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Vezetıi összefoglaló 

 

A gyomor daganatos megbetegedése Magyarországon a 6. leggyakoribb daganat. A 

gyomorrák elıfordulása csökken, ez Magyarországon is megfigyelhetı, csakúgy, mint 

Észak-Amerikában és Európában. A cardia körüli proximális regiójának daganata gyakoribbá 

vált, míg a distalis régióban diagnosztizált esetek száma csökken. Leggyakrabban 55-75 

éves korban fordul elı. A halálozást tekintve mindkét nem esetében a második helyen 

szerepel. Magyarországon férfiakban átlag 62, nıkben 67 éves korban észleljük. 

A betegség minél korábbi stádiumban kerül felismerésre, a túlélés annál jobb. I stádiumban a 

betegek 80 %-a, míg a II stádiumban a betegek 56%-a él legalább 5 évet. Az 5 éves túlélés 

III stádiumban 35-15 %, míg a IV stádiumban távoli áttétek jelenléte esetén szerények a 

túlélési mutatók. Sajnos a betegek kétharmada elırehaladott stádiumban kerül felismerésre. 

Gyomordaganatok kezelésére 2007-ben fordított közel 350 millió forint 73%-ban a 

gyógyszerforgalommal magyarázható. A fekvı- és járóbeteg ellátás 11, illetve 16%-ot tett ki. 

2008-ban az összkiadás 400 millió fölé emelkedett, melynek már csupán 70%-át tették ki a 

gyógyszerkiadások. 

 

Társadalombiztosítási 
támogatás/finanszírozás 

összeg (Ft)  
2007 2008 Különbség 

A növekedés 
összetétele 

Gyógyszerkassza 253 128 623 284 484 560 31 355 937 53,06% 

Fekvıbeteg ellátás 37 217 131 52 250 346 15 033 215 25,44% 

Járóbeteg ellátás 57 139 903 69 843 753 12 703 850 21,50% 

Összesen 347 485 657 406 578 659 59 093 002  
 

A finanszírozási protokoll betartását a finanszírozási protokoll érvényességi ideje alatt a 

meghatározott elvek mentén ellenırizni fogjuk. 

 



Gyomordaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 6 

I Háttér 

A gyomorrák Magyarországon a 6. leggyakoribb daganat, a Rákregiszter 2005-ben 2354, 

2007-ben 2258 új megbetegedést jegyzett. A magyarországi halálozás 2005-ben 1722 

regisztrált eset volt. A betegség elıfordulása legmagasabb Dél-Amerikában, és Kelet-

Ázsiában. A legtöbb gyomordaganatot Kínában diagnosztizálják. Az esetek ellátására a 

Társadalombiztosító 2007-ben 347,5 millió Ft-ot, 2008-ban 406,6 millió Ft-ot költött.  

A terápiás lehetıségek bıvülése valószínősíti a kiadások növekedését, ami szükségessé 

teszi a terápiás területnek, a betegek és a járulékfizetık érdekében történı finanszírozói 

szemlélettel történı elemzését. A háttéranyag, amely a 13/2009 (IV. 22) EüM rendelet 

alapján a 3/2009, 4/2009 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 (NCCN, ESMO) 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. 
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II Betegség ismertetése 

II.1.1 Kockázati tényezık 

A gyomorrák kialakulásában fontos szerep jut a környezeti tényezıknek, a táplálkozási 

szokásoknak és a fertızésnek. Hajlamosító táplálkozási tényezı a túlzott sófogyasztás, a 

füstölt ételek, nitrózó vegyületek.  

Betegség kockázati tényezıi a férfi nem, (a férfiak esetében kétszer gyakoribb, mint nıknél), 

a dohányzás, az atrophiás gastritis, a Helicobacter pylori infekció, a részleges gastrectomia, 

Metrier gastritis, anaemia perniciosa. A gyomor daganatok egy részénél genetikai 

prediszpozíció áll fenn, melyeknél családi halmozódás és domináns öröklés jellemzı, mint a 

gastrointestinális polyposis, familiaris adenomatosus polyposis, és a Peutz- Jeghers 

syndróma.  

II.1.2 Klinikai tünetek, diagnózis, prognózis 

Korai gyomorrák esetén gyakran nincs, vagy nem specifikusak a tünetek. Korai tünet a 

dyspepsia, mely felhasi diszkomfort érzéssel, étvágytalansággal, korai teltségérzéssel 

jellemezhetı. Gyakori a húsundor. Ha nem kerül a betegség felfedezésre, ezek a panaszok 

kiegészülhetnek fogyással, vérszegénység tüneteivel, hasi fájdalommal is. Disztális tumorok 

esetén étkezés utáni hányás gyakori. Igen elırehaladott stádiumban hasi tapintható 

rezisztencia és/ vagy tapintható supraclavicularis nyirokcsomó lehet jelen. 

A gyomordaganatok legfontosabb diagnosztikai vizsgálata a gastroscopia. 

Endoscopos (felsı panendoscopia) vizsgálat elvégzése szükséges gyomordaganat gyanúja 

esetén. A talált elváltozásból történt multiplex szövettani mintavétel és ennek részletes 

feldolgozása adja a diagnózist. A fizikális vizsgálat mellett képalkotó vizsgálatokkal történik a 

részletes stádium megállapítás. Mellkas röntgen, szükség esetén mellkas CT a mellkasi 

szervek érintettségének vizsgálatára elvégzendıek. Hasi UH, hasi CT, ritkábban MR 

vizsgálat szükséges a regionális nyirokcsomók , a máj érintettségének, ascites jelenlétének 

megítélésre.  

Az endoscopos ultrasonographia a legprecízebb a T az N1 esetleg N2 stádium megítélésére 

(60-85% pontosságú a nyirokcsomó státust illetıen.)  
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Távoli áttétek felismeréséhez PET-CT is szóba jön, egyéb vizsgálatok negativitása esetén. 

Válogatott esetben diagnosztikus laparoscopia a legprecízebb eljárás a mőtét elıtti staging 

meghatározásban, amely a peritonealis mosófolyadék citológiai vizsgálatával egészíthetı ki. 

A diagnosztikus laparoscopia szükségességében nincs elfogadott konszenzus. Egyesek a 

potenciálisan reszekábilis betegeknél is végzik, mivel így, máshogy nem kimutatható 

metasztatikus betegség esetén a beteg megkímélhetı a laparotomiával járó esetleges 

szövıdményektıl. Lokálisan elırehaladott stádiumú, jó általános állapotú betegek esetén 

javasolt a laparoscopia a metasztatikus esetek még precízebb kizárására, a neoadjuváns 

kemoterápiára alkalmas betegek megfelelı kiválasztására. Mőtétre alkalmatlan betegek 

esetén csak tanulmány keretében a precíz staging céljából jön szóba, ha a beteg 

beleegyezését adja. 

Rutin labor vizsgálatok közül vérkép, májfunkció, vesefunkció, ionok, alvadási paraméterek 

elvégzése fontos. A tumor markerek közül a CEA, CA 19-9, AFP pozitivitása ismert, de csak 

a daganatok 20-40%-ában. Ha egy bizonyos daganat ismerten pozitív valamely tumor 

markerre annak követésében hasznos lehet a marker vizsgálata. A gyomordaganatok kb. 7 

%-ban adnak csontáttétet, klinikai gyanú esetén szóba jön csontizotóp vizsgálat elvégzése 

is. 

II.1.3 Szövettan 

A gyomor daganatok hám eredető és nem hám eredetőekre oszthatóak. A hám eredető 

daganatok 95%-ban adenocarcinomák. A hám eredető daganatok közül kiemelhetı a diffúz 

gyomorrák, ahol a mirigyképzés hiányzik. A daganatsejtek pecsétgyőrő alakúak és diffúzan 

infiltrálják a gyomorfal rétegeit, úgynevezett linitis plastikat alkotva.  

A nem hámeredető daganatok a neuroendocrin tumorok, a lágyrész daganatok, malignus 

lymphomák kis százalékát teszik ki a gyomordaganatoknak, kezelésük külön protokollok 

szerint történik.  

A prognózis függ a diagnózis idején megállapított stádiumtól, a beteg általános állapotától, 

az alkalmazott kezelés radikális voltától. 

Egyértelmő prognosztikai faktorként szerepel a betegség stádiuma (I-IV), a nyirokcsomó 

áttétek jelenléte, a daganatosan érintett nyirokcsomók száma, a távoli áttét jelenléte, illetve a 

mőtéti radikalitás mértéke (R0/1/2 reszekció). A szövettani leletben szereplı vasculáris-, 

illetve nyirokér invázió jelenléte, a peritonealis mosófolyadék citológiai pozitivitása szintén 
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prognosztikai jelentıségő, valamint a kemoterápiára adott válasz mértéke is. Számos egyéb 

faktor prognózis befolyásoló hatását vizsgálták és igazolták, úgy, mint E-cadherin, p53, 

PCNA, c-erb-B2, Bcl-2, CEA illetve CA19-9, EGFR stb., ezek a kisebb beteganyagok 

azonban multivariáns analízisre nem voltak alkalmasak. 

A betegség minél korábbi stádiumban kerül felismerésre, a túlélés annál jobb. I stádiumban a 

betegek 80 %-a, míg a II stádiumban a betegek 56%-a él legalább 5 évet. Az 5 éves túlélés 

III stádiumban 35-15 %, míg a IV stádiumban távoli áttétek jelenléte esetén szerények a 

túlélési mutatók. Sajnos a betegek kétharmada elırehaladott stádiumban kerül felismerésre. 

II.1.4 Stádiumbeosztás 

A daganat differenciáltságának mértéke és a tumor kiterjedtsége alapján a következı 

beosztást fogalmazhatjuk meg: 

1. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor 
T  Primer tumor 
 Tx Primer tumor nem ítélhetı meg 
 T0 Primer tumor nem mutatható 
 Tis Carcinoma in situ: intraepithelialis tumor, a lamina propria infiltrációja nélkül 
 T1 A tumor infiltrálja a lamina propriat a muscularis mucosat vagy a submucosát 
 T1a A tumor infiltrálja a lamina propriat vagy a muscularis mucosat 
 T1b A tumor infiltrálja a submucosat 
 T2 A tumor infiltrálja a muscularis propriát  
 T3 A tumor áttöri a serosát, de szomszédos szerveket nem infiltrál 
 T4 A tumor áttöri a serosat és ráterjed a környezı szervekre 
 T4a A tumor áttöri a serosat ( visceralis peritoneum) 
 T4b A tumor ráterjed a környezı szervekre 

Forrás: TNM-klasszifikáció (UICC)  

2. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 
N   Regionális nyirokcsomók 
  Nx A regionális nyirokcsomók nem ítélhetık meg 

  N0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét 

  N1 Áttét 1-2 regionális nyirokcsomóban 

 N2 Áttét 3-6 regionális nyirokcsomóban 

 N3 Áttét 7 vagy több regionális nyirokcsomóban 

 N3a Áttét 7-15 regionális nyirokcsomóban 

 N3b Áttét több mint 16 regionális nyirokcsomóban 

  Nx A regionális nyirokcsomók nem ítélhetık meg 
Forrás: UICC 

3. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

M   Távoli áttétek 

  M0 Nincs távoli áttét 

  M1 Távoli áttét 

Forrás: UICC 
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4. Táblázat: Szövettani grading 
G   Szövettani grading 
 Gx A differenciáltság foka nem állapítható meg 

 G1 Jól differenciált 

 G2 Mérsékelten differenciált 

 G3 Rosszul differenciált  

 G4  Differenciálatlan 
Forrás: UICC 

5. Táblázat: A gyomorrák stádiumbeosztása  
TNM státusz Primer tumor Nyirokcsomó 

érintettség 
Távoli metasztázis 

0 stádium Tis N0 M0 
IA stádium T1 N0 M0 
IB stádium T2 

T1 
N0 
N1 

M0 
M0 

IIA stádium T3 
T2 
T1 

N0 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

IIB stádium T4a 
T3 
T2 
T1 

N0 
N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 

IIIA stádium  T4a 
T3 
T2 

N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 

IIIB stádium T4b 
T4b 
T4a 
T3 

N0 
N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 

IIIC stádium  T4b 
T4b 
T4a 

N2 
N3 
N3 

M0 
M0 
M0 

IV.stádium Bármely T Bármely N M1 
Forrás: AJCC 7. kiadás 2010  

Lauren klasszifikáció 

Intestinalis típus: a daganatsejtek csoportokba rendezıdve mirigyeket alkotnak. A folyamat 

relatíve körülírt. Prognózisa jobb. 

Diffúz típus: a daganatsejtek nem alkotnak mirigyeket, legfeljebb kisebb csoportokban, de 

fıleg egyedi sejtekként szóródnak szét a gyomorfalban. A prognózisa rosszabb.  
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III Epidemiológia (prevalencia, incidencia) 

A gyomorrák elıfordulása csökkenı tendenciát mutat, ami Magyarországon is 

megfigyelhetı, csakúgy, mint Észak-Amerikában és Európában. Magyarországon a 6. 

leggyakoribb daganat, a Rákregiszter 2005-ben 2354, 2007-ben 2258 új megbetegedést 

jegyzett. A magyarországi halálozás 2005-ben 1722 regisztrált eset volt. 

A betegség elıfordulása legmagasabb Dél-Amerikában, és Kelet-Ázsiában. A legtöbb 

gyomordaganatot Kínában diagnosztizálják. Japánban a bevezetett szőrıvizsgálatok 

hatására a túlélés jelentısen javult, mivel a daganatot lokalizált, gyógyítható stádiumban 

sikerül így felfedezni. A magas incidenciájú helyeken distális elıfordulás a gyakoribb (Ázsia 

Dél Amerika), míg alacsonyabb incindenciájú területeken cardia táji tumorok a gyakoribbak 

(USA, Európa). 

A cardia körüli proximális régió daganata gyakoribbá vált, míg a distalis régióban 

diagnosztizált esetek száma csökkent. 

Leggyakrabban 55-75 éves korban fordul elı. A halálozást tekintve mindkét nem esetében a 

második helyen szerepel. Magyarországon férfiakban átlag 62, nıkben 67 éves korban 

észlelik. Familiáris elıfordulás esetén fiatalabbakban látjuk. A fiatalabbakban jelentkezı 

formák gyakran agresszívabbak. 
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IV Hazai szakmai protokoll és jelenlegi finanszírozás  

A 2010. december 31-ig érvényes szakmai protokollt a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai 

Kollégium készítette a témában érintett Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina, Radiológiai, 

Sebészeti, Szakmai Kollégiumok jóváhagyásával.  

A daganattípusok stádiumbeosztását az elızı pontokban mutattuk be. A diagnózis során a 

következı algoritmust kell követni: 

1. ábra: Gyomordaganatok diagnosztizálásának szakmai protokollja. 

 
Forrás: Szakmai Protokoll 
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A gyomor daganatok diagnosztikai specifikumai a következık: 

• Fizikális vizsgálat: epigastrialis terime keresése, supraclavicularis nyirokcsomó 

(Virchow-csomó – kérdéses esetben UH, vagy CT) ), ascites, rectalis vizsgálattal 

vérzés észlelése, ill peritonealis metasztázis (Blumer –féle polctünet) 

• Rutin laboratóriumi vizsgálat, tumormarker meghatározás  

• Endoscopia: felsı panendoscopia  

• Intraluminalis UH  

• Hasi, kismedencei UH, CT vagy MR.  

• Mellkas rtg, esetleg CT 

• Egyéb: Csontizotóp vizsgálat, PET- CT, laparoscopia [Szakmai irányelv] 

IV.1 Kezelés 

A gyomor daganatokat elsıdlegesen sebészeti eljárásokkal kezelik (evidencia 1). Azoknál a 

betegeknél, ahol felmerül a kivizsgálás alapján nyirokcsomó érintettség, vagy a környezetre 

való terjedés lehetısége, neoadjuváns preoperatív kemoterápia, kemoradioterápia a 

választható kezelés. Az irányelvek szerint a kemoterápia alkalmazható adjuváns formában, 

valamint elırehaladott állapotban, több vonalban. 

IV.1.1 Sebészeti kezelés 

A gyomor daganat elsıdleges kezelése sebészi. Ha a stádiumfelmérés eredményei szerint a 

radikális mőtét (reszekció és lymphadenectomia) elvégezhetı úgy, hogy makroszkópos 

tumorszövet nem marad vissza, akkor a mőtéti beavatkozás a választandó kezelés. 

Amennyiben lehetıség van rá, és a beteg általános állapota megengedi, R0 reszekcióra kell 

törekedni.  

• R0 reszekció: nincs reziduális tumor, 

• R1 reszekció: mikroszkópos reziduális tumor kimutatható, 

• R2 reszekció: makroszkópos tumor mutatható ki.  

 

Korai gyomorrákok esetén T1-2 ahol a daganat a mucosat, illetve a submucosat érinti kurtaív 

eljárás a daganat eltávolítása. 
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St I-III M0 esetén a standard sebészeti eljárás a gyomorrezekció, kiegészítve a gyomor körüli 

nyirokcsomók eltávolításával. Japánok által készített nyirokcsomódisszekciónak 3 típusa 

(D1-3) ajánlott. D1 szintnél a gyomor körüli nyirokcsomók kerülnek eltávolításra, melyek kis 

és nagycsepleszben helyezkednek el. D2 nyirokcsomó eltávolítás a D1-en túl a truncus 

coeliacus ágrendszere, az a hepatica communis, a léphilus menti nyirokcsomókat érinti, 

valamint a lép eltávolítását és a pancreas disztális részének reszekcióját jelenti. D3 szintő 

mőtét a D2 és a paraaortikus nyirokcsomók együttes eltávolítását jelenti. Több nyugat-

európai vizsgálat nem igazolta a kiterjesztett nyirokcsomó eltávolítás elınyét, mivel túl nagy 

mőtéti morbiditással jár, és nem javítja a túlélési eredményeket. A jelenlegi ajánlások szerint 

D1 vagy D2 reszekció javasolt, a lép és a pancreas eltávolítása nélkül, és legalább 15 

nyirokcsomó eltávolításával. Ez a pontos stádium meghatározáshoz is elengedhetetlen.  

 

Totális gastrectomia-nál magától értetıdı a D1 szintő nyirokcsomók eltávolítása de a 

subtotalis gastrectomia-nál is törekedni kell erre, csak a cardiától balra esı nyirokcsomók 

maradhatnak bent. A reszekció kiterjesztése rutinszerően javasolt proximális harmadig 

tumoroknál, a nyelıcsı disztális részére és a lépre. Egyéb kiterjesztés csak direkt érintettség 

esetén javasolt. Inoperábilis esetekben neoadjuváns kemoterápia után válhat a tumor 

reszekálhatóvá. 

IV.1.2 Gyógyszeres kezelés: 

A legtöbb kemoterápiás szer monoterápia formájában adva elırehaladott gyomorrákos 

betegekben 15-20%-os válaszolási arányt mutat. A leggyakrabban használt szer az 5-

fluorouracyl. Kezeletlen betegekben a válaszolási arány10-20%.  

 

Kombinált kemoterápia, (epirubicin, cisplatin, 5-FU) ECF, jobb válaszolási arányt és átlagos 

túlélést mutatott, mint a korábban használt kombinációk (FAMTX- FU, doxorubicin, 

methotrexate). Újabb szerek: oxaliplatin, irinotecan, taxan és platina és kombinációik 

ígéretesek. Növekvı az érdeklıdés a célzott biológiai terápia iránt (VEGF-EGFR inhibitorok), 

ezek helye és értéke tisztázandó 
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Adjuváns kemoterápia 
 

A túlélési adatokat figyelembe véve megállapítható, hogy az egyedüli sebészeti ellátás nem 

megfelelı. Így a mőtét után a kiújulásra magas kockázatú betegeket kezelve 20-28%-os 

elınyt mutatott a kemoterápia.  

Adjuváns kemoradioterápia az Intergroup 0116 –os vizsgálat alapján 5-

Fluorouracil+leukovorin alkalmazása 1. és 5. héten a folyamatosan adott radioterápia alatt, 

jelentısen javította az átlagos túlélést, mely 36 hónap volt, szemben a csak sebészeti 

reszekción átesettekkel, ahol az átlagos túlélés 27 hónapnak bizonyult. A 3 éves túlélés 50% 

volt a kombinációs karon, míg 41% a csak sebészeti ellátásban részesülteknél. Az átlagos 

követési idı 7,4 év volt. A betegségmentes túlélés illetve az átlagos túlélés szignifikánsan 

jobb volt kombinált kezelésben részesülteknél. A kombinált kezelés a lokális relapszus 

csökkentésében jelentıs volt, míg távoli áttétek kivédésében kevésbé volt hatékony. A 

vizsgálat bizonyította a kemoradioterápia elınyét. 

 
Neoadjuváns kemoterápia 
 

A MAGIC vizsgálat eredménye alátámasztja az operáció elıtt és után adott ECF kezelés 

(epirubicin/cisplatin/ 5-fluorouracil) hatásosságát szemben a csak mőtéti eljárással. A 

betegek operábilitási aránya 10%-al javult a kemoterápia hatására. A pre- és posztoperatív 

kezelésben részesültek 5 éves túlélése jobb volt a csak mőtéten átesett betegekhez képest. 

(36% vs. 23%). A perioperatív ECF kezelés ma az operábilis gyomordaganatok 

standard kezelése. 

 

Áttétes gyomordaganat kemoterápiája 

Az áttétes betegek kemoterápiája palliatív célú. Cél a túlélés növelése, a jobb életminıség 

elérése. Az áttétes betegek tüneti kezelés mellett átlag 3-5 hónapig, míg kemoterápiával 

kezelve 8-12 hónapig élnek. Számos kemoterápiás kombináció ismert a metasztatikus 

gyomorrák kezelésére. 1980-as években FAM ( 5FU/doxorubicin/mitomycinC) volt a 

standard kezelés, 40%-os válaszadási aránnyal. Késıbb a FAMTX (5 FU/doxorubicin/ 

leucovorin/methotrexat) 48%-os válaszadási aránnyal, majd második generációs protokollok 

következtek, ELF (epirubicin/leukovorin/5FU), EAP (etoposid/epirubicin/cisplatin), FP 

(5FU/cipslatin), majd a már említett ECF kezelés. Az ECF kezelés válaszaránya jobb volt a 

FAMTX kezelés eredményeinél, és a túlélési eredmények is kedvezıbbeknek bizonyultak. 

Mivel a toxicitási profilja kedvezıbb volt, így máig ez vált a legelterjedtebb kezeléssé. 
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Docetaxel 5FU-val és cisplatinnal kombinálva tovább növelte a hatékonyságot, de jelentıs 

hematológiai toxicitása behatárolja alkalmazhatóságát. Újabb vizsgálatok igazolták a heti 

docetaxelt tartalmazó wDCF hatásosságát, jóval kevesebb mellékhatás mellett, de ez a 

kezelés jelenleg nem épült be a hazai kezelési gyakorlatba. Hatékonynak bizonyult az 

irinotecan és cisplatin kombináció is, de nem hozott elınyt sem a túlélés, sem a válaszarány 

tekintetében. 

A REAL-2 vizsgálat EOX (epirubicin/oxaliplatin/capecitabine) esetében az eredmények azt 

mutatják, hogy átlagos túlélés szignifikánsan csak az EOX esetében nıtt az ECF-hez képest. 

(11,2 vs. 9,9 hónap). Szintén az EOX kezelés mellett szól a kevesebb mellékhatás. 

Kevesebb haematológiai gr III/IV esemény, kevesebb hajhullás, kisebb renalis toxicitás, és 

thromboemboliás szövıdmény fordult elı, de több a neuropathia elıfordulása. Ez a kezelés 

egyenlıre a magyar alkalmazott protokollokban nem szerepel.  

Az S-1 gyógyszer japánok által kifejlesztett orális fluoropyrimidin, monoterápiában és 

cisplatinnal kombinálva is jelentıs klinikai hatékonyságot mutatott (JCOG 9912, és SPIRITS 

vizsgálatok). 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a betegség alapkezeléseként alkalmazott cisplatin, 

mely a legtöbb finanszírozott protokoll része, indikáción túli gyógyszeres kezelésnek 

minısül. 

 

A hazai szakmai protokoll felsorolja az alábbi kezeléseket, de egyenlıre, mint az 

irodalomban leírt hatékony kombinációkat: 

Cisplatin + irinotecan response rate (RR) 48%  

Cisplatin + docetaxel response rate (RR) 56%  

Cisplatin + paclitaxel + etoposide response rate (RR) 100%  

Carboplatin + paclitaxel response rate (RR) 36%  

Paclitaxel + fluorouracil  response rate (RR) 65%  

Paclitaxel + cisplatin + fluorouracil response rate (RR) 51%  
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Áttétes gyomor daganatok alkalmazott kezeléseinek áttekintése hatékonyság és 

túlélés vonatkozásában:  

6. táblázat: Az alkalmazott kezelések áttekintése hatékonyság és túlélés vonatkozásában 

Név Hatóanyag 
Reagálási 
Ráta (RR) 

Teljes túlélés (OS) 
Progressziómentes 
túlélés (PFS) 

Forrás 

FAM 
5-fluorouracil, 
doxorubicin, mitomycin 
C 

RR: 9-34% OS: 7 hónap Szakmai protokoll 

FAMTX 
5-fluorouracil, 
doxorubicin, mitomycin 
C 

RR: 40-45% OS:10,5 hónap Szakmai protokoll 

ECF epirubicin, cisplatin 5-
fluorouracil RR: 40% OS: 9 hónap  

Gastroenterológiai 
onkológia REAL-2 
vizsgálat 

EOX epirubicin, oxaliplatin, 
capecitabine 

RR:48% OS: 11 hónap 
Gastroenterológiai 
onkológia REAL-2 
vizsgálat 

CF cisplatin, 5-fluorouracil RR:25% OS: 8,6 hónap  
Gastroenterológiai 
onkológia Tax 325 
vizsgálat 

DCF docetaxel, cisplatin, 5 
–fluorouracil RR:37% OS: 9,2 hónap 

Gastroenterológiai 
onkológia Tax 325 
vizsgálat 

FLO 5-fluorouracil, 
leucovorin, oxaliplatin 

RR: 41% 
PFS: 5,8 hónap 
OS 10,7 hónap  NCCN 2010 

FLP 5-fluorouracil, 
leucovorin, cisplatin 

RR:16.7% 
PFS: 3.9 hónap 
OS 8,8 hónap  NCCN 2010 

XP capecitabine, cisplatin RR 41% OS: 10,5 hónap  NCCN 2010 

 irinotecan, cisplatin RR: 42%  OS: 9 hónap  Szakmai protokoll 

 
Trastuzumab, 5-
fluorouracil vagy 
capecitabine, cisplatin 

 OS: 13,5 hónap 
NCCN ToGA, 

vizsgálat 

 5-fluorouracil vagy 
capecitabine, cisplatin  OS: 11,1 hónap  

NCCN ToGA 

vizsgálat 

 

IV.1.3 Sugárkezelés, kemoirradiatió 

A sugárkezelés illetve a kemoradioterápia standard része a gyomordaganat 

kezelésének.  

Preoperativ sugárterápia egyenlıre nem a rutin kezelés része, míg a posztoperatív, adjuváns 

kemoirradiáció elfogadott R0 reszekció után, az INT-0116-os vizsgálat alapján. 

Posztoperatív kemoirradiáció javasolt, (5 fluoruracil tartalmú kemoterápiával kombinálva) ha 

a tumor T2 stadiumú és egyéb magas rizikó áll fenn, mint (limfovaszkuláris invázió, magas 
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tumor gradus, fiatal életkor), további T2-3N0, vagy N1 stádium esetén, ill. ha mikroszkopikus 

reziduális tumor van jelen a reszekciós szélben (R1). Javasolt R2 reszekció esetén akkor, ha 

távoli áttét nem igazolt. A sugár dózisa 45-50,4 Gy/1,8 Gy, elıtte protokoll szerint 5-

Fluorouracil adandó leukovorinnal vagy anélkül. (evidencia II) 

Inoperábilis betegeknél a sugárterápia a palliáció része, kemoterápiával kiegészítve, vagy 

anélkül.  

IV.1.4 Utánkövetés 

Az utánkövetés során az irányelv a következıket ajánlja: 

Anamnézis, fizikális vizsgálat 3-6 havonta 1-2 évben, majd 6 havonta 2-5 évben utána 

évente. 

Képalkotói vizsgálatok a beteg követés során:  

Endoscopia vagy gyomor röntgen: elsı két évben 6 havonta, 2-5 év között és utána 12 

havonta.  

EUS: gyomor röntgen vizsgálat vagy endoscopia alapján felmerül recidíva klinikai gyanúja.  

Mellkas röntgen/szükség szerint CT és hasi UH: elsı két évben 6 havonta, 2-5 év között és 

utána 12 havonta. Hasi CT/MR: recidíva, tumorterjedés, metasztázis klinikai gyanújakor.  

Csontmetasztázis klinikai gyanújakor izotóp vizsgálat, annak pozitivitása esetén a 

csontscannel korreláló röntgen felvétel szükséges. Kérdéses esetben : MR/CT végzendı  

Recidíva kimutatásakor a stádium újabb meghatározása szükséges. 
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V Nemzetközi ajánlások és szakmai irányelvek 

V.1 ESMO ajánlás 

V.1.1 Diagnosztika 

A diagnosztikai eljárásokban és a staging meghatározásában jelentıs eltérést nem mutat a 

hazai ajánlásokhoz képest.  

V.1.2 Kezelés 

Multidisziplináris kezelés szükséges, melynek része a sebész, a klinikai onkológus, a 

radioterapeuta, a gastroenterológus, a radiológus és a patológus. Sebészi reszekció ajánlott 

I-III stádiumban, ha nincs távoli áttét. A kiterjesztett nyirokcsomó eltávolítás optimális 

eljárása vitatott, a klinikai vizsgálatok eredménye alapján. Úgy tőnik, hogy a kiterjesztett D2-

D3 reszekció nem jobb a D1 szintő, vagyis a gyomor körüli nyirokcsomók eltávolításánál. 

Ennek oka a D2-D3 reszekcióknál fellépı magasabb morbiditás mely a splencetomia és 

pancreas reszekció következményeként lép fel. D2 reszekció ajánlható splencetomia és 

pancreas reszekció nélkül. Minimum 14, de még jobb ha 25 nyirokcsomó kerül eltávolításra 

Adjuváns illetve neoadjuváns kezelés, távoli áttétet nem adó betegség esetén 

UK MRC randomizált vizsgálata szerint 3 ciklus ECF (epirubicin, cisplatin, 5-Fluorouracil) 

kezelés pre-és posztoperatíven alkalmazva 36,3 %-ra növelte az 5 éves túlélést, az egyedüli 

sebészeti kezeléssel szemben. Az 5 éves túlélés 23,0% volt. Mivel a folyamatos 5-

Fluoruracil miatt centralis véna biztosítása szükséges, számos centrum ECX kezelést 

alkalmaz perioperatív eljárásként, 5-Fluorouracil helyett capecitabine tablettát alkalmaznak. 

A North American Intergroup randomizált vizsgálata 6 ciklus 5FU/LV (leukovorin, 5-

Fluorouracil) kezelést adott a sugárterápia elıtt, alatt és után. Az 5 éves túlélés 15%-al volt 

jobb a kezelt csoportban, mint a csak sebészeti ellátásban részesülteké.(Ezt a kezelést 

MacDonald protokollként hazánkban is alkalmazzuk). 

A metaanalízisek kevés túlélési elınyt mutatnak az adjuváns kemoterápia alkalmazása 

mellett.  
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Japánban végzett klinikai vizsgálatok szerint II-III stádiumban elvégzett komplett sebészeti 

reszekció után (D2 vagy nagyobb nyirokcsomó disszekció) 12 hónapig adott szájon át 

szedhetı fluoropyrimidine S1 ( tegafur+oconic acid) kezelés mellett a 3 éves túlélés 81,1 % 

volt, szemben a 70,1%-os csak sebészi ellátással. A betegek 27%-a mellékhatások miatt 

nem fejezte be a 12 hónapos kezelést. Ezt a kezelést nyugati országok beteganyagán is 

meg kell ismételni.  

Metasztatikus gyomordaganatok ellátása 

A legszélesebb körben használt kemoterápia a platina és fluoropyrimidin kombináció. Jobb a 

hatékonyság epirubicin hozzáadásával, (ECF kombináció). A docetaxel növeli az 5 

Fuorouracil és cisplatin kombináció hatékonyságát, de lényegesen toxikusabb az elızıeknél. 

Irinotecan, 5-Fluorouracillal és leukovorinnal kombinálva hasonló aktivitást mutat, mint a 

cisplatin és 5-Fluorouracil, így bizonyos betegeknél alkalmazása indokolt.  

Az 5-Fluorouracil capecitabine-ra és a cisplatin oxaliplatinra való kicserélése az ECF 

kombinációban egy újabb vizsgálatban történt (UK NCRI). A 2x2 karú vizsgálat célja az volt, 

hogy a capecitabine-t és oxaliplatint tartalmaz protokollok egyenértékőségét, non –

inferioritását bizonyítsa a standardként használt ECF-el szemben. 

A már ismert ECF kezelés az ECX –el (epirubicin/cisplatin/capecitabine), EOF –al 

(epirubicin/oxaliplatin/5FU), EOX –al (epirubicin/oxaliplatin/capecitabine) hasonlították össze. 

Az eredmények azt mutatják, hogy átlagos túlélés szignifikánsan csak az EOX esetében nıtt 

az ECF-hez képest. (11,2 vs. 9,9 hónap). Szintén az EOX kezelés mellett szól a kevesebb 

mellékhatás. Kevesebb thromboemboliás szövıdmény fordult elı, nem volt szükség centrális 

véna használatára. 

Más vizsgálatok azt mutatják, hogy az oxaliplatin helyettesítheti a cisplatint, a capecitabine 

az 5-Fluorouracilt, mivel a hatékonyság nem változik, de a toxicitás kedvezıbb. A klinikai 

vizsgálatok metaanalízise szerint a capecitabine jobb, mint az 5-Fluorouracil, a teljes túlélés 

tekintetében, akár a kettıs akár a hármas kombinációkat vizsgálják. 

A cetuximab, a panitumumab, a bevacizumab és a trastuzumab kemoterápiával való 

kombinációi egyenlıre klinikai vizsgálatok tárgyát képezik.  

Nincs standardnak mondható második vonalbeli kezelési protokoll, bár a taxánt és 

irinotecant tartalmazó kombinációk eredményei bíztatóak. Azoknál a betegeknél, akik 3 

hónapon túl progrediálnak újra megpróbálható a korábbi hatékony kezelési protokoll. 
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V.2 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 következı terápiás algoritmus vázolható fel: 

2. ábra: Gyomor terápiás algoritmus vázlata – NCCN 

 
Forrás: NCCN, 2009 v.2  
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A kivizsgálás és staging meghatározás során az általánosan alkalmazott vizsgálatok mellett, 

a laparoscopos vizsgálat peritoneális áttétek jelenlétének meghatározásához ajánlott, 

szelektált beteganyagon (2B kategória). A rezekábilitást kivizsgálás során nyirokcsomók 

érintettsége, illetve a távoli áttétek jelenléte határozza meg. Lokálisan kiterjedt a daganat, 

irrezekábilis ha a 3-as illetve 4-es szintő nyirokcsomók a képalkotó eljárásokkal láthatóak, 

illetve biopszia igazolja ezen helyen tumor jelenlétét.  

Áttét jelenlétét a képalkotókon kívül peritoneális mosófolyadék citológiai vizsgálata is 

megerısítheti. 

A betegség elsıdleges kezelése sebészi. Mucosára lokalizált daganat endoscopos mucosa 

eltávolítással kezelhetı, míg a T1b-T3 daganatok esetén sebészi reszekció szükséges. 

Fontos szempont a reszekciós szél meghatározás, mely a mőtét radikalitását jelenti. T4-es 

daganat esetén az érintett környezı szervek en block eltávolítása is szükséges. A mőtéti 

reszekció magában foglalja a regionális nyirokcsomók eltávolítását ( D1 perigastricus 

nyirokcsomók). Legalább 15 nyirokcsomó vizsgálata szükséges. Rutin profilaktikus 

splenectomia nem szükséges, csak akkor javasolt, ha a lép, illetve a léphilus érintett.   

Nem operábilis esetekben palliatív beavatkozás végezhetı a tünetek enyhítésére, pl. 

gastrojejunostomia képzése, enterális stentek. 

Szakmai irányelvként a stádium felmérés mellett a beteg általános állapota szerint határozza 

meg a kezelés menetét. Jó általános állapotú ECOG: 0-2, betegek esetén T2-4N0, klinikai 

N+ esetekben preoperatív kemoterápia, ECF kombinációval (1 kategória ) vagy preoperatív 

kemoirradiáció javasolt, folyamatos 5-Fluorouracil infúziójával, vagy cisplatin plusz 

fluoropyrimidin kombináció (2B kategória), de felsorolják docetaxelt vagy paclitaxelt 5-

Fluoruracillal vagy capecitabine-l kombinálva (2B kategória). 

 

Mőtét után a reszekciós szélt és a TNM stádiumot veszik figyelembe a terápia 

megválasztásához. R0, vagyis tumor mentes szél esetén ha a stádium T2N0, a daganat 

eltávolítása után több alternatíva lehetséges: csak megfigyelés, vagy fluoropyrimidin alapú 

gyógyszerrel együtt adott kemoirradiáció, vagy ECF kezelés, ha már preoperatíven kapta ( 1 

kategória). T3-4N0, vagy T3-4N+ esetben kemoirradiáció fluoropyrimidin szerrel, (1 

kategória), vagy ECF kezelés, ha kapta mőtét elıtt (1 kategória).  
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R1 reszekció esetén posztoperatív kemoirradiáció javasolt fluoropyrimidin alapú 

gyógyszerrel. R2 reszekció esetén vagy kemoirradiáció fluoropyrimidinnel, vagy 

kemoterápia.  

Rossz általános állapot ECOG ≥3 esetén R2 reszekció után tünetei kezelés javasolt. 

Áttétes gyomordaganat esetén több kemoterápia adása jön szóba. DCF (docetaxel, cisplatin, 

5FU) (1 kategória), ECF (1 kategória), módosított ECF kezelés ( 1 kategória), irinotecan és 

cisplatin (2B kategória), oxaliplatin plus 5FU vagy capecitabine (2B kategória), irinotecan 

plusz 5FU vagy capecitabine (2B kategória). A trastuzumab cisplatin és fluoropyrimidin 

kemoterápiával kombinálva elırehaladott gyomordaganatos betegeken Her2 pozitív 

gyomortumor esetén hatékonynak bizonyult a ToGA vizsgálat alapján. 

Vizsgálatok folynak bevacizumab, sorafenib, és cetuximab hatékonyságának lemérésére, 

kemoterápiával történı kombinációkban. 

Áttétes betegek kezelése során számos protokoll alkalmazásra kerül, de nincs pontosan 

meghatározva, melyik legyen másodvonalbeli, illetve amennyiben a beteg állapota lehetıvé 

teszi, a harmad vonalbeli kezelés. 

A kezelések, és gondozás alatt figyelni kell a megfelelı szupportív kezelésekre is. Mind 

kemoterápia, mind sugárkezelés alatt rendszeres laboratóriumi kontroll, hányáscsillapítók, 

antacidumok adása testsúly kontroll, megfelelı kalória bevitel szükséges. A betegek 

gyomormőtét után vas és B12 pótlást is rendszeresen igényelnek. 
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VI Nemzetközi finanszírozási gyakorlat 

A nemzetközi finanszírozási gyakorlat elemzése során az egyik legkiterjedtebb 

technológia értékelı apparátussal rendelkezı intézmény a National Institute for Health and 

Clinical Excellence (NICE) irányelveit vesszük figyelembe. 

VI.1 National Institute for Health and Clinical Excellence 

A NICE technológia értékelés jelenleg folyamatban van az elırehaladott gyomor daganatok 

capecitabin terápiája, valamint az elırehaladott HER-2 pozitív gyomor daganatos betegek 

trastuzumab kezelésére vonatkozóan. 
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VII A költségvetési kihatások elemzése 

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

idıszakból indultunk ki. Az egyes kasszák elemzésekor nem vettük figyelembe a 

különbözı finanszírozási technikák (pl. támogatás-volumen korlát, támogatás–volumen 

szerzıdések) okozta korrekciókat. 

VII.1A területre fordított kiadások 2007-2008 

Gyomordaganatok kezelésére 2007-ben fordított közel 350 millió forint 73%-ban a 

gyógyszerforgalommal magyarázható. A fekvı- és járóbeteg ellátás 11, illetve 16%-ot tett ki. 

2008-ban az összkiadás 400 millió fölé emelkedett, melynek már csupán 70%-át tették ki a 

gyógyszerkiadások.  

3. ábra: Kiadások megoszlása kasszánként, 2007 

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

 Forrás: OEP, 2009 

A költségek egymáshoz viszonyított arányát tekintve valamelyest emelkedett a fekvı- és 

járóbetegek ellátásának aránya. Viszont az összköltség növekedése 53%-ban a 

gyógyszerkiadások emelkedésével magyarázható. 

 
7. Táblázat: Kiadások növekedése kasszánként 

 2007 2008 Növekedés 

Gyógyszer (millió Ft) 253,1 284,5 12,4% 

Fekvı (millió Ft) 37,2 52,3 40,59% 

Járó (millió Ft) 57,1 69,8 22,24% 

Összesen (millió Ft) 347,4 406,6  
Forrás: OEP 

A 10 leggyakrabban elvégzett mőtéti tevékenységek egymáshoz viszonyított aránya alapján 

2007-ben és 2008-ban is a leggyakrabban jelentett beavatkozás a transzfúzió során végzett 

tevékenység. 
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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.1.1 Gyógyszerköltségek 

2007-ben megközelítıleg 30%-át a teljes gyógyszerforgalomnak a Neulasta 6mg-os 

injekciós oldata jelentette. Bár 2008-ra a pozíciója több, mint 7%-al romlott, de továbbra is a 

legjelentısebb, 20% feletti forgalmat generálta. 

7. ábra: Gyógyszer GySE 2007-2008 

Forrás: OEP, 2009 

VII.1.2 Fekvıbeteg-ellátás 

A jelentett HBCS-k alapján, 2007-ben a fekvıbetegek költségeinek 76,45%-ért az 

emésztıszervi malignomák felelısek. 2008-ban valamelyest mérséklıdött a szerepe, de 

továbbra is 68,10%-ban erre fordították a költségek legnagyobb részét. 
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8. Táblázat: Leggyakoribb lejelentett HBCS kódok (2007) 
 HBCS megnevezése Arány 

1. Emésztıszervi malignomák  76,45% 

2. 
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél mőtétei (kivéve: oesophagus 
nagyobb mőtétei) súlyos társult betegséggel  

8,58% 

3. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"  5,04% 

4. Kiegészítı HBCs transzplantátummal élı személy ellátására  3,45% 

5. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "C"  1,26% 

6. Gyomor kisebb mőtétei  1,11% 

7. Hepatobiliaris rendszer, pancreas malignomája  1,10% 

8. Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás  0,94% 

9. 
Emésztırendszeri mőtétek (kivéve: sérv, gyomor, oesophagus vagy bél nagyobb 
mőtétei) súlyos társult betegséggel  

0,66% 

10. Nyelıcsı nagyobb mőtétei  0,66% 

 Összesen 99,23% 
Forrás: OEP, 2009 
 
9. Táblázat: Leggyakoribb lejelentett HBCS kódok (2008) 

 HBCS megnevezése Arány 
1. Emésztıszervi malignomák  68,10% 

2. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "E"  15,33% 

3. 
Gyomor, oesophagus, duodenum, vékony-, vastagbél mőtétei (kivéve: oesophagus 
nagyobb mőtétei) súlyos társult betegséggel  

10,03% 

4. 5 napot meghaladó gépi lélegeztetés arc, száj, nyaki betegségek kivételével  2,92% 

5. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "D"  1,35% 

6. Gyomor kisebb mőtétei  0,71% 

7. Radiokemoterápia "A"  0,50% 

8. Rosszindulatú daganat kemoterápiája "B"  0,36% 

9. Nem csoportosítható kemoterápiás ellátás  0,22% 

10. Nyelıcsı közepes mőtétei  0,22% 

 Összesen 99,74% 
Forrás: OEP, 2009 

VII.1.3 Járóbeteg-ellátás 

A gyomordaganatos betegek esetében a járóbeteg-ellátás legjellemzıbb költségét a 

szövettani vizsgálatok jelentik. A teljes költség 1/5 része erre a kódra lett lejelentve. 

10. Táblázat: Leggyakoribb lejelentett OENO kódok (2007) 

 OENO megnevezése Arány 
1. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  21,83% 

2. Vizsgálat  7,87% 

3. Oesophago-gastro-bulboscopia  5,48% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  5,06% 

5. Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén  2,87% 

6. Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat  2,26% 

7. Nyelıcsı rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal  2,25% 
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8. CA 19-9  1,97% 

9. Laboratóriumi vércsoport meghatározás (AB0, Rh)  1,90% 

10. Mellkasfelvétel, AP/PA  1,81% 

 Összesen 53,30% 
Forrás: OEP, 2009 
 

11. Táblázat: Leggyakoribb lejelentett OENO kódok (2008) 
 OENO megnevezése Arány 
1. Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel  19,85% 

2. Vizsgálat  8,27% 

3. Oesophago-gastro-bulboscopia  4,87% 

4. Kontrollvizsgálat, konzílium  4,86% 

5. Szövettani vizsgálat immunhisztokémiai reakció alkalmazása esetén  3,42% 

6. CA 19-9  2,47% 

7. Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat  2,14% 

8. Nyelıcsı rtg. vizsgálata, kontrasztanyaggal  2,05% 

9. Mellkasfelvétel, AP/PA  1,76% 

10. Duodenoscopia  1,68% 

  Összesen 51,38% 
Forrás: OEP, 2009 
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VIII Finanszírozási protokoll algoritmusa 

1. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

Daganatos megbetegedések 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 

A gyomor daganatai 

 

Fogalmak, rövidítések 

ATC Anatomical Therapeutic Chemical klasszifikáció 

BNO Betegségek nemzetközi osztályozása 

BSC  Best supportive care 

CT Computer tomográfia 

ESMO  European Society for Medical Oncology 

HBCS Homogén betegségcsoport 

MRI  Mágnes rezonancia vizsgálat 

NCCN  National Comprehensive Cancer Network 

NICE  National Institute of Clinical Excellence 

OENO Orvosi eljárások nemzetközi osztályzása 

PET Pozitron emográfiás tomográfia 

 

2. Kórkép leírása 

 

A gyomorrák elıfordulása csökkenı tendenciát mutat, ami Magyarországon is 

megfigyelhetı, csakúgy, mint Észak-Amerikában és Európában. Magyarországon a 6. 

leggyakoribb daganat, a Rákregiszter 2005-ben 2354, 2007-ben 2258 új megbetegedést 

jegyzett. A magyarországi halálozás 2005-ben 1722 regisztrált eset volt. 

Leggyakrabban 55-75 éves korban fordul elı. A halálozást tekintve mindkét nem esetében a 

második helyen szerepel. Magyarországon férfiakban átlag 62, nıkben 67 éves korban 

észlelik. Familiáris elıfordulás esetén fiatalabbakban látjuk. A fiatalabbakban jelentkezı 

formák gyakran agresszívabbak. 
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Kialakulásában fontos szerep jut a környezeti tényezıknek, a táplálkozási szokásoknak és 

a fertızésnek. Hajlamosító táplálkozási tényezı a túlzott só fogyasztás, a füstölt ételek, 

nitrózó vegyületek. Betegség kockázati tényezıi a férfi nem, (a férfiak esetében kétszer 

gyakoribb, mint nıknél), a dohányzás, az atrophiás gastritis, a Helicobacter pylori infekció, a 

részleges gastrectomia, Metrier gastritis, anaemia perniciosa. A gyomor daganatok egy 

részénél genetikai perdiszpozíció áll fenn, melyeknél családi halmozódás és domináns 

öröklés jellemzı, mint a gastrointestinális polyposis, familiaris adenomatosus polyposis, és a 

Peutz- Jeghers syndróma.  

A gyomor daganatok hám eredető és nem hám eredetőekre oszthatóak. A hám eredető 

daganatok 95%-ban adenocarcinomák. A nem hámeredető daganatok a neuroendocrin 

tumorok, a lágyrész daganatok, és a malignus lymphomák kis százalékát teszik ki a 

gyomordaganatoknak, kezelésük külön protokollok szerint történik.  

A prognózis függ a diagnózis idején megállapított stádiumtól, a beteg általános 

állapotától, az alkalmazott kezelés radikális voltától. A betegség minél korábbi 

stádiumban kerül felismerésre, a túlélés annál jobb. I stádiumban a betegek 80 %-a, míg a II 

stádiumban a betegek 56%-az él legalább 5 évet. Az 5 éves túlélés III stádiumban 35-15 %, 

míg a IV stádiumban távoli áttétek jelenléte esetén szerények a túlélési mutatók. Sajnos a 

betegek kétharmada elırehaladott stádiumban kerül felismerésre. 

 

Stádiumbeosztás 

A daganat differenciáltságának mértéke és a tumor kiterjedtsége alapján a következı 

beosztást fogalmazhatjuk meg: 

12. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor 
T  Primer tumor 
 Tx Primer tumor nem ítélhetı meg 
 T0 Primer tumor nem mutatható 
 Tis Carcinoma in situ: intraepithelialis tumor, a lamina propria infiltrációja nélkül 
 T1 A tumor infiltrálja a lamina propriat a muscularis mucosat vagy a submucosát 
 T1a A tumor infiltrálja a lamina propriat vagy a muscularis mucosat 
 T1b A tumor infiltrálja a submucosat 
 T2 A tumor infiltrálja a muscularis propriát  
 T3 A tumor áttöri a serosát, de szomszédos szerveket nem infiltrál 
 T4 A tumor áttöri a serosat és ráterjed a környezı szervekre 
 T4a A tumor áttöri a serosat (visceralis peritoneum) 
 T4b A tumor ráterjed a környezı szervekre 

Forrás: TNM-klasszifikáció (UICC)  

13. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 
N   Regionális nyirokcsomók 
  Nx A regionális nyirokcsomók nem ítélhetık meg 

  N0 Nincs regionális nyirokcsomó áttét 
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  N1 Áttét 1-2 regionális nyirokcsomóban 

 N2 Áttét 3-6 regionális nyirokcsomóban 

 N3 Áttét 7 vagy több regionális nyirokcsomóban 

 N3a Áttét 7-15 regionális nyirokcsomóban 

 N3b Áttét több mint 16 regionális nyirokcsomóban 

  Nx A regionális nyirokcsomók nem ítélhetık meg 
Forrás: UICC 

14. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

M   Távoli áttétek 

  M0 Nincs távoli áttét 

  M1 Távoli áttét 

Forrás: UICC 

15. Táblázat: Szövettani grading 
G   Szövettani grading 
 Gx A differenciáltság foka nem állapítható meg 

 G1 Jól differenciált 

 G2 Mérsékelten differenciált 

 G3 Rosszul differenciált  

 G4  Differenciálatlan 
Forrás: UICC 

16. Táblázat: A gyomorrák stádiumbeosztása  
TNM státusz Primer tumor Nyirokcsomó 

érintettség 
Távoli metasztázis 

0 stádium Tis N0 M0 
IA stádium T1 N0 M0 
IB stádium T2 

T1 
N0 
N1 

M0 
M0 

IIA stádium T3 
T2 
T1 

N0 
N1 
N2 

M0 
M0 
M0 

IIB stádium T4a 
T3 
T2 
T1 

N0 
N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 

IIIA stádium  T4a 
T3 
T2 

N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 

IIIB stádium T4b 
T4b 
T4a 
T3 

N0 
N1 
N2 
N3 

M0 
M0 
M0 
M0 

IIIC stádium  T4b 
T4b 
T4a 

N2 
N3 
N3 

M0 
M0 
M0 

IV.stádium Bármely T Bármely N M1 
Forrás: AJCC 7. kiadás 2010  
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3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa 

8. ábra: Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa 

 

 

A gyomordaganatok diagnózisa 
 

A gyomor daganatok diagnosztikai specifikumai a következık: 

Fizikális vizsgálat: epigastrialis terime keresése, supraclavicularis nyirokcsomó (Virchow-

csomó – kérdéses esetben UH, vagy CT), ascites, rectalis vizsgálattal, vérzés észlelése, 

illetve peritonealis metasztázis (Blumer – féle polctünet) 

CBC és laborvizsgálatok 

Hasi CT 

Kismedence UH vagy kismedence CT (nıknél) 

Mellkas röntgen 

Biopszia 

Esophagogastroduodenoscopia 
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Indokolt esetben PET vagy PET/CT illetve endoszkópos UH végezhetı. 

 

A gyomordaganatok kezelése 
 

A gyomor daganatokat elsıdlegesen sebészeti eljárásokkal kezelik (evidencia 1). Azoknál a 

betegeknél, ahol felmerül a kivizsgálás alapján nyirokcsomó érintettség, vagy a környezetre 

való terjedés lehetısége, neoadjuváns preoperatív kemoterápia, kemoradioterápia a 

választható kezelés. Az irányelvek szerint a kemoterápia alkalmazható adjuváns formában, 

valamint elırehaladott állapotban, több vonalban. 

A gyomor daganatok kezelési specifikumai a következık: 

* radiokemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 

 7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 

 7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

 7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint 

 

** magas kockázat kritériumai: 

 nehezen differenciálható vagy magasabb stádiumú daganat vagy, 

limfovaszkuláris invázió vagy, 

idegrendszeri invázió vagy, 

50 évnél alacsonyabb életkor. 

 

*** kemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 

 7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint 

7033J Kemoterápia, FAM protokoll szerint 

7034J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 

7035J Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint 

7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

 7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

 7141J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

 7207J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 

 7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint 

 7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint 
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 7579J Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint 

 7725J Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 

 7731J Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

 7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

 7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

 

 „indikáción túli” protokollok: 

7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint 

7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint 

 7581J Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint 

 7582J Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

 7583J Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

 7702J Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint 

 7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint 

 

A gyomordaganatok utánkövetése 
 

Fizikális vizsgálat (az elsı 3 évben 4-6 havonta, majd évente) 

CBC és laborvizsgálat javasolt 

RTG vagy endoszkópos vizsgálat amennyiben szükséges 

A mőtött betegeknél a B12 vitaminhiány ellenırzése és indokolt esetben kezelése. 

Recidíva esetén restaging! 
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VIII.1.1 A gyomordaganatok 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. Valóban a TNM beosztás szerint zajlott a kezelés? 

3. Mőtétet követıen, amennyiben T2, N0 állapot figyelhetı meg, valóban csak a magas 

kockázatú betegek kaptak radioterápiát? 

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

elvégeztek-e? 

5. Recidíva esetén volt-e restaging? 

 

 

VIII.1.2 A finanszírozás-szakmai ellenırzés alapját képezı ellenırzési 
sarkpontok 

A finanszírozási ellenırzés során elsıdlegesen azt vizsgáljuk, hogy a kezelı orvosok 

betartják-e a kihirdetett finanszírozási rendet.  

5. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

1. A terültre fordított közkiadások alakulása. 

2. A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 
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6. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

17. Táblázat: Releváns BNO kódok 

BNO BNO név 
C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 

 

18. Táblázat: Releváns OENO kódok 

KOD NÉV 

7427*  Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 
7575*  Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 
7577*  Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint 
7027J  Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 
7031J  Kemoterápia, ELF protokoll szerint 
7033J  Kemoterápia, FAM protokoll szerint 
7034J  Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 
7035J  Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint 
7037J  Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 
7037J  Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 
7141J  Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 
7207J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 
7439*  Kemoterápia, CX protokoll szerint 
7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint 
7579J  Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint 
7725J  Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 
7731J  Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 
7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 
7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 
7030J  Kemoterápia, EEP protokoll szerint 
7097J  Kemoterápia, PE protokoll szerint 
7581J Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint 
7582J  Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 
7583J  Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 
7702J  Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint 
7929J  Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint 
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2. Táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC kód Hatóanyag 

L01BC06 capecitabin 
V03AF03 calcium folinat 
V03AF02 dexrazoxan 
L01DB01 doxorubicin 
L01CB01 etoposid 
L01CB01 fluorouracil 
L01BA01 metotrexat 

 

 

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 gyomordaganatok 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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X Irodalom 

 

1. Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A gyomordaganatok ellátásáról 

Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett 

Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina, Radiológiai, Sebészeti, Szakmai 

Kollégiumok jóváhagyásával  

2. NCCN Clinical Practice Guidlines in Oncology Gastric Cancer V.2.2010 

3. ESMO Clinical recommendations May 2009: Vol.20, Supplement No.4 C. Jackson, D. 

Cunningham and J. Oliveira 

4. Kásler M (szerk.): A komplex onkodiagnosztika és onkoterápia irányelvei 

Semmelweis Kiadó, Bp., 2008: 123-138  

5. Bodoki Gy. Kopper L. (szerk.) Gasztroenterológiai Onkológia Semmelweis Kiadó Bp. 

2009:113-155 

6. OGYI Gyógyszeradatbázis Gyógyszeralkalmazási elıirat 

7. European Medicines Agency (EMEA): Xeloda alkalmazási elıírás 

www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/xeloda/H-316-PI -hu.pdf 
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XI Mellékletek 

XI.1 Az egyes hatóanyagok törzskönyvi indikációja 

Capecitabine 

Xeloda: 

Xeloda tabletta A Xeloda III. stádiumú (Dukes szerinti C stádium) vastagbélrákos betegek 

mőtét utáni adjuváns kezelésére javasolt. 

A Xeloda a metasztatikus colorectalis rák kezelésére javasolt. 

A Xeloda platina-alapú sémával kombinálva az elırehaladott gyomorrák elsıvonalbeli 

kezelésére javasolt . 

A Xeloda docetaxellel kombinálva lokálisan elırehaladott vagy metasztatikus emlırák 

kezelésére javasolt eredménytelen citotoxikus kemoterápia után. Az elızı terápiának 

tartalmaznia kell egy antraciklint. A Xeloda javasolt mint monoterápia lokálisan elırehaladott 

vagy metasztatikus emlırák kezelésére sikertelen taxan és antraciklin tartalmú kemoterápia 

után vagy olyan betegeken, akiknek további antraciklin terápia nem javallt. 

 

 

Calcium Folinat 

Calciumfolinat „Ebewe” 

Calciumfolinat „Ebewe” oldatos injekció :a folsav-antagonisták, mint például a metotrexát 

toxicitásának kivédésére és hatásának semlegesítésére citotoxikus kezelésekben, valamint 

folsav-antagonista túladagolás esetén felnıtteknél és gyerekeknél. A citotoxikus kezelés 

során ezt kalcium-folinát „rescue” terápiának nevezik. 

5-fluorouracillal kombinálva citotoxikus kezelésben. 

 

Leucovorin-Teva 

Leucovorin-Teva oldatos injekció: A citotsztatikus kezelés során a folsav antagonisták 

(például metotrexat) hatásának ellensúlyozására és a toxicitás csökkentésére, illetve 

túladagolás esetén felnıttek és gyermekek számára. A citosztatikus kezelés során ezt az 

eljárást „kalcium-folinát rescue” kezelésnek hívják. 
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A citosztatikus kezelés során az 5-fluorouracillal kombinációban. 

 

Dexrazoxane 

Cardioxane 

Elırehaladott és/vagy metasztatizáló daganatos betegeknél a korábbi, antraciklint tartalmazó 

kezelést követı doxorubicin vagy epirubicin alkalmazás okozta krónikus kumulatív 

cardiotoxicitás megelızése. 

 

Procard 

A krónikus, kumulatív kardiotoxicitás megelızésére, melyet a korábbi antraciklin kezelést 

követıen adott doxorubicin vagy epirubicin kezelés okoz az elırehaladott és/vagy áttétes 

daganatos betegek esetében. 

 

 

Doxorubicin 

Doxorubicin “Ebewe”: 

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, gyomorrák, a hasnyálmirigyrák, prostatarák, hererák, 

májrák kezelésére.Felületes, nem invazív húgyhólyag-karcinomák intravesicalis instillációval 

történı kezelésére transurethralis rezekciót követıen, a recidivák megelızése érdekében. 

 

Xorucin 

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

petefészekkarcinoma, felületes hólyagkarcinóma intravesicalis 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, 
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anaplastikus pajzsmirigy karcinoma, elırehaladott neuroblastoma, elırehaladott 

gyomorkarcinoma. 

 

 

Epirubicin 

Epirubicin Kabi : 

Epirubicin Kabi oldatos injekció: emlıcarcinoma, gyomorcarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionalis sejtes papillaris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiot követıen. 

 

Epimedac 

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 intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin “Ebewe” 

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 

Epirubicin Accord oldatos injekció vagy infúzió: emlıkarcinoma, gyomorkarcinoma 

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

húgyhólyag karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 

 

Epirubicin-Teva 

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

Intravesicalisan alkalmazva: húgyhólyag transitionális sejtes papilláris karcinomája, in situ 

karcinoma, felületes húgyhólyag karcinoma kiújulásának intravesicalis profilaxisa 

transurethralis resectiót követıen. 
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Intravesicalis alkalmazás esetén pozitív elıny/kockázat arány csak azon betegek esetében 

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

 

Episindan 

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. 

 

Farmorubicin 

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. 

 

 

 

Fluorouracil 

Fluorouracyl Ebewe 

Fluorouracyl Ebewe: A Fluorouracyl Ebewe a colorectalis-, mamma karcinóma, gyomor- és 

pancreas tumorok, végbél karcinóma palliativ mono- vagy kombinált terápiája. 

 

Fluorouracil-Teva: 

Fluorouracil-Teva: A Fluorouracil-Teva rosszindulatú daganatok (mindenekelıtt vastagbél-

végbél carcinoma és emlırák) palliatív kezelésére adható. Alkalmazható továbbá gyomor-, 

hasnyálmirigy- és primer májrák, méhnyak- és egyéb uterus carcinoma, valamint a 

petefészek és a húgyhólyag rosszindulatú daganatok kezelésére. 

 

 

Methotrexat 

Methotrexat "Ebewe" 
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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 

tumorok, hörgı tumorok kezelése. 

 

Mitomycin: 

MITOMYCIN-C Kyowa 

Bizonyos típusú daganatok kezelésére, egyéb szerekkel kombinálva, vagy az elsıként 

választott terápia sikertelensége esetén:  

Krónikus myeloid leukaemia, gyomor-, vastagbél-,végbél-, tüdı-, pancreas-, máj-, cervix-, 

endometrium-, emlı-, fej-nyak-, és húgyhólyag carcinoma. 

 

Etoposid 

 

Etoposid "Ebewe":  

Monoterápiában ill. kombinációs kezelésben terápiarezisztens heretumorok, kissejtes és 

nem kissejtes tüdırák, Hodgkin és non-Hodgkin lymphoma, akut myeloblastos leukemia, 

gyomorrák. 

 

Etoposide-Teva:  

terápiarezisztens heretumorokban, kissejtes tüdıdaganat, Hodgkin és non-Hodgkin 

lymphoma, akut non-lymphoid leukaemia. Nincs gyomor indikáció 

 

Sintopozid: 

Kissejtes anaplastikus tüdıtumor, refrakter heretumorok, akut nem-lymphoid leukaemia,  

Hodgkin és non-Hodgkin lymphoma. Nincs gyomor indikáció 
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XI.2 Gyomor daganatok keléséhez elszámolható protokollok 

 
7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 5 [nap] 

Protokollok közti szünet : 23 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU nem javasolt nyelıcsı tumorra 
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 



Gyomordaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 48 

  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 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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 
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  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. 
 
 
 

  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 70271 Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CBP Carboplatin *     
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7030J Kemoterápia, EEP protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 3 [nap] 

Protokollok közti szünet : 18 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt gyomor-béltractusi, a VP béltumorokra 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70301 Kemoterápia, EEP protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
 
 
 

7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 3 [nap] 

Protokollok közti szünet : 18 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, a VP béltractusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
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                Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 70311 Kemoterápia, ELF protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * 
VP Etoposide * * * 

 
 
 
7033J Kemoterápia, FAM protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 36 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 4  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, az ADM béltractusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
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 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70331 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70332 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70333 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70334 Kemoterápia, FAM protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 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               
5FU Fluorouracyl *       *        
ADM Doxorubicin *               
MMC Mitomycin *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:                           3   
5FU Fluorouracyl              *  
ADM Doxorubicin              *  
MMC Mitomycin                
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 
Fázisok:           4 
5FU Fluorouracyl      * 
ADM Doxorubicin       
MMC Mitomycin       
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7034J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 36 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 4  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, az ADM béltractusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 70341 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 BCNU Carmustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70342 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70343 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
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 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70344 Kemoterápia, FAMB protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 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               
5FU Fluorouracyl *       *        
ADM Doxorubicin *               
BCNU Carmustine *               
MMC Mitomycin *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:                           3   
5FU Fluorouracyl              *  
ADM Doxorubicin              *  
BCNU Carmustine                
MMC Mitomycin                
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 
Fázisok:           4 
5FU Fluorouracyl      * 
ADM Doxorubicin       
BCNU Carmustine       
MMC Mitomycin       
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7035J Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 4 [nap] 

Protokollok közti szünet : 17 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, a MTX analis régióra 
Megjegyzés: 
Ca-folinate adása MTX beadása után 24 órával 15mg/m2 6 óránként 12 alkalommal 
 
  Diagnózisok: 
 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
 
   

 
 

 

Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70351 Kemoterápia, FAMTX protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl *    
MTX Methotrexate *    
FOLINAC Calcium folinate  * * * 
 
 
 
 

7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C2200 Májsejt rák 
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  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70371 Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
EPI Epirubicin * 
MMC Mitomycin * 
 
 
 
 

 

 

 

 

7042* Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint 
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Protokoll idıtartama : 5 [nap] 

Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

  Diagnózisok: 
                
               C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
   

 

Fázisok leírása: 

 
 

Beavatkozás kód: 70421 Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin *     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint 
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Protokoll idıtartama : 3 [nap] 

Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
A CDDP gyomor tumorra, a VP mesotheliomára, és mk. mediastinumra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor 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. 
 * C37H0 A csecsemımirigy (thymus) rosszindulatú daganata 
 * C3810 Elülsı gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3900 Felsı légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
 * C3980 Légzıszervek és mellüregi szervek átfedı elvált., rosszind. daganata 
 * C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzıszerveken belül 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 70971 Kemoterápia, PE protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7141J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 15 [nap] 

Protokollok közti szünet : 13 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt epehólyag, epeutak tumorainak kezelésére 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2200 Májsejt rák 
  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 71411 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 12,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71412 Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint (02. fázis) 
 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                           2 
5FU Fluorouracyl *               
ADM Doxorubicin *              * 
FOLINAC Calcium folinate *               
MMC Mitomycin *               
 
 
 
 

 

7207J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 5 [nap] 

Protokollok közti szünet : 23 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 
Indikáción túli: 
Az ADM nem javasolt béltractusi tumorok kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
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 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 72071 Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 25,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
ADM Doxorubicin * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
MMC Mitomycin *     
 
 
 
 
 
 
7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 35 [nap] 

Protokollok közti szünet : 0 [nap] 

Fázisok száma : 5  

 

Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes idıtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezıs boksz vagy konformális 
technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
5FU 500 mg/m2 az elsı napon, hetente ismételve. 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 74271 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74272 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis) 
 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74273 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis) 
 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74274 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis) 
 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74275 Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint (05. fázis) 
 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 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 
5FU Fluorouracyl *       *       * 
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 
5FU Fluorouracyl       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 
Fázisok: 5 5 5     
5FU Fluorouracyl      
RAD Sugárterápia * * *   
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7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 14 [nap] 

Protokollok közti szünet : 7 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Megjegyzés: 
1. nap  CDDP  80 mg/m2 iv. inf. 
            XEL     14 napig 2 részletben 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 74391 Kemoterápia, CX protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 XEL Capecitabine Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin *              
XEL Capecitabine * * * * * * * * * * * * * * 
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7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 21 [nap] 

Protokollok közti szünet : 0 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Megjegyzés: 
1. nap EPI      50 mg/m2 bolus 
           CDDP  60 mg/m2 iv. inf. 
           XEL     21 napig 2 részletben 
 
  Diagnózisok: 
 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 74401 Kemoterápia, ECX protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 XEL Capecitabine Adagolás: 1300,0 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin *               
EPI Epirubicin *               
XEL Capecitabine * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin       
EPI Epirubicin       
XEL Capecitabine * * * * * * 
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7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 38 [nap] 

Protokollok közti szünet : 0 [nap] 

Fázisok száma : 6  

 

Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes idıtartama 28 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére három mezıs box vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetıség szerint boost volumenszőkítéssel 
50,4 Gy összdózisig. 
Kemoterápia: 
5FU 1000 mg/m2 az 1-4. valamint a 29-32. napon. 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 75751 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75752 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75753 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75754 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (04. fázis) 
 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75755 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (05. fázis) 
 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 



Gyomordaganatok diagnosztikája és kezelése 
Finanszírozási protokoll-háttéranyag 

OEP-EOSZEF 

 72 

Beavatkozás kód: 75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis) 

 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [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 
5FU Fluorouracyl * * * *            
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 
5FU Fluorouracyl              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 37 38 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 
5FU Fluorouracyl * *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
 
 
 
 
 
 
7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 33 [nap] 

Protokollok közti szünet : 0 [nap] 

Fázisok száma : 5  
 

Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes idıtartama 25 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezıs boksz vagy konformális 
technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
5FU 425 mg/m2 az 1., 2., 3., 4. és a 31., 32., 33. napon. 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis) 
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Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75772 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75773 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75774 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75775 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (05. fázis) 

 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 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 1 1 1     2 2 2 2 2     3 
5FU Fluorouracyl * * * *            
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 
5FU Fluorouracyl                
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 
Fázisok: 5 5 5 
5FU Fluorouracyl * * * 
RAD Sugárterápia * * * 
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7579J Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 4 [nap] 

Protokollok közti szünet : 24 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, mitomycin az epeutakra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
  C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút 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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 75791 Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint (01. fázis) 

 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 15,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
MMC Mitomycin *    
 
 
 
 
 
 
7581J Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 36 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 6  
 

Indikáción túli: 
A CDDP gyomortumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 75811 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75812 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75813 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75814 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (04. fázis) 
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Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75815 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (05. fázis) 

 

Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75816 Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint (06. fázis) 

 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 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 
5FU Fluorouracyl *       *       * 
CDDP Cisplatin *              * 
FOLINAC Calcium folinate *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
5FU Fluorouracyl       *       *  
CDDP Cisplatin              *  
FOLINAC Calcium folinate       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 
Fázisok:           6 
5FU Fluorouracyl      * 
CDDP Cisplatin       
FOLINAC Calcium folinate      * 
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7582J Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 4 [nap] 

Protokollok közti szünet : 17 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelıcsıre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 * C2230 A máj angiosarcomája 
 * C2240 A máj egyéb sarcomái 
 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 75821 Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
CDDP Cisplatin *    
EPI Epirubicin *    
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7583J Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 21 [nap] 

Protokollok közti szünet : 21 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelıcsıre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2210 Intrahepaticus epeút rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 * C2230 A máj angiosarcomája 
 * C2240 A máj egyéb sarcomái 
 * C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
 * C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 75831 Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 200,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 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 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * * * * * * * * * * * 
CDDP Cisplatin *            *   
EPI Epirubicin *            *   
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * * 
CDDP Cisplatin       
EPI Epirubicin       
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7702J Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 3 [nap] 

Protokollok közti szünet : 18 [nap] 

Fázisok száma : 1  
 

Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt gyomor-béltractusi, a VP béltumorokra 
 
  Diagnózisok: 

 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
 * C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
 * C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
 * C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
 * C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
 * C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
 * C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
 * C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
 * C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
 * C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  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 
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  C3480 A hörgı és tüdı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgı vagy tüdı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77021 Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
DEXRA Dexrazoxan * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
 
 
 
 
 
 
7725J Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
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  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C2200 Májsejt rák 
  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 77251 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 77252 Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
DEXRA Dexrazoxan *        
EPI Epirubicin *        
MMC Mitomycin *        
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7731J Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 1 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt vékonybélre, epeutra, az EPI béltractusra 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C2200 Májsejt rák 
  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 
  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 
  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 
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  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 77311 Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
MMC Mitomycin * 
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7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 36 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 4  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C2200 Májsejt rák 
  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 
  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 
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  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. 
 
  Fázisok leírása: 
 

Beavatkozás kód: 79261 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79262 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79263 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (03. fázis) 

 

Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79264 Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint (04. fázis) 

 

Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 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               
5FU Fluorouracyl *       *        
EPI Epirubicin *               
MMC Mitomycin *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:                           3   
5FU Fluorouracyl              *  
EPI Epirubicin              *  
MMC Mitomycin                
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 31 32 33 34 35 36 
Fázisok:           4 
5FU Fluorouracyl      * 
EPI Epirubicin       
MMC Mitomycin       
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7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 8 [nap] 

Protokollok közti szünet : 20 [nap] 

Fázisok száma : 2  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI, MMC vékonybél, epeutak tumoraira nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 

 
  C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
  C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
  C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
  C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
  C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
  C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1700 Duodenum rosszindulatú daganata 
 * C1710 Jejunum rosszindulatú daganata 
 * C1720 Ileum rosszindulatú daganata 
 * C1730 Meckel-féle diverticulum rosszindulatú daganata 
 * C1780 A vékonybél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1790 Vékonybél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1800 Vakbél (coecum) rosszindulatú daganata 
  C1810 Féregnyúlvány rosszindulatú daganata 
  C1820 Colon ascendens rosszindulatú daganata 
  C1830 Flexura hepatica rosszindulatú daganata 
  C1840 Colon transversum rosszindulatú daganata 
  C1850 Flexura lienalis rosszindulatú daganata 
  C1860 Colon descendens rosszindulatú daganata 
  C1870 Colon sigmoideum rosszindulatú daganata 
  C1880 A vastagbél átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedı elváltozása, rosszind. daganata 
  C2200 Májsejt rák 
  C2210 Intrahepaticus epeút rák 
  C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
  C2230 A máj angiosarcomája 
  C2240 A máj egyéb sarcomái 
  C2270 A máj egyéb meghatározott rákjai 
  C2290 Máj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C23H0 Az epehólyag rosszindulatú daganata 
 * C2400 Extrahepaticus epeút rosszindulatú daganata 
 * C2410 Papilla (ampulla) Vateri rosszindulatú daganata 
 * C2480 Az epeutak átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2500 Hasnyálmirigy fej rosszindulatú daganata 
  C2510 Hasnyálmirigy test rosszindulatú daganata 
  C2520 Hasnyálmirigy farok rosszindulatú daganata 
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  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. 
 
  Fázisok leírása: 

 
Beavatkozás kód: 79281 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (01. fázis) 

 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79282 Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint (02. fázis) 

 

Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
EPI Epirubicin *        
MMC Mitomycin *        
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7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint 

Protokoll idıtartama : 5 [nap] 

Protokollok közti szünet : 23 [nap] 

Fázisok száma : 1  

 

Indikáción túli: 
Az 5FU nyelıcsıre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
                                 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 
  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. 
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  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 
  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 
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  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 
  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 
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  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 
  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 
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  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 
  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 
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  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. 
 * C1500 A nyelıcsı nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelıcsı mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelıcsı hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelıcsı felsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelıcsı középsı harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelıcsı alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelıcsı átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelıcsı rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1600 Gyomorszáj rosszindulatú daganata 
 * C1610 Gyomorfundus rosszindulatú daganata 
 * C1620 Gyomor corpus rosszindulatú daganata 
 * C1630 Antrum pylori rosszindulatú daganata 
 * C1640 Pylorus rosszindulatú daganata 
 * C1650 Gyomor kisgörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C1680 A gyomor átfedı elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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 
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  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 
 
 
 

 

                                  Fázisok leírása: 

 

Beavatkozás kód: 79291 Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint (01. fázis) 
 

Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétıl: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin *     
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