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1. Azonosítószám: 36/2011 

 

2. Az eljárásrend tárgya 

 

2.1. Az eljárásrend célja 

 

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

irányelvek alapján összeállított finanszírozási protokoll szerint történı terápiás utak 

kijelölése, ellenırzése. 

 

2.2. Az eljárásrend tárgyát képezı betegség, betegcsoport megnevezése 

 

Krónikus obstruktív tüdıbetegség (BNO: J44) 

 

3. Fogalmak, rövidítések 

 

NICE: National Institute for Health and Clinical Excellence 

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 

OEP: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 

TB: Társadalom-biztosítás 

HBCS: Homogén betegségcsoport 

OENO: Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása 

BNO: Betegségek Nemzetközi Osztályozása 

ATC: Anatomical, therapeutic, chemical 

DOT: Day of therapy (terápiás napok) 

NTK: Napi terápiás költség 

COPD: Chronic obstructive pulmonary disease (krónikus obstruktív légúti betegség) 

FEV: Forced exspiratory volume (erıltetett kilégzési térfogat) 

FEV1: Forced exspiratory volume in one second (erıltetett kilégzési térfogat 1 

másodperc alatt) 

FVC: Forced vital capacity (erıltetett vitálkapacitás) 

PEF: Peak exspiratory flow (kilégzési csúcsáramlás) 

IC: Inspiratory capacity (belégzési kapacitás) 

IVC: Inspiratory vital capacity (belégzési vitálkapacitás) 

EVC: Exspiratory vital capacity (kilégzési vitálkapacitás) 

SABA: Short-acting β2-agonist (rövid hatású β2-agonista) 
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LABA: Long-acting β2-agonist (hosszú hatású β2-agonista) 

SAMA: Short-acting muscarinic antagonist (rövid hatású muszkarin-antagonista) 

LAMA: Long-acting muscarinic antagonist (hosszú hatású muszkarin-antagonista) 

ICS: Inhaled corticosteroid (inhalációs kortikoszteroid) 

SCS: Szisztémás kortikoszteroid 

NIV: Nem invazív gépi lélegeztetés 

MDI: Metered dose inhaler (meghatározott dózist adagoló inhalátor) 

DPI: Dry powder inhaler (száraz port adagoló inhalátor) 

BMI: Body mass index (testtömegindex) 

LTOT: Long-term oxygen therapy (tartós oxigén-terápia) 
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4. A kórkép leírása 

 

A COPD – jórészt a dohányzás által okozott – kórkép jelentıs extrapulmonális hatásokkal. 

A betegség pulmonális komponense rendszerint progresszív jellegő, túlnyomóan 

irreverzibilis légúti szőkületet jelent. Gyakori az exacerbáció, ami a tünetek (nehézlégzés, 

köhögés, köpetürítés) normális napi ingadozásán túli változásával járó, gyorsan fellépı 

állapotrosszabbodást jelent. Az exacerbációk jelentıs része infekciós etiológiájú. A COPD 

tünetei reagálhatnak a gyógyszeres és egyéb terápiákra, de e kezelések a légúti 

obstrukcióra csak korlátozott hatással vannak.  

 

A fejlett ipari országokban a COPD a felnıtt lakosság 4-7%-át érinti. Magyarországon a 

nyilvántartott betegek száma 2007-ben 109 999 volt, ami kb. 1 %-os prevalenciát jelent, a 

tényleges betegszám azonban 400-500 ezerre becsülhetı. 

 

A jelen finanszírozási protokoll hatálya a stabil COPD és az akut exacerbációk 

diagnosztikájára, valamint gyógyszeres és oxigénkezelésére terjed ki. Nem terjed ki a 

protokoll hatálya az infektív eredető exacerbációk antibiotikus kezelésére, amely tekintetben 

az egyébként irányadó pulmonológiai és infektológiai szakmai ajánlások szerint szükséges 

eljárni. Nem terjed ki továbbá a protokoll hatálya a lélegeztetésre, a sebészi kezelésre és a 

rehabilitációra. 
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5. A finanszírozás rendje, a finanszírozási algoritmus 

1. ábra: A COPD diagnosztikájának algoritmusa 
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1. táblázat: A COPD súlyosság szerinti osztályozása a bronchodilatátor alkalmazása után mért 
FEV1 értékek alapján 

Stádium Súlyossági fokozat Spirometriás paraméter 

I. Enyhe 
FEV1/FVC < 0,7 
FEV1 ≥ ref. 80%-a 

II. Közepesen súlyos 
FEV1/FVC < 0,7 
ref. 50%-a ≤ FEV1 < ref. 80%-a 

III. Súlyos 
FEV1/FVC < 0,7 
ref. 30%-a ≤ FEV1 < ref. 50%-a 

IV. Nagyon súlyos 

FEV1/FVC < 0,7 
FEV1 < ref. 30%-a 
vagy 
FEV1 < ref. 50%-a és krónikus légzési elégtelenség * 

* légzési elégtelenség: az oxigén artériás parciális nyomása: PaO2 < 8,0 kPa (60 Hgmm) a 
szén-dioxid emelkedett artériás parciális nyomásával: PaCO2 > 6,7 kPa (50 Hgmm) vagy 
nélküle, tengerszinti magasságban mérve 

 

 

2. ábra: A COPD akut exacerbációja diagnosztikájának algoritmusa 
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2. táblázat: Az akut exacerbáció súlyosságának megítélésében szerepet játszó szempontok 

Kórtörténet A súlyosság jelei 

FEV1 súlyossága Légzési segédizmok használata 
Új vagy rosszabbodó tünetek idıtartama Paradox mellkasmozgás 
Elızı epizódok száma (exacerbációk és 
hospitalizációk) 

Rosszabbodó vagy újonnan fellépı centrális 
cianózis 

Komorbiditás Perifériás ödéma megjelenése 
Jelenlegi terápiás rezsim Hemodinamikai instabilitás 
 Jobbszívfél-elégtelenség jelei 
 

3. táblázat: A COPD akut exacerbációinak súlyosság szerinti osztályozása az anamnézis, a 
fizikális leletek és a szükséges diagnosztikus vizsgálatok alapján 

Anamnézis I. fokozat II. fokozat III. fokozat 

Kísérı betegség * Nem valószínő Nagyon valószínő Nagyon valószínő 

Exacerbációk gyakorisága Nem valószínő Nagyon valószínő Nagyon valószínő 

COPD súlyossága Enyhe/mérsékelt 
(I-II.) 

Mérsékelt/súlyos 
(II-III.) 

Súlyos 
(IV.) 

Fizikális lelet I. fokozat II. fokozat III. fokozat 

Hemodinamika Stabil Stabil Stabil/instabil 
Légzési segédizmok 
használata Nincs Valószínő Nagyon valószínő 

Tachypnoe Nincs Valószínő Nagyon valószínő 
Kezdeti terápia után 
perzisztáló tünetek Nincsenek Valószínő Nagyon valószínő 

Diagnosztikus vizsgálatok I. fokozat II. fokozat III. fokozat 

O2-szaturáció igen (a) igen igen 
Artériás vérgáz nem igen igen 
Mellkas-RTG nem igen igen 
Kémiai labor (b) nem igen igen 
Gyógyszer-vérszint (c) ha lehet ha lehet ha lehet 
Köpet Gram-festése és 
tenyésztése nem (d) igen igen 

EKG nem igen igen 

* Az exacerbáció rossz prognózisát jelentı kísérı betegségek: szívelégtelenség, koszorúér-
betegség, diabetes mellitus, vese- és májelégtelenség 

(a) Tüdıgondozó igénybevétele (ha a háziorvos nem rendelkezik pulzoximéterrel) 
(b) Laboratóriumi vizsgálatok: vérkép, szérum-elektrolitek, vese- és májfunkciók 
(c) Ha a beteg teofillint, digoxint, carbamazepint vagy acenokumarolt szed 
(d) Javasolt, ha a beteg a közelmúltban antibiotikumot szedett 
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3. ábra: A stabil COPD gyógyszeres kezelésének algoritmusa 
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A stabil COPD gyógyszeres kezelésének algoritmusában (3. ábra) szereplı egyes terápiás 

lépcsık tartalmát és a vonatkozó feltételeket az alábbiakban részletezzük: 

 

(1) A COPD súlyossági osztályba sorolása. Az súlyossági osztályba sorolás paramétereit 

a 1. táblázat tartalmazza. 

 

(2) Amennyiben a beteg dohányzik, a terápia minden fázisában érdemi lépést kell tenni a 

dohányzásról való leszoktatása iránt. Erre minden orvos-beteg találkozás alkalmával 

sor kell, hogy kerüljön. 

 

(3) Minden súlyossági osztályban (I., II., III., IV.) szükség esetén alkalmazhatók a rövid 

hatású hörgtágítók. Elsı lépésben SABA, ennek eredménytelensége esetén SAMA, 

ennek eredménytelensége esetén SABA+SAMA használható. Mind a SAMA, mind 

pedig a SABA+SAMA eredménytelensége esetén választható hosszú hatású teofillin 

önmagában vagy a már alkalmazott rövid hatású hörgtágítókkal kombinálva. 

 

(4) A II. súlyossági osztályban fenntartó kezelésre – indacaterol kivételével – LABA 

alkalmazható. Ennek eredménytelensége esetén választható hosszú hatású teofillin 

önmagában vagy a már alkalmazott LABÁ-val kombinálva. 

 

(5) A III. és IV. súlyossági osztályban fenntartó kezelésre alkalmazhatók a hosszú hatású 

hörgtágítók. Elsı lépésben – indacaterol kivételével – LABA, ennek 

eredménytelensége esetén bármely LABA, ennek eredménytelensége esetén LAMA, 

ennek eredménytelensége esetén LABA+LAMA használható. Mind a második (vagy 

többedik) vonalban alkalmazott LABA, mind a LAMA, Mind pedig a LABA+LAMA 

eredménytelensége esetén választható hosszú hatású teofillin önmagában vagy a 

már alkalmazott hosszú hatású hörgtágítókkal kombinálva. 

 

(6) A III. és IV. súlyossági osztályban ismétlıdı exacerbációk esetén a fenntartó kezelés 

kiegészíthetı ICS-dal. Az ismétlıdı exacerbációk kritériuma akkor teljesül, ha 

egybefüggı 3-éves idıszak során legalább 3 exacerbáció lép fel. Amennyiben az 

ICS-ot tartalmazó készítmény (függetlenül attól, hogy monokomponens ICS vagy 

LABA+ICS) törzskönyvi indikációi között a COPD nem szerepel, úgy az adott 

készítmény az indikáción túli gyógyszeralkalmazás szabályainak szigorú betartása 

mellett használható. 
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(7) A IV. súlyossági osztályban krónikus légzési elégtelenség fennállása esetén a 

fenntartó kezelés kiegészíthetı tartós oxigénkezeléssel. A krónikus légzési 

elégtelenség akkor teljesül, ha a PaO2 < 8,0 kPa (60 Hgmm) a szén-dioxid 

emelkedett artériás parciális nyomásával: PaCO2 > 6,7 kPa (50 Hgmm) vagy nélküle. 

 

(8) Minden betegnél évente legalább egyszer légzésfunkciós vizsgálattal meg kell 

határozni a FEV1 és a FEV1/FVC értékét. 

 

4. ábra: A COPD akut exacerbációja gyógyszeres kezelésének algoritmusa 
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4. táblázat: Az otthoni és a kórházi kezelés közti döntés lényeges szempontjai 

Faktor Otthoni kezelés Kórházi kezelés 

Képes az otthoni kezelésre igen nem 
Nehézlégzés enyhe súlyos 
Általános állapot jó gyenge / romló 
Aktivitás szintje jó gyenge / ágyhoz kötött 
Cyanosis nem igen 
Romló perifériás ödéma nem igen 
Tudat szintje normális csökkent 
Már kap tartós O2-kezelést nem igen 
Szociális körülmények jó egyedül él 
Akut zavartság nem igen 
Gyors kezdet nem igen 
Jelentıs komorbiditás 
(különösen szívbetegség és 
inzulin-függı diabetes) 

nem igen 

SaO2 < 90% nem igen 
Eltérések a mellkas-RTG-en nem igen 
Artériás pH ≥ 7,35 < 7,35 
Artériás PaO2 ≥ 7 kPa < 7 kPa 

 

A COPD akut exacerbációja gyógyszeres kezelésének algoritmusában (4. ábra) szereplı 

egyes terápiás lépcsık tartalmát és a vonatkozó feltételeket az alábbiakban részletezzük: 

 

(1) Az akut exacerbáció súlyosságának megállapítása és döntés a hospitalizációról. Az 

súlyosság megállapításának paramétereit a 2. és a 3. táblázat tartalmazza. A 

hospitalizáció mérlegelésének szempontjait a 4. táblázat tartalmazza. 

 

(2) A finanszírozási protokoll nem fogalmaz meg specifikus elıírást az antibiotikus 

kezelésre vonatkozóan. Az antibiotikus kezelésre és a konkrét készítmény 

megválasztására az egyébként irányadó pulmonológiai és infektológiai szakmai 

szabályokat kell alkalmazni. 

 

(3) A rövid hatású hörgtágítók adagolási gyakorisága és/vagy adagja emelhetı. Elsı 

lépésben SABA, ennek eredménytelensége esetén SABA+SAMA, ennek 

eredménytelensége esetén önmagában SAMA használható. 

 

(4) Amennyiben a szisztémás szteroidkészítmény törzskönyvi indikációi között a COPD 

nem szerepel, úgy az adott készítmény az indikáción túli gyógyszeralkalmazás 

szabályainak szigorú betartása mellett használható. 



A krónikus obstruktív tüdıbetegség (COPD) diagnosztikája és gyógyszeres kezelése 
Finanszírozási protokoll tervezet 

OEP EOSZEF 

 11

 

6. A finanszírozási szakmai ellenırzés alapját képezı ellenırzési sarokpontok 

 

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

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

legfontosabb ellenırzési sarokpontok a következık: 

- Elvégezték-e a szükséges légzésfunkciós vizsgálatokat mind a diagnózis, mind a 

terápia során? 

- Történt-e érdemi lépés a dohányzásról való leszoktatás iránt? 

- A beteg a tényleges súlyossági osztályához tartozó gyógyszeres kezelést kapja-e? 

- Adott gyógyszeres kezelési lépcsıt megelızı gyógyszeres kezeléssel valóban nem 

volt-e elérhetı a kívánt terápiás hatás szakmailag helyesen végzett kezeléssel? 

- ICS alkalmazása esetén igazolhatók-e a gyakori exacerbációk az anamnézisben? 

- Tartós oxigénkezelés esetén igazolható-e a krónikus légzési elégtelenség 

fennállása? 

 

Természetesen – figyelemmel az aktuális ellenırzés prioritásaira – az említett szempontokon 

kívül egyéb szempontok vizsgálatára is kiterjedhet az ellenırzés. A dokumentáció 

tartalmi és formai megfelelıségének vizsgálata az ellenırzés részét képezi. A 

finanszírozási feltételek betartása, a sarokpontok megvalósulása bizonyos mértékig 

informatikai úton, továbbá helyszíni ellenırzés során ellenırizhetık. 

 

7. A döntést megalapozó hatásossági, költséghatékonysági mutatók 

 

A finanszírozási protokollt a hazai és nemzetközi szakmai és finanszírozási irányelveknek 

megfelelıen állítottuk össze. A háttéranyagban részletesen megtalálható a döntések alapjául 

szolgáló hivatkozásjegyzék, valamint költségszámítás. 
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8. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának hatását mérı minıségi indikátorok 

 

A finanszírozási eljárásrend hatását a következı indikátorokkal kívánjuk mérni: 

- azon betegek arányának alakulása, akiknél a finanszírozási eljárásrend szerinti 

diagnosztikus és terápiás utak a kapcsolódó kritériumokkal együtt maradéktalanul 

megvalósulnak 

- a COPD ellátására fordított finanszírozási összegek ellátási formák szerinti alakulása 

- a COPD gyógyszeres kezelésére fordított ártámogatási összegek gyógyszercsoportok 

szerinti alakulása. 

 

9. A finanszírozás szempontjából lényeges finanszírozási kódok 

 

Az alábbiakban felsoroljuk a fontosabb finanszírozási kódokat tájékoztatási céllal: 

 

5. táblázat: Releváns BNO kódok 

BNO BNO megnevezése 

J44 Idült obstruktív tüdıbetegség 
 

 

6. táblázat: Releváns OENO kódok 

OENO OENO megnevezése 

17073 Fizikai terhelés hatásának vizsgálata a hörgıkre 
17102 Spirometria 
17120 Légúti ellenállás és vezetıképesség számítása 
17150 Effectivitas ventillationis et perfusionis calc. 
17170 Diffúziós kapacitásvizsgálat 
17191 Dohányzás leszokás támogatás - paciens vizsgálat 
17192 Dohányzás leszokás támogatás - leszokási vizit 
21202 Vérgáz analízis 
31310 Mellkasfelvétel, AP/PA 
31311 Mellkasfelvétel, oldalirányú 
31312 Mellkasfelvétel, kétirányú 
31380 Mellkasfelvétel, célzott 
43591 Influenza elleni szezonális vaccinatio 
43593 Tüdıgyulladás elleni vaccinatio 
87510 Inhalációs terápia gyógyszerrel vagy gyógynövénnyel 
87600 Oxigén terápia 
89442 Pulzoxymetria 
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7. táblázat: Releváns HBCS kódok 

HBCS HBCS megnevezése 

04M 1320 Légzırendszeri betegségek légzéstámogatással 

04M 1430 Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év felett, 
speciális kezeléssel 

04M 144B Asthma, bronchitis, egyéb krónikus obstruktív betegségek 18 év alatt 
04M 1510 Légzırendszer egyéb betegségei 
04M 174Z Légzırendszeri fertızések, gyulladások, súlyos társult betegséggel 

04M 175Z Légzırendszeri betegségek, egyéb fertızések (kivéve: gümıkór 
polirezisztens kórokozóval) súlyos társult betegséggel 

 

 

8. táblázat: Releváns ATC kódok 

ATC ATC megnevezés 

R03 Asthmaellenes szerek 
H02AB04 Metilprednizolon 
H02AB06 Prednizolon 

 

 

9. táblázat: Releváns ISO kódok 

ISO ISO megnevezés 

04 03 06 03 03 Ultrahangos inhalátorok 
04 03 06 06 03 Kompresszoros inhalátorok 
04 03 18 06 03 Oxigénkoncentrátorok 

 

 

10. A finanszírozási eljárásrend alkalmazásának kezdı napja: 2011. július 1. 

 

11. A finanszírozási eljárásrend érvényességének határideje: 2014. június 30. 

 

12. A felülvizsgálat tervezett idıpontja: 2012. október 1. 

 


