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1. Azonosítószám: 24/2010 

 

2. Az eljárásrend tárgya 

 

2.1. Az eljárásrend célja 

 

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

irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történı terápiás utak 

kijelölése, ellenırzése. 

 

2.2. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

2-es típusú diabetes mellitus (BNO: E10, E11) 

 

3. Fogalmak, rövidítések 

 

ADA:  American Diabetes Association 

EASD:  European Association for the Study of Diabetes 

NICE:  National Institute for Health and Clinical Excellence 

UKPDS: United Kingdom Prospective Diabetes Study 

OEP:  Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

REP:  Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 

TB:   Társadalom-biztosítás 

HBCS:  Homogén betegségcsoport 

OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása 

BNO:  Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

ATC:  Anatomical, therapeutic, chemical 

DOT:  Day of therapy 

NTK:  Napi terápiás költség 

GySE:  Gyógyászati segédeszköz 

IDDM:  Inzulin-dependens diabetes mellitus. 

NIDDM: Nem inzulin-dependens diabetes mellitus. 

HbA1c: Hemoglobin-A1c 

FPG:  Fasting plasma glucose 

OGTT:  Orális glükóz-tolerancia-teszt 

IFG:  Impaired fasting glucose 
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IGT:  Impaired glucose tolerance 

SMBG: Self-monitoring of blood glucose 

OAD:  Orális antidiabetikum 

MF:  Metformin 

SU:   Szulfonilurea 

TZD:  Tiazolidindion 

DPP4I:  Dipeptidil-peptidáz-4-inhibitor 

GLP1A: Glukagonszerő-peptid-1-agonista 

AGI:  Alfa-glükozidáz-inhibitor 

NPH:  Neutral protein Hagedorn vagy isophane inzulin 

BBT:  Bázis-bólus terápia 

IMT:  Intenzív mix terápia 

PPT:  Prandiális premix terápia 

 

4. A kórkép leírása 

 

A diabetes mellitus (cukorbetegség, cukorbaj) olyan anyagcsere-betegség, amelyben a 

szénhidrát-anyagcsere zavara játszik központi szerepet, de a kórfolyamat hatással van a 

zsír- és a fehérje-anyagcserére is. A cukorbetegség oka az inzulin relatív vagy abszolút 

hiánya, ill. az inzulinhatás elmaradása, e két eltérés azonban együttesen is elıfordulhat. A 

cukorbetegség kórélettani eltérései számos szerv mőködésében okozhatnak zavart. A 

cukorbetegségnek heveny és idült (micro- és macroangiopathiás) szövıdményeivel is 

számolnunk kell, amelyek ellátása, kezelése komoly terhet ró a betegre és a társadalomra 

egyaránt. A diabetes mellitus elnevezés szó szerint édes (mellitus), bı vizelést (diabinein = 

túlcsordulás) jelent: az elnevezés arra utal, hogy cukor jelenhet meg a vizeletben. A 

cukorbetegség nem egységes kórkép, a diabetes mellitus tünetegyüttese több típusra 

osztható fel. A klinikai tünetek nagymértékben függenek attól, hogy a diabetes melyik 

típusáról van szó. A 2-es típusú diabetes mellitus a diabetes széles tartományát fogja át, a 

fıleg inzulinrezisztencián alapuló, relatív inzulinhiánnyal jellemezhetı formáktól a primeren 

szekréciós zavarból eredı, inzulinrezisztenciával társuló vagy anélkül megjelenı formákig. A 

jelen finanszírozási protokoll és a kapcsolódó háttéranyag tárgya a szénhidrát-anyagcsere 

rendezése a nem terhes felnıttekben kialakuló 2-es típusú diabetes mellitusban. 
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5. A 2-es típusú diabetes mellitus gyógyszeres terápiájának finanszírozási algoritmusa 
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Az algoritmusban szereplı egyes terápiás lépcsık tartalmát és a vonatkozó feltételeket az 

alábbiakban részletezzük: 

 

 1  A diagnózis felállításával egyidejőleg el kell kezdeni az életmód-terápiát. Az életmód-

terápia – a fentebb leírtak szerint – magába foglalja az orvosi táplálkozási terápiát és a 

megfelelı mennyiségő és minıségő fizikai aktivitást. Az életmód-terápiát a kezelés minden 

fázisában folyamatosan és következetesen folytatni kell, azonban a gyógyszeres kezelés 

megkezdése elıtti minimális idıtartamára – a szakmai elıírásokon túl – 

finanszírozási/ártámogatási szempontból nincs megkötés. 

 

 2  Kontrollálatlan, katabolikus állapotú beteg esetében [éhgyomri plazmaglükóz > 13,9 

mmol/l (> 250 mg/dl), random plazmaglükóz konzisztensen > 16,7 mmol/l (> 300 mg/dl), 

HbA1c > 10 %, vagy ketonuria van jelen, vagy polyuriával, polydipsiával és fogyással 

járó diabetes áll fenn] választható az életmód-terápiával kombinált humán inzulinkezelés. 

A humáninzulin-készítmények 100 %-os kiemelt támogatással rendelhetık. A (2) lépcsı 

minimális idıtartamára és a terápiás rendszerre – a szakmai elıírások betartása mellett – 

finanszírozási/ártámogatási szempontból nincs megkötés. 

 

 3  Az (1) szerinti életmód-terápia megkezdésével egyidejőleg vagy annak 

eredménytelensége esetén az életmód-terápia mellé metformint vagy metformin-

kontraindikáció/intolerancia esetén szulfonilureát kell beállítani. Az (1) és (2) szerinti 

kezelésrıl bármikor lehet a (3)-ra lépni. A (3) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 4  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, 

akkor további orális antidiabetikumot lehet választani. A (4) lépcsı az elsı vonalban 

választható orális antidiabetikus kombinációkat tartalmazza. A kombinációk 

szempontjából a parenterálisan alkalmazandó GLP-1-agonisták az orális szerekkel egy 

tekintet alá esnek. Részletes leírás az egyes kombinációknál található. A (4) lépcsı szerint 

választott kombinációt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 5  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor 

az életmód-terápia mellé választható metformin és szulfonilurea kombinációja. Az (5) 

lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 
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 6  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor 

az életmód-terápia mellé választható a metformin és glinid kombinációja (vagy metformin-

kontraindikáció/intolerancia esetén a glinid monoterápiában). A glinidek 50 %-os emelt 

támogatással rendelhetık. A (6) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 7  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor 

az életmód-terápia mellé választható a metformin (vagy metformin-

kontraindikáció/intolerancia esetén szulfonilurea) és tiazolidindion kombinációja. A 

tiazolidindionok 70 %-os emelt támogatással rendelhetık. A (7) lépcsıt minimum 3 hónapig 

folytatni kell. 

 

 8  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor 

az életmód-terápia mellé választható a metformin (vagy metformin-

kontraindikáció/intolerancia esetén szulfonilurea) és DPP-4-gátló kombinációja. A 

DPP-4-gátlók 70 %-os emelt támogatással rendelhetık. A (8) lépcsıt minimum 3 hónapig 

folytatni kell. 

 

 9  Ha a (3) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor 

az életmód-terápia mellé választható a metformin (vagy metformin-

kontraindikáció/intolerancia esetén szulfonilurea) és GLP-1-agonista kombinációja. A 

GLP-1-agonisták 70 %-os emelt támogatással rendelhetık. A (9) lépcsıt minimum 3 hónapig 

folytatni kell. 

 

 10  Ha a (4) szerinti lehetıségek közül legalább két különbözı, egyenként legalább 3 

hónapig alkalmazott kombináció ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor további kombinációt lehet 

választani. A (10) lépcsı a második vonalban választható orális antidiabetikus kombinációkat 

tartalmazza. A kombinációk szempontjából a parenterálisan alkalmazandó GLP-1-

agonisták az orális szerekkel egy tekintet alá esnek. Részletes leírás az egyes 

kombinációknál található. A (10) lépcsı szerint választott kombinációt minimum 3 hónapig 

folytatni kell. 
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 11  Ha a (4) szerinti lehetıségek közül legalább két különbözı, egyenként legalább 3 

hónapig alkalmazott kombináció ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor az életmód-terápia mellé 

választható az orális antidiabetikus hatóanyagok 3-as kombinációja is. A kombinációk 

szempontjából a parenterálisan alkalmazandó GLP-1-agonisták az orális szerekkel egy 

tekintet alá esnek. A (11) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 12  Ha a (4) szerinti lehetıségek közül legalább két különbözı, egyenként legalább 3 

hónapig alkalmazott kombináció ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor az életmód-terápia mellé 

választható a metformin (vagy metformin-kontraindikáció/intolerancia esetén 

szulfonilurea) és alfa-glükozidáz-gátló kombinációja. Az alfa-glükozidáz-gátlók 50 %-os 

emelt támogatással rendelhetık. A (12) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 13  Ha a (3), a (4) vagy a (10) szerint választott valamely terápia legalább 3-hónapos 

alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor az életmód-terápia és orális antidiabetikum 

mellé választható korai analóginzulin-kezelés. A kezelés elhúzódó hatású analóg vagy 

naponta legfeljebb kétszeri adagolás mellett analóg mix készítménnyel végezhetı, amely 

készítmények 50 %-os emelt támogatással rendelhetıek. A (13) lépcsı szerint választott 

kezelést minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 14  Ha a (3), a (4) vagy a (10) szerint választott valamely terápia legalább 3-hónapos 

alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, akkor az életmód-terápia és metformin mellé 

választható humán inzulin. A terápiás rendszerre – a szakmai szabályok betartása mellett 

– finanszírozási/ártámogatási szempontból külön megkötés nincs. A (2) szerinti kezelésrıl 

bármikor lehet a (14)-re lépni. A humáninzulin-készítmények 100 %-os kiemelt támogatással 

rendelhetık. A (14) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 

 

 15   Ha a (14) szerinti terápia legalább 3-hónapos alkalmazása ellenére a HbA1c ≥ 7%, 

akkor az életmód-terápia és metformin mellé választható analóg inzulin. A terápiás 

rendszerre – a szakmai szabályok betartása mellett – finanszírozási/ártámogatási 

szempontból külön megkötés nincs. Az analóg inzulinkészítmények 100 %-os kiemelt 

támogatással rendelhetık. A (15) lépcsıt minimum 3 hónapig folytatni kell. 
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6. A finanszírozási szakmai ellenırzés alapját képezı ellenırzési sarokpontok 

 

A finanszírozási ellenırzés során elsısorban azt szükséges vizsgálni, hogy a kezelıorvosok 

betartották-e a kihirdetett finanszírozási eljárásrend szerinti terápiás lépcsıket. A 

legfontosabb ellenırzési sarokpontok a következık: 

 

- Kezelték-e a beteget az elıírt ideig adekvát dózisú orális antidiabetikummal? 

- Kezelték-e a beteget az elıírt ideig adekvát dózisú humán inzulinnal az analóg inzulin 

kiemelt támogatással történt rendelését megelızıen? 

- Valóban nem volt-e elérhetı a HbA1c < 7,0 % értékkel jellemezhetı megfelelı 

szénhidrát-anyagcserehelyzet az elıírt ideig tartó és szakmailag helyesen végzett 

kezeléssel? 

 

Természetesen – figyelemmel az aktuális ellenırzés prioritásaira – az említett szempontokon 

kívül egyéb szempontok vizsgálatára is kiterjedhet az ellenırzés. A dokumentáció 

tartalmi és formai megfelelıségének vizsgálata az ellenırzés részét képezi. A 

finanszírozási feltételek betartása, a sarokpontok megvalósulása bizonyos mértékig 

informatikai úton, továbbá helyszíni ellenırzés során ellenırizhetık. 

 

7. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási irányelveknek 

megfelelıen állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a döntések alapjául 

szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás. 

 

8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi indikátorok 

 

Rövidtávon értékelhetı mutatók: 

- azon betegek számának és arányának alakulása, akiknél végeznek HbA1c-vizsgálatot 

- a patikában kiváltott antidiabetikus gyógyszerek mennyiségének és a rájuk kifizetett TB-

támogatás összegének alakulása 

- a kiváltott humán és analóg inzulinok mennyiségének, a rájuk kifizetett TB-

támogatásnak, valamint a humán és az analóg inzulint kapott betegek arányának 

alakulása. 
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Hosszútávon értékelhetı mutatók: 

- a végsı kimenetelt jelzı események elıfordulási gyakoriságának alakulása: alsó 

végtagi amputációk, veseelégtelenség, szívinfarktus, vakság, stroke. 

 

9. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

 

1. táblázat: Releváns BNO kódok 

BNO BNO megnevezése 

E10 Insulin-dependens cukorbetegség 

E11 Nem-insulin-dependens cukorbetegség 

 

2. táblázat: Releváns OENO kódok 

OENO OENO megnevezése 

21310 Glukóz meghatározása 

21312 Glukóz meghatározása hexokináz módszerrel 

23130 Glukóz terhelés 

28493 Haemoglobin A1c meghatározás (HPLC kivételével) 

28494 Haemoglobin A1c meghatározás HPLC-vel, tömegspektrometriával 

42144 Glukóz meghatározása 

42145 Glukóz meghatározása hexokinaz módszerrel 

91312 1. típusú diabeteses beteg alapoktatása 

91313 
Hagyományos inzulinkezelésben részesülı cukorbeteg anyagcsere 
állapotának idıszakos elemzése 

91314 
Intenzív inzulinkezelés alatt álló diabeteses beteg anyagcsere állapotának 
idıszakos elemzése 

91316 
Hagyományos inzulinkezelés alatt álló diabeteses betegek oktatása 
tanfolyam keretében 

91317 Terhes vagy gyermeket kívánó cukorbeteg nı alapoktatása 

91318 Diabeteses gravidák, illetve a gestatios diabetesesek idıszakos ellenırzése 

91321 Neuropathiás diabeteses láb ellenırzı vizsgálata 

 

3. táblázat: Releváns HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezése 

10M 537A Diabetes 36 év felett, insulin dependens 

10M 537B Diabetes 36 év felett, nem insulin dependens 

10M 537C Diabetes mellitus 14-36 éves kor között 

10M 537D Diabetes mellitus 14 éves kor alatt 

10S 537E Diabetes mellitus, hypoglykaemias állapotok sürgısségi ellátása 
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4. táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC ATC megnevezés 

A10A Inzulinok és analógjaik 

A10B Orális antidiabetikumok 

 

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

 

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

 

12. A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2012. június 30. 

 


