, 2009 

A fekvőbeteg ellátás során a következő HBCS-kódokon történ a legnagyobb kiáramlás 2007-

ben: 

9. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kódok - 2007 
VDRG HBCs megnevezése Ft 

566C Vese, uréter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt 251 134 788
959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B" 174 538 044
577B Vese-, húgyúti daganatok  48 351 875
9430 Sugárterápia 46 456 817
959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 27 514 571

608Z 
Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult 
betegséggel 24 001 423

959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 20 523 721
959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H" 18 703 831
5320 Mellékveseműtétek 10 373 535
959A Rosszindulatú daganat kemoterápiája "A" 4 763 971

Forrás: OEP, 2009 

2008-ra nem változott jelentősen a leggyakrabban elszámolt beavatkozások listája. 

10. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő HBCS kódok - 2008 
VDRG HBCs megnevezése Ft 

566C Vese, ureter, húgyhólyag jelentős műtétei daganat miatt 254 695 384
959B Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B" 151 051 561
577B Vese-, húgyúti daganatok  48 912 360
9430 Sugárterápia 35 055 470

608Z 
Vese-, húgyutak műtétei (kivéve: jelentős műtétek) súlyos társult 
betegséggel 24 377 255

959G Rosszindulatú daganat kemoterápiája "G" 20 924 405
959H Rosszindulatú daganat kemoterápiája "H" 14 642 520
5320 Mellékveseműtétek 10 581 737
959E Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E" 8 406 300
959F Rosszindulatú daganat kemoterápiája "F" 4 853 382

Forrás: OEP, 2009 

A vesedaganat BNO-val elszámolt kemoterápiás protokollok között számos olyan van, amit a 

vizsgált területen nem alkalmazható. Ezekben az esetekben azt feltételezzük, hogy a 

kórházak nem a valós kódokkal jelentették le a betegeket. 
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11. Táblázat: TOP 10 kemoterápiás protokoll 
 2007  2008 
 Kód Név  Kód Név 

1 79131 
Immunterápia, VBL+interferon 
protokoll szerint (01. fázis)  79131 

Immunterápia, VBL+interferon 
protokoll szerint (01. fázis) 

2 79611 

Kemoterápia, WTVAER 
protokoll szerint 18 év alatt 
(01. fázis)  79611 

Kemoterápia, WTVAER 
protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 

3 73201 
Kemoterápia, GEM+CBP/C 
protokoll szerint (01. fázis)  79571 

Kemoterápia, WTVA3 protokoll 
szerint 18 év alatt (01. fázis) 

4 73202 
Kemoterápia, GEM+CBP/C 
protokoll szerint (02. fázis)  73201 

Kemoterápia, GEM+CBP/C 
protokoll szerint (01. fázis) 

5 79561 
Kemoterápia, WTV protokoll 
szerint 18 év alatt (01. fázis)  73161 

Kemoterápia, VIP/J 
Carboplatinnal protokoll szerint 
(01. fázis) 

6 73161 

Kemoterápia, VIP/J 
Carboplatinnal protokoll 
szerint (01. fázis)  73202 

Kemoterápia, GEM+CBP/C 
protokoll szerint (02. fázis) 

7 73171 
Kemoterápia, CMV protokoll 
szerint (01. fázis)  79561 

Kemoterápia, WTV protokoll 
szerint 18 év alatt (01. fázis) 

8 70511 
Kemoterápia, GEM+CDDP I. 
protokoll szerint (01. fázis)  72951 

Kemoterápia, RapidCOJEC "B" 
blokk protokoll szerint 18 év 
alatt (01. fázis) 

9 70512 
Kemoterápia, GEM+CDDP I. 
protokoll szerint (02. fázis)  70521 

Kemoterápia, GEM+CDDP II. 
protokoll szerint (01. fázis) 

10 79571 

Kemoterápia, WTVA3 
protokoll szerint 18 év alatt 
(01. fázis)  70522 

Kemoterápia, GEM+CDDP II. 
protokoll szerint (02. fázis) 

A járóbeteg ellátás során a legnagyobb kiadást generáló ellátások a következők voltak: 

12. Táblázat: Legnagyobb kiáramlást jelentő járóbeteg beavatkozások  
2007  2008 

Tevékenység megnevezése Ft  Tevékenység megnevezése Ft 
Szövettani vizsgálat a szokásos 
feldolgozási módszerrel 19 986 293  Szövettani vizsgálat a szokásos 

feldolgozási módszerrel 21 143 175 

Vizsgálat 7 543 249  Vizsgálat 9 663 416 
Kontrollvizsgálat, konzílium 6 298 787  Kontrollvizsgálat, konzílium 6 780 455 
Pótlék: egy testtájék kiegészítő 
SPECT vizsgálata 5 132 099  Pótlék: egy testtájék kiegészítő 

SPECT vizsgálata 5 520 154 

Áttekintő csontszcintigráfia 3 998 698  Áttekintő csontszcintigráfia 4 262 344 
Szuperszelektív arteriographia - 
további ágak, áganként 3 711 333  Szelektív arteriographia - 

további ágak, áganként 3 977 067 

Szelektív arteriographia - további 
ágak, áganként 3 560 892  Szuperszelektív arteriographia - 

további ágak, áganként 3 539 425 

Embolízáció/sclerotisatio - minden 
további ág 3 263 940  

Szövettani vizsgálat 
immunhisztokémiai reakció 
alkalmazása esetén 

2 822 234 

Aortographia abdominalis 2 593 559  Aortographia abdominalis 2 798 936 
Szövettani vizsgálat 
immunhisztokémiai reakció 
alkalmazása esetén 

2 516 993  Embolízáció/sclerotisatio - 
minden további ág 2 479 450 

Forrás: OEP, 2009 

Ahogy a fejezet bevezetőjében említettük a területre fordított kiadások növekedését a 

gyógyszerkassza támogatáskiáramlása okozza elsősorban. 
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7. ábra: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása 

 
Forrás: OEP, 2009 

A Gyógyszerkassza kiadásnövekményt elsősorban a sunitinib és a sorafenib forgalom 

növekedése okozza. 

8. ábra: Gyógyszerkassza kiadásainak alakulása hatóanyag csoportonként 

 
Forrás: OEP, 2009 



A világossejtes vesedaganatok diagnosztizálása és ellátása 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 25

A sunitinib piaci részesedése az évi 10 Millió Ft feletti társadalombiztosítási kiáramlást 
okozó gyógyszerek esetében 16%-ról 65%-ra, a sorafenib kvázi 0%-ról 13%-ra nőtt. 
Ezzel párhuzamosan az interferon-alfa részesedés 47%-ról 13%-ra esett. Ezek a piaci 

trendek megfelelnek a nemzetközi irányelvekben megfogalmazott (pl. NICE) ajánlásaival is. 

A sunitinib esetén az egyedi adatok elemzése során nagyságrendileg az esetek harmadában 

bizonyosodott be, hogy a sunitinibet nem az indikációs pontnak megfelelően, gyakran első 

vonalban alkalmazták. 
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VIII Finanszírozási Protokoll 

A nemzetközi finanszírozási elvek figyelembe vételével, a hazai és nemzetközi szakmai 

irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll a következő:  

9. ábra: Finanszírozási protokoll 
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3,4: a sebészi beavatkozást követően az adjuváns terápia szakmailag nem megalapozott 

ezért az nem finanszírozott eljárás. 

4,5: IV. stádiumban nephrectomia, ha nincs csontáttét és a beteg jó általános állapotú 

5,6.: pT3-pT4 indokolt eseteiben (pozitív reszekciós szél, tumor műtéti sérülése) 

posztoperatív irradiatió; nem műthető csontáttét esetén irradiatió. 

Csak azon III-IV stádiumú betegeknél, akiknél cytoreduktív nephrectomiat alkalmaztak, 

avagy nem operábilisak vagy daganatuk nem reszekábilis alkalmazható kezdhető meg 

azonnal az elsővonalas sunitinib (jó vagy közepes prognózis esetén) vagy cytokin terápia 

(rossz prognózis esetén). Egyéb esetekben a relapszus igazolását követően adhatóak a fent 

említett készítmények. 

7,11: Kontroll vizsgálat az I-II stádiumban az első két évben 6 havonta, majd a 3-5. évig 

évente esedékes. A kontroll vizsgálat során fizikális vizsgálatot, teljes labort, mellkas rtg, 

hasi-kismedencei UH vizsgálatot kell végezni. Amennyiben indokolt mellkas CT, hasi, 

kismedencei CT/MR javasolt. 

8. A relapszust minden esetben igazolni kell (valamely képalkotó eljárással) és dokumentálni 

szükséges.  

9. Lokális recidíva esetén, amennyiben technikailag lehetséges sebészi eltávolítás. 

Irrezekábilis esetekben, ha korábban nem volt sugárkezelés irradiatió szóba jön. 

Amennyiben sebészi és sugárterápia nem megoldható cytokin alapú kezelés. 

A sunitinib csak jó vagy közepes prognózis esetén, előrehaladt esetekben adható. A jó vagy 

közepes prognózist a következő kritérium alapján határozható meg: 

• LDH a normál érték másfélszerese alatt van  

• A hemoglobin a normál értéken, vagy afelett van 

• A korrigált kalcium szint kisebb, mint 10 mg/dl 

• A diagnózistól az első kezelésig eltelt idő több mint egy év 

• Az ECOG performance status 0, 1 (≈ Karnofsky score ≥ 80) 

Amennyiben a felsorolt kockázati tényezők közül legfeljebb 2 kockázati tényező áll fenn, 

abban az esetben jó vagy közepes kockázatról beszélünk.  
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10. Rossz prognózis esetén, az előző pontban ismertetett kockázati tényezők közül legalább 

három nem teljesül. Ebben az esetben cytokin terápia alkalmazható. 

12, 13: A progressziót minden esetben igazolni kell (labor vizsgálattal és/vagy valamely 

képalkotó eljárással) és dokumentálni szükséges. 

Másodvonalban, amennyiben a betegség igazoltan (labor vizsgálattal és/vagy valamely 

képalkotó eljárással) progrediál sorafenib terápia alkalmazható. 

Amennyiben igazolt a cytokin intolerancia megkezdhető a sunitinib kezelés. 

Az előbb felsorolt terápiák hatástalansága esetén és/vagy ha a terápiákra alkalmatlan a 

beteg, akkor a szakmai irányelvben megfogalmazott best supportív és palliatív care 

alkalmazandó. 

Az utánkövetés a 7,11 pontban leírtak szerint történik 
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IX Finanszírozási sarokpontok megvalósíthatósága és 
eredményei 

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

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

sarokpontokra: 

IX.1 Adminisztratív ellenőrzési pontok (folyamatba épített 

ellenőrzés) 

1. Kompetencia szint: kijelölt intézmény, szakorvosi kompetencia ellenőrzése 

2. Betegadatok (online TAJ ellenőrzés) 

3. Jogszabályban rögzített indikációs terület BNO ellenőrzése 

 

IX.2 Szakmai ellenőrzési pontok 

1. Stádiumbesztásra vonatkozó adatok megtalálhatóak-e? 

2. A relapszus/progesszió igazolt és megfelelően dokumentált? 

3. Doxorubicin kezelés előtt igazolták-e a sarcomatoid típust? 
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10. ábra: Főbb ellenőrzési sarokpontok 
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Indikátorok 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A helyes, finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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X Jogszabály harmonizációra vonatkozó javaslatok 

X.1 Jelenleg érvényes finanszírozás 

A 2009. június 26-án hatályos jogszabályi környezet alapján a sunitinib és a sorafenib a 

következő indikációban adható: 

EÜ100-as kategória 

37/b Metasztatizáló világossejtes karcinóma (MRCC) (BNO: D41.0) kezelésére - interferon 

vagy IL-2 kezelést követően - a kijelölt intézmény urológus vagy klinikai onkológus 

szakorvosa az OEP által közleményben közzétett gyógyszereket. 

- NEXAVAR 200 MG FILMTABLETTA 112x 

- SUTENT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

- SUTENT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

- SUTENT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

Ezen a terápiás területen továbbá elérhetőek még off-label indikációk is. A finanszírozási 

protokollban ezeket az off-label indikációkat nem tüntetünk fel, ezen rezsimek finanszírozása 

egyedi elbírálás alapján történik.  

X.2 Javasolt finanszírozás 

Javasoljuk a 32/2004 ESzCsM rendelet 2. számú mellékletének módosítását a 
következő módon: 

A nemzetközi irányelvek alapján III – IV stádiumú, relapszusban lévő vagy irrezekábilis 

világossejtes vese carcinoma (BNO: C64) elsővonalbeli kezelésére jó és közepes 

prognózisú betegek esetében akiknél az öt kockázati tényező közül (1. LDH > 1,5x a normál 

érték felett, 2. hemoglobin a normál szintnél alacsonyabb, 3. korrigált Se Ca > 10 mg/dl (2,5 

mmol/l), 4. a diagnózistól a terápiáig eltelt idő < 1 év, 5. ECOG Performance status ≥2( � 

Karnofsky score ≤ 80) legfeljebb kettő áll fenn; valamint rossz prognózisú betegek esetében 

(azaz akiknél az előbb említett 5 kockázati tényezőből legalább három fennáll) korábbi 
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cytokin alapú terápia intoleranciája esetén; a folyamat WHO kritériumok szerint definiált 

progressziójáig a kijelölt központ klinikai onkológus vagy urológus szakorvosa az OEP által 

közleményben közzétett gyógyszereket. 

- SUTENT 12,5 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

- SUTENT 25 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

- SUTENT 50 MG KEMÉNY KAPSZULA 30x(hdpe palack) 

A nemzetközi irányelvek alapján III – IV stádiumú, relapszusban lévő vagy irrezekábilis 

világossejtes carcinoma (BNO: C64) kezelésére korábbi cytokin alapú terápia 

hatástalansága esetén, a folyamat WHO kritériumok szerint definiált progressziójáig a kijelölt 

központ klinikai onkológus illetve urológus szakorvosa az OEP által közleményben közzétett 

gyógyszereket. 

- NEXAVAR 200 MG FILMTABLETTA 112x 

X.3 A területen alkalmazható még nem támogatott terápiák 

A nemzetközi és hazai szakmai ajánlásokban szereplő temsirolimus, valamint bevacizumab 

támogatásba vonási kérelmét ezen területen a gyártó/forgalmazó visszavonta. Az everolimus 

támogatásba vonási kérelmet a jogszabály megjelenéséig nem adott be.  

A költségvetési korlátok figyelembe vételével, a későbbiekben indokolt lehet a temsirolimus 

és a bevacizumab + IFN és az everolimus terápia támogatása is.  
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XI Költségvetési kihatások elemzése 

Azzal egy időben, hogy a jó-és közepes prognózisú betegeknél a sunitinib már első vonalban 

is adható, a második vonal finanszírozása megszűnik. Így lényegében jelentős költségvetés 

kiáramlás nem jelentkezik.  
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XIII Mellékletek 

XIII.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja 

Terápiás javallat ROFERON 

A Roferon-A következő kórképek kezelésére szolgál: 

• Előrehaladott vesesejt carcinoma. 

 

Terápiás javallatok Proleukin 

Metasztatikus vesekarcinoma, Metasztatikus melanoma malignum 

A betegek kiválasztása során figyelembe veendő, hogy a kezelésre adott választ, illetve a 

túlélést hátrányosan befolyásoló tényezők: 

- 1 vagy ennél nagyobb ECOG érték, 

- egynél több szervben található metasztázis, 

- 24 hónapnál rövidebb idő az elsődleges tumor diagnózisa és a Proleukin-kezelés 

megkezdése között. 

Az eredmény és az átlagos túlélés időtartama a fennálló kockázati tényezők számának 

növekedésével csökken. 

Mindhárom kockázati tényező jelenléte esetén a betegek Proleukin-kezelésben nem 

részesülhetnek. 

 

Terápiás javallat SUTENT 

Metasztatikus világossejtes karcinóma (MRCC) A SUTENT előrehaladott és/vagy 

metasztatikus világossejtes karcinóma (MRCC) kezelésére javallt. 
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Terápiás javallatok Nexavar 

Világossejtes carcinoma 

A Nexavar olyan, előrehaladott stádiumban lévő világossejtes carcinomában szenvedő 

betegek kezelésére javasolt, akiknél a korábbi interferon-alfa, illetve interleukin-2 alapú 

terápia hatástalan volt, illetve akik ilyen kezelésre alkalmatlannak tekinthetők. 

 

 


