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Azonosítószám: 33/2010 
 

Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

Daganatos megbetegedések 

Rosszindulatú daganatos megbetegedések 

Prosztata daganat 

 

Fogalmak, rövidítések 

 

BSC    best supportive care 

PSA    prosztata specifikus antigén 

aktiv surveillance:  Fokozott felügyelet. A surveillance program alatt a 

betegek rendszeres idıközönként elıre meghatározott 

vizsgálatokon vesznek részt a betegség esetleges 

progressziójának szigorú monitorozása érdekében.  

watchful waiting:   kezelés halasztása 

transzuretralis prosztata reszekció: a prosztata szövet húgycsövön keresztüli 

eltávolítása 

radikális prosztatektomia: a szervre lokalizált prosztatarák nyílt vagy laparoszkópos 

eltávolítása 

 

1. Kórkép leírása 

 

A prosztatarák a férfi gentitális rendszerhez tartozó dülmirigy rosszindulatú megbetegedése. 

A férfiakban a prosztatarák az egyik leggyakrabban felismert rosszindulatú elváltozás. Az 

újonnan diagnosztizált esetek 75%-a a 65 év feletti korosztályból származik. 

Magyarországon az összes daganatos halálozás szempontjából a prosztatarák a nyolcadik, 

a férfi daganatos halálozás tekintetében a negyedik helyen áll. A prosztata daganat 

szövettanilag adenokarcinóma, mely a prosztata mirigyekbıl indul ki. Három fı típusát 

különböztetjük meg: kis acinusú, nagy acinusú, kribriform és szolid trabekuláris. A 

prosztatarák kiindulási helye és a morfológiai megjelenés alapján két fıcsoportba osztható: a 

perifériás duktusz- és acinus kiindulású karcinómák illetve a nagy duktuszokból kiinduló 

karcinóma.  
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A daganat TNM klasszifikációja a következı 

 

1. táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, primer tumor  

Primer tumor 

T0  Incidentalis tumor szövettani lelete  
T1  Nem tapintható és/vagy képalkotó eljárással nem látható  
T1a  A resecatum </= 5%-a tumoros  
T1b  A resecatum > 5%-a tumoros  
T1c  Tőbiopsiával igazolt tumor (pl: magasabb PSA miatt)  
T2  Szervre lokalizált, klinikailag kimutatható tumor  
T2a  Egy lebeny kevesebb, mint felét involválja a tumor  
T2b  Egy lebeny több, mint felét involválja a tumor  
T2c  Mindkét lebenyt érinti a tumor  
T3  A tumor áttöri a prosztata capsulát  
T3a  A tumor ráterjed a capsulára, de a vesicula seminalist nem involválja  
T3b  Infiltrálja a tumor a vesicula seminalist  
T4  A tumor fixált és beterjed a szomszédos szervekbe: hólyagnyak, külsı sphincter, 

rectum, m. levator és/vagy a medencefalra  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 
 
 
2. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Regionális nyirokcsomó 

Regionális nyirokcsomók (N) 
Nx  Regionalis nyirokcsomók nem ítélhetık meg  
N0  Nincs regionalis nyirokcsomó-metastasis  
N1  Regionalis nyirokcsomó metastasis kimutatható  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 
 
 
3. Táblázat: TNM klinikai klasszifikáció, Távoli áttétek 

Távoli metasztázis (M) 

Mx  Távoli áttét nem ítélhetı meg  
M0  Nincs távoli metastasis  
M1  Távoli metastasis kimutatható  
M1a  Nem regionalis nyirokcsomó  
M1b  Csontmetastasis  
M1c  Más helyen elıforduló metastasis  
Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
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4. Táblázat: A prosztatadaganat stádiumbeosztása 
Stádium  T  N  M  Grade  Whitmore-Jewitt  

I  T1a  N0  M0  G1  A1  
II  T1a  

T1b  
T1c  
T2a  
T2b  
T2c  

N0  
N0  
N0  
N0  
N0  
N0  

M0  
M0  
M0  
M0  
M0  
M0  

G2-4  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

A2  
A2  
B0  
B1  
B2  
B2  

III  T3a  
T3b  

N0  
N0  

M0  
M0  

bármely G  
bármely G  

C1  
C2  

IV  T4  
bármely T  
bármely T  
bármely T  

N0  
N1  
bármely N vagy N  
bármely N  

M0  
M0  
M1  
M1  

bármely G  
bármely G  
bármely G  
bármely G  

D1  
D1  
D2  
D3  

Forrás: Szakmai Protokoll, 2008 
 

2. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási 

algoritmusa 

1. ábra: A prosztata daganatok diagnosztikája 
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2. ábra: A szervre lokalizált prosztatarák kezelése 
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3. ábra: A lokálisan kiterjedt prosztatarák kezelése 
 
 
  

 

 

** a hormonterápia finanszírozási rendjét külön ábra tartalmazza 
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4. ábra: A metasztatikus prosztata daganat kezelése 
 
 

 
** a hormonterápia finanszírozási rendjét külön ábra tartalmazza 

 

kemoterápia alatt a következı protokollok számolhatóak el: 

7165 Kemoterápia, TXT protokoll szerint 

7184 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 

7216 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 
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5. ábra: Hormonterápiák*** finanszírozási rendje 
  

 

*** csak az elsı hónapban alkalmazható antiandrogén + LhRh analóg kombinációs terápia, 

majd egy hónapot követıen csak LhRh analóg monoterápia indokolt. 3 havonta 

tesztoszteron szint ellenırzés szükséges, hogy a szérum tesztoszteron szint kasztrációs 

szinten van-e. 

 

Az egyes lépcsıkbe tartozó hatóanyagok, hatóanyagcsoportok a finanszírozási protokoll 

kodifikációja során megahatározásra kerülnek. 

 

 

 

 



A prosztatarák diagnosztikájának és kezelése 
Finanszírozási protokoll tervezet 

OEP EOSZEF 

 9

 

 

3. A prosztatadaganat finanszírozásának ellenırzési kritériumai 

 

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 

 

Szakmai ellenırzési pontok 
 

1. A diagnózis kritériumainak felállítása megfelelı volt-e?  

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

elvégeztek-e? 

3. Az antiandrogén blokádot valóban csak 1 hónapig alkalmazták? 

 

4. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi 

indikátorok 

 

• A terültre fordított közkiadások alakulása. 

• A finanszírozott algoritmus szerint kezelt betegek aránya. 

 

5. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

 

5. táblázat: Releváns BNO-k 
BNO BNO NÉV 
C61H0 A prosztata rosszindulatú daganata 
D0750 Prosztata in situ carcinomája 
D4000 Prosztata bizonytalan és ismeretlen viselkedéső daganata 
Z1250 Szőrıvizsgálat prosztata daganat kimutatására 
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6. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (diagnosztika) 
KOD NÉV 

25311 Antibiotikum MIC, MBC meghatározás / antibiotikum 
3523B Áttekintı csontszcintigráfia 
25131 Bakteriuria vizsgálata nitrit próbával 
2107C C reaktív fehérje (CRP) ultraszenzitív meghatározása 
36130 Hasi (áttekintı, komplex) UH vizsgálat 
36154 Herezacskó UH vizsgálata 
36155 Húgyhólyag UH vizsgálata 
13310 Kérdıív felvétele, prosztata-betegségekben 
36150 Kismedence transabdominalis UH vizsgálat 
11301 Kontrollvizsgálat, konzílium 
31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 
24900 pH mérése testnedvekben 
3586A Pótlék: egy testtájék kiegészítı SPECT vizsgálata 
2662C Prostata specifikus antigén (PSA) 
36152 Prostata UH vizsgálata 
2662L Prosztata-specifikus antigén szabad frakció (fPSA) meghatározása 
29000 Szövettani vizsgálat a szokásos feldolgozási módszerrel 
24398 Totál tesztoszteron meghatározása 
13340 Uroflowmetria 
28014 Vérkép, automatával IV. 
88460 Vérvétel 
36135 Vese UH vizsgálata 

22552 Vizelet üledék alakos elemek meghatározása automatával, beleértve az esetleges 
mikroszkópos ellenırzést is 

36180 Vizeletürítés vizsgálata ultrahanggal 
22551 Vizeletvizsgálat üledék nélkül minimum 5 paraméter 
11041 Vizsgálat 

 
 

 

7. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (kemoterápia) 
KOD NÉV 

7216 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 
7165 Kemoterápia, TXT protokoll szerint 
7184 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 
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8. Táblázat: Legfontosabb finanszírozási kódok (egyéb eljárások) 
KOD NÉV 

88911 Felszíni érzéstelenítés 
91241 Gyógyszer beültetés tartós hatás céljából 
88912 Helyi infiltrációs érzéstelenítés 
81350 Hólyagkatéter (állandó) cseréje 
81320 Húgyhólyag öblítés 
85881 Infúzió adása 
85860 Injectio in cutis seu subcutis 
85850 Injectio in musculus, tendo, bursa seu ligamentum 
85880 Intravénás injectio 
37008 Konformális besugárzás kiegészítı pontja 
81924 Sebkötözés, kötéscsere (aszeptikus) 
30670 Testhelyzetrögzítés sugárkezeléshez 
 

 

9. táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC kód Hatóanyag 

G03HA01 cyproteron 
G04CB01 finasterid 
H02AB06 prednizolon 
L01CA01 vinblastin 
L01CD02 docetaxel 
L01DB07 mitoxantron 
L01XX11 estramustin 
L02AE01 buserelin 
L02AE02 leuprorelin 
L02AE03 goserelin 
L02AE04 triptorelin 
L02BB01 flutamid 
L02BB02 nilutamid 
L02BB03 bicalutamid 

 

 

6. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2011. január 1. 

 

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

 

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

 


