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A kézikönyvben használatos hatóanyag-rövidítések: 
 

5FU....................... fluorouracyl 
ADM..................... doxorubicin 
BCNU................... carmustine 
BEVAC ................ bevacizumab 
BLM ..................... bleomycin 
CBP ...................... carboplatin 
CDDP ................... cisplatin 
CETUX................. cetuximab 
CPH ...................... cyclophosphamide 
CPT-11 ................. irinothecan 
DEXRA ................ dexrazoxane 
DTIC..................... dacarbazine 
EPI........................ epirubicin 
FOLINAC............. calcium folinate 
G-CSF................... filgrastim 
GEM..................... gemcitabine 
HER...................... trastuzumab 
HYCA................... topotecan 
IFO ....................... ifosfamide 
INTER .................. interferon 
L-ADM................. l-doxorubicin 
MESNA................ mesna 
MITX.................... mitoxantrone 
MMC .................... mitomycin 
MTX..................... methotrexate 
NEU...................... pegfilgrastim 
OXALI ................. oxaliplatin 
PEM...................... pemetrexed 
RAL...................... raltitrexed 
TAX...................... paclitaxel 
TEG ...................... tegafur 
TRO...................... tropisetron 
TXT ...................... docetaxel 
VBL...................... vinblastine 
VCR...................... vincristine 
VNB ..................... vinorelbine 
VP......................... etoposide 
XEL ...................... capecitabine 
 
Jelmagyarázat: 
A protokollok száma után ’J’ betű található azoknál a protokolloknál, ahol a diagnózisok 
részben vagy egészben indikáción túliak, és ’X’ betű szerepel, ha a protokoll nem 
törzskönyvezett szert tartalmaz. 
’Indikáción túli’ megjegyzésben tüntettük fel, hogy mi okozza az indikáción túli jelleget, ill. 
melyik szer nem törzskönyvezett. 
Az indikáción túli diagnózisokat csillag jelöli. 
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7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint ------------------ 479 
7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint ----------------------------------- 486 
7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint ----------------------------- 487 
7574* Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint -------------------------------- 488 
7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint-------------------------- 489 
7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) protokoll 
szerint --------------------------------------------------------------------------------------------------- 491 
7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint------------------------ 498 
7578* Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint--------------------------------- 500 
7579J Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint --------------------------------- 501 
7581J Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint ------------------------------ 503 
7582J Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint ----------------------------------------------------- 505 
7583J Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint ----------------------------------------------------- 506 
7586* Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint--------------------------------- 507 
7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 508 
7702J Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint---------------------------------------- 515 
7703J Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 517 
7704* Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint ---------------------------- 524 
7705* Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint--------------------------------------- 526 
7706* Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------- 527 
7707* Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint-------------------------------------- 528 
7708J Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint --------------------------------------- 529 
7709* Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------ 530 
7710* Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint -------------------------------- 531 
7711* Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint--------------------------------- 532 
7712* Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 533 
7713* Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint ---------------------------------------- 534 
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7714* Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint -------------------------------------- 535 
7715* Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 536 
7716* Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) ----------------------- 537 
7717* Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint------------------------------------ 538 
7718* Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint ----------------------- 539 
7719J Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt------------------------- 541 
7720J Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint --------------------------------------- 543 
7721J Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 544 
7722* Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------ 552 
7723* Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------- 554 
7724* Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint ----------------------------------- 556 
7725J Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 557 
7726J Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ------------------ 559 
7727J Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ----------------------- 561 
7728J Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ---------------------- 564 
7729X Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ------------------ 567 
7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt-------------------- 568 
7731J Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 569 
7732* Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint --------------------------------------- 571 
7733* Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint -------------------------------------- 572 
7734* Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint ---------------------------- 573 
7735* Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint------------------------------------- 574 
7736* Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint ------------------------------------ 575 
7737* Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) --------------------- 576 
7738J Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ---------------- 577 
7739J Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint------------------------------------- 580 
7740* Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ------------------------- 586 
7741J Kemoterápia, NBLInfant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt -------- 587 
7742* Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt -------------------- 590 
7743J Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ------------------- 591 
7744J Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt --------------------- 592 
7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt------------------------- 593 
7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt --------------------- 594 
7747* Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt -------------------- 595 
7748* Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt -------------------- 596 
7749J Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt --------------------- 597 
7750J Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------- 600 
7751J Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------- 603 
7900* Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint ------------------------------------- 606 
7901* Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint ------------------------------------ 607 
7902J Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint ------------------------------------------------------ 608 
7903* Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint----------------------------------------------- 610 
7904* Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint -------------------------------------------------- 612 
7905J Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 613 
7906J Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 614 
7907J Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 615 
7908J Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 616 
7910J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz ---------- 617 
7911J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz ----------- 618 
7913J Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint ----------------------------------------- 619 
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7914* Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint -------------------------------------------------- 620 
7915* Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint ------------------------------------------------------ 626 
7916J Kemoterápia, PBD protokoll szerint -------------------------------------------------------- 628 
7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint ---------------------------------------- 629 
7918J Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint--------------------------------------------- 630 
7920J Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint ---------------------------------------- 631 
7921* Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint ---------------------------------------- 632 
7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint ---------------------------------------------------- 633 
7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint ------------------------------------------------------ 634 
7924J Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint ------------------------------------- 635 
7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint------------------------------------------ 642 
7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint----------------------------------------------------- 643 
7927* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint---------------- 645 
7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint----------------------------------------------------- 646 
7929J Kemoterápia, CDDP+5FU/B protokoll szerint -------------------------------------------- 648 
7931J Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------------------- 655 
7932X Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 656 
7933J Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt---------------------------- 657 
7934J Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------------------- 658 
7935J Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------- 659 
7936J Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------------- 660 
7937X Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt------------------------------------ 661 
7938J Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt ----------------------------------- 662 
7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt ----------------------------------------- 663 
7940X Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 664 
7941* Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt------------------------------------- 665 
7942X Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 666 
7943J Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 667 
7944J Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 668 
7945X Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------- 669 
7946X Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt------------------------------------- 670 
7947J Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt---------------------------------- 671 
7948J Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt--------------------------------------------- 672 
7949X Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------------- 675 
7950X Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 678 
7951J Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------------- 681 
7952X Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 684 
7953J Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 687 
7954J Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------------- 690 
7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 693 
7956* Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt ----------------------------------------- 696 
7957X Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------- 697 
7958X Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------- 698 
7959X Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt ----------------------------------- 699 
7960J Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 700 
7961X Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------- 701 
7966J Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------- 702 
7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------ 703 
7968* Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------- 704 
7969* Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 705 
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7970J Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt----------------------------------------- 706 
7971X Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 707 
7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt ----------------------------------------- 708 
7973J Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 709 
7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 710 
7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 711 
7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 712 
7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt------------------------------------------ 713 
7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 714 
7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt--------------------------------------------- 715 
7980J Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 716 
7981* Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------- 717 
7982J Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------- 718 
7983* Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------- 719 
7984* Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------ 720 
7985J Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------------- 721 
7986J Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------ 722 
7987J Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt--------------------------------------- 723 
7988J Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------- 726 
7989J Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 728 
7990J Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt------------------------------------------- 731 
7991J Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt ---------------------------------------- 734 
7992J Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt ------------------------------------------ 737 
7993J Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------- 740 
7994J Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 743 
7995X Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt -------------------------------------------- 746 
7996J Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 749 
7997J Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt --------------------------------------------- 752 
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7000* Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70001 Kemoterápia, OSA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
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7001* Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 3 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70011 Kemoterápia, OSM protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 12000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
MTX Methotrexate *    
FOLINAC Calcium folinate  * * * 
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7002* Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70021 Kemoterápia, OSIP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 4000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * *    
MESNA Mesna * *    
CDDP Cisplatin   * * * 
 

13 



 

7003J Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt csonttumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70031 Kemoterápia, OSCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * * 
VP Etoposide * * * * 
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7018* Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70181 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70182 Kemoterápia, GEM+TAX protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
GEM Gemcitabine *       * 
TAX Paclitaxel *        
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7019* Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 14 [nap] 
Protokollok közti szünet : 7 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Emlő tumor esetében csak docetaxel kezelést követően alkalmazható. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70191 Kemoterápia, capecitabine monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap] 
 XEL Capecitabine Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
XEL Capecitabine * * * * * * * * * * * * * * 
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7020* Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitiv emlőrák esetében. 
Egy telítő ciklust követően a kezelés fenntartó ciklus(ok)al folytatható a tumor remissziója idejében, ill. a 
progresszió diagnosztizálásáig. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el.  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70201 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70202 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
Beavatkozás kód: 70203 Kemoterápia, HER+TXT/A telítő ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *               
TXT Docetaxel *               
HER Trastuzumab        *       * 
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7021* Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitív emlőrák esetében. 
A fenntartó ciklusok - a telítő ciklust követően - a tumor remissziója idejében, illetve a progresszió 
diagnosztizálásáig, maximum 5 - remisszió esetén + 2 ciklusban ismételhetők. A trastuzumab (HER) eseti 
finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70211 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70212 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
Beavatkozás kód: 70213 Kemoterápia, HER+TXT/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *       *       * 
TXT Docetaxel *               
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7022* Kemoterápia, 5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70221 Kemoterápia, 5FU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
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7023* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70231 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti nagy dózisú protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 2600,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
FOLINAC Calcium folinate * 
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7026* Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 

26 



 

  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70261 Kemoterápia, CAP I. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7027J Kemoterápia, CBP+5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU nem javasolt nyelőcső tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 átfedő 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 kezdetétől: 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 időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő 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 kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7031J Kemoterápia, ELF protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 
  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 kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * 
VP Etoposide * * * 
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7032* Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. IV. stádium 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1090 Szájgarat 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 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70321 Kemoterápia, EPI+CDDP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
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CDDP Cisplatin * 
EPI Epirubicin * 
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7033J Kemoterápia, FAM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           4 
5FU Fluorouracyl      * 
ADM Doxorubicin       
MMC Mitomycin       
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7034J Kemoterápia, FAMB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
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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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl *    
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MTX Methotrexate *    
FOLINAC Calcium folinate  * * * 
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7036J Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, ADM nyelőcsőre, 5FU lágyrész tumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70361 Kemoterápia, FAP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
ADM Doxorubicin *     
CDDP Cisplatin *     
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7037J Kemoterápia, FEM/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedő 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 kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
EPI Epirubicin * 
MMC Mitomycin * 
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7041J Kemoterápia, MBC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt az analis régió tumoraira, a MTX nyelőcsőre 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 

57 



 

  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 

58 



 

  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 

59 



 

  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
 * C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
 * C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70411 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70412 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 70413 Kemoterápia, MBC protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1           2             3 
BLM Bleomycin *       *       * 
MTX Methotrexate *              * 
CDDP Cisplatin  *              
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7042* Kemoterápia, CDDP+5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
  C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
  C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
  C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1590 Nyelőcső 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 átfedő 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 

67 



 

  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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: 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 kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin *     
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7044* Kemoterápia, MAYO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70441 Kemoterápia, MAYO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
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7045* Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
1.nap Ca-folinate 200mg/m2 i.v.inf. 2 óra alatt 
       5FU   400mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
       5FU   600mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
2.nap ua. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70451 Kemoterápia, DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
FOLINAC Calcium folinate * * 
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7046* Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Áttéteket adó colorectalis carcinoma elsővonalbeli kezelésére. 
1. nap    CPT-11 iv. inf 1 óra alatt, 
1-2. nap Ca-folinate 200 mg/m2 bolusban naponta 2 óra alatt, majd 5FU 400mg/m2 bolusban, utána 600 mg/m2 
folyamatos infúzióban 22 óra alatt. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70461 Kemoterápia, irinotecan-DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
CPT-11 Irinotecan *  
FOLINAC Calcium folinate * * 
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7047* Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Áttéteket adó colorectalis carcinoma másodvonalbeli kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70471 Kemoterápia, irinotecan/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPT-11 Irinotecan * 
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7049* Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70491 Kemoterápia, raltitrexed/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 RAL Raltitrexed Adagolás: 2,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
RAL Raltitrexed * 
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7050J Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A GEM monoterápiában nem javasolt tüdő, vesemedence, ureter és hólyag tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70501 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70502 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70503 Kemoterápia, GEM/A protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
GEM Gemcitabine *       *       * 
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7051J Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A GEM, CDDP nem javasolt vese tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70511 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70512 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70513 Kemoterápia, GEM+CDDP I. protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
GEM Gemcitabine *       *      *  
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7052J Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Indikáción túli: 
A GEM nem javasolt mesotheliomára 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70521 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70522 Kemoterápia, GEM+CDDP II. protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CDDP Cisplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7053J Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A GEM monoterápiában nem javasolt emlő, petefészek, vesemedence, ureter és hólyag tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70531 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70532 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
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Beavatkozás kód: 70533 Kemoterápia, GEM/B protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
GEM Gemcitabine *       *       * 
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7054* Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70541 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70542 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70543 Kemoterápia, GEM+CDDP III. protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
GEM Gemcitabine *       *       * 
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7055* Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 43 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70551 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70552 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70553 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70554 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70555 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70556 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70557 Kemoterápia, GEM (pancreas) protokoll szerint (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
GEM Gemcitabine *       *       * 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
GEM Gemcitabine       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Fázisok:           6             7 
GEM Gemcitabine      *       * 
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7057* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus 

Protokoll időtartama : 43 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70571 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70572 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70573 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70574 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70575 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70576 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
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 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70577 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint első ciklus (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
5FU Fluorouracyl *       *       * 
FOLINAC Calcium folinate *       *       * 
GEM Gemcitabine *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
5FU Fluorouracyl       *       *  
FOLINAC Calcium folinate       *       *  
GEM Gemcitabine       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Fázisok:           6             7 
5FU Fluorouracyl      *       * 
FOLINAC Calcium folinate      *       * 
GEM Gemcitabine      *       * 
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7058* Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70581 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70582 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70583 Kemoterápia, GEM+5FU+LV protokoll szerint további ciklus (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
5FU Fluorouracyl *       *       * 
FOLINAC Calcium folinate *       *       * 
GEM Gemcitabine *       *       * 
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7059J Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Docetaxel-CDDP kombináció nem szerepel emlőnél, a CDDP sem javasolt emlőre 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70591 Kemoterápia, TXT+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
TXT Docetaxel * 
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7062* Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
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  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70621 Kemoterápia, EPI+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
EPI Epirubicin * 
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7063* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70631 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
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7064* Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 70641 Kemoterápia, raltitrexed/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 RAL Raltitrexed Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
RAL Raltitrexed * 
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7066* Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 36 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
Egy telítő ciklust követően a kezelés fenntartó ciklus(ok)al folytatható a tu. remissziója idejében, illetve a 
progresszió diagnosztizálásáig. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70661 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70662 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70663 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70664 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70665 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 

95 



 

 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70666 Kemoterápia, HER+TXT/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *               
TXT Docetaxel *       *       * 
HER Trastuzumab        *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
HER Trastuzumab                
TXT Docetaxel       *       *  
HER Trastuzumab       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           6 
HER Trastuzumab       
TXT Docetaxel      * 
HER Trastuzumab      * 
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7067* Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus 
protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 36 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
A fenntartó ciklusok a tu. remissziója idején, ill. a progresszió diagnosztizálásáig, max. 3 - remisszió esetén +1 
ciklusban ismételhetők. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70671 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70672 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70673 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70674 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70675 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
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 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70676 Kemoterápia, HER+TXT/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *       *       * 
TXT Docetaxel *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
HER Trastuzumab       *       *  
TXT Docetaxel       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           6 
HER Trastuzumab      * 
TXT Docetaxel      * 
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7068* Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
Taxán alapú kombinációkkal vagy monoterápiaként kezdett kezelési ciklusokat követően progresszióig. A 
trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70681 Kemoterápia, HER kiegészítő protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
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7069* Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
Egy telítő ciklust követően a kezelés fenntartó ciklus(ok)al folytatható a tu. remissziója idejében ill. a 
progresszió diagnosztizálásáig. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70691 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70692 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
Beavatkozás kód: 70693 Kemoterápia, HER+TAX/A telítési ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *               
TAX Paclitaxel *               
HER Trastuzumab        *       * 
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7070* Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
A fenntartó ciklusok a tu. remissziója idejében, ill. a progresszió diagnosztiálásáig, max 5 - remisszió esetén +2 
ciklusban ismételhetők. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70701 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70702 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
Beavatkozás kód: 70703 Kemoterápia, HER+TAX/B fenntartó ciklus protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *       *       * 
TAX Paclitaxel *               
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7076* Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Nem kissejtes tüdőrák esetében. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70761 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70762 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 70763 Kemoterápia, CDDP+VNB protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
VNB Vinorelbine *       *       * 
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7077* Kemoterápia, ECO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70771 Kemoterápia, ECO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7081J Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO nem javasolt fej-nyaki tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 
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 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 

105 



 

 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 

106 



 

 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70811 Kemoterápia, IFO+CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7088* Kemoterápia, PEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70881 Kemoterápia, PEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7089J Kemoterápia, VICE protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, VP nem javasolt fej-nyaki tumorokra, a CBP, VP lágyrész tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 
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 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 
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 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70891 Kemoterápia, VICE protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin *  
IFO Ifosfamide *  
MESNA Mesna *  
VP Etoposide * * 
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7091* Kemoterápia, CAV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70911 Kemoterápia, CAV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 2,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
VCR Vincristine * 
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7092J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP gyomor, a CBP, VP pancreas tumorra, mesotheliomára 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor 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 átfedő rosszindulatú daganata 
 * C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
 * C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 
 * C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken 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: 70921 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CBP Carboplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7094* Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70941 Kemoterápia, CEV (kissejtes tüdőrák) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide *   
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7096* Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70961 Kemoterápia, MMC+IFO+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
MMC Mitomycin * 
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7097J Kemoterápia, PE protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C37H0 A csecsemőmirigy (thymus) rosszindulatú daganata 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3900 Felső légutak nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
 * C3980 Légzőszervek és mellüregi szervek átfedő elvált., rosszind. daganata 
 * C3990 Rosszul meghat. lokalizáció rosszind. daganata a légzőszerveken 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 kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7098J Kemoterápia, IEC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt mesotheliomára, és lágyrész tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70981 Kemoterápia, IEC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * 
IFO Ifosfamide * * * * 
MESNA Mesna * * * * 
VP Etoposide * * * * 
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7099* Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Ovárium karcinóma, emlőkarcinóma, előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetében. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 70991 Kemoterápia, TAX+CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7101* Kemoterápia, ADOC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71011 Kemoterápia, ADOC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 700,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
VCR Vincristine * 
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7103* Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71031 Kemoterápia, heti adagolású TXT protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TXT Docetaxel * 
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7113X Monoterápia, CCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 41 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A Lomustine nincs törzskönyvezve 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71131 Monoterápia, CCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CCNU Lomustine Adagolás: 130,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CCNU Lomustine * 
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7116X Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A Lomustine nincs törzskönyvezve 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71161 Kemoterápia, DTIC-CCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CCNU Lomustine Adagolás: 60,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CCNU Lomustine * * * * * 
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7117J Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A dacarbazine nem javasolt primér agyburki tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71171 Kemoterápia, DTIC-BCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
BCNU Carmustine *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7118* Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71181 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71182 Kemoterápia, heti HER+TAX protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
HER Trastuzumab *        
TAX Paclitaxel *       * 
HER Trastuzumab        * 
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7119J Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A paclitaxel tüdőtumorra kombinációban javasolt 
Megjegyzés: 
Ovárium karcinóma, emlőkarcinóma, (előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma) esetében. 
Hetente ismételhető a beteg állapotának változásáig. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71191 Kemoterápia, heti TAX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TAX Paclitaxel * 
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7123J Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 26 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Mannitol 200 20%-os 200ml, valamint Oradexon 20mg i.m. adása ajánlott. 1 fázis: 2 óra alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71231 Kemoterápia, CBP+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin *  
VP Etoposide * * 
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7124J Monoterápia, CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
A CBP beadása után 200 ml Mannitol 20%-os infúzióban, és Oradexon 20 mg i.v. 60 perc alatt! 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71241 Monoterápia, CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
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7125J Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, VP, CDDP nem javasolt mediastinum tumorokra és agydaganatokra 
Megjegyzés: 
A protokoll alkalmazásánál G-CSF adása szükséges 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71251 Kemoterápia, IFO+VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
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7126J Monoterápia, BCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 41 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A BCNU monoterápiában nem javasolt agyburki primér tumorokra 
Megjegyzés: 
Adagolás:i.v. 30 perc alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71261 Monoterápia, BCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BCNU Carmustine * 
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7135* Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 36 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
Egy telítő ciklust követően a kezelés fenntartó ciklus(ok)al folytatható a tu. remissziója idejében, ill. a 
progresszió diagnosztizálásáig. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71351 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71352 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71353 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71354 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71355 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
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 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71356 Kemoterápia, HER+TAX/C heti adagolásban telítő ciklus protokoll szerint 
(06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *               
TAX Paclitaxel *       *       * 
HER Trastuzumab        *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
HER Trastuzumab                
TAX Paclitaxel       *       *  
HER Trastuzumab       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           6 
HER Trastuzumab       
TAX Paclitaxel      * 
HER Trastuzumab      * 
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7136* Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus 
protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 36 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
A fenntartó ciklusok a tu. remissziója idejében, ill. a progresszió diagnosztizálásáig, max. 3 -teljes remisszió 
esetén +1 ciklusban ismételhetők. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71361 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71362 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71363 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71364 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71365 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 1 [nap] 
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 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71366 Kemoterápia, HER+TAX/D heti adagolásban fenntartó ciklus protokoll 
szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 2,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
HER Trastuzumab *       *       * 
TAX Paclitaxel *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             4             5   
HER Trastuzumab       *       *  
TAX Paclitaxel       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           6 
HER Trastuzumab      * 
TAX Paclitaxel      * 
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7137* Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
HER-2 receptor pozitivitás mellett korai emlőrák esetében. 
A telítő ciklust követően a kezelés a kiegészítő ciklusokkal folytatható. A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás 
keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71371 Kemoterápia, HER monoterápia telítési ciklus protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 4,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
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7140* Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 14 [nap] 
Protokollok közti szünet : 7 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71401 Kemoterápia, capecitabine+TXT protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 XEL Capecitabine Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
TXT Docetaxel *              
XEL Capecitabine * * * * * * * * * * * * * * 
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7141J Kemoterápia, FAM/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Fázisok: 1                           2 
5FU Fluorouracyl *               
ADM Doxorubicin *              * 
FOLINAC Calcium folinate *               
MMC Mitomycin *               
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7142J Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Csak metastasis! Máj másodlagos daganata 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71421 Kemoterápia, FAM/D protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 425,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 12,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
ADM Doxorubicin  *    
MMC Mitomycin   *   
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7143J Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 24 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, ADM nem javasolt nyelőcső tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71431 Kemoterápia, FAP/D protokoll szerint (nyelőcső) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
ADM Doxorubicin * *   
CDDP Cisplatin * *   
FOLINAC Calcium folinate * * * * 
 

145 



 

7144J Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 4  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt pancreas tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 átfedő rosszindulatú daganata 
 * C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71441 Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71442 Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71443 Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71444 Kemoterápia, GEM-CDDP/BI protokoll szerint első ciklus (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *       *       * 
GEM Gemcitabine *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             4 
CDDP Cisplatin       * 
GEM Gemcitabine       * 
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7145J Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt pancreas tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 átfedő rosszindulatú daganata 
 * C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71451 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71452 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71453 Kemoterápia, GEM+CDDP/BII protokoll szerint további ciklus (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *       *       * 
GEM Gemcitabine *       *       * 
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7147J Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cytarabine leukaemia ellenes szer 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71471 Kemoterápia, MTX-citarabine protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ARAC Citarabine Adagolás: 90,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 15,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ARAC Citarabine * 
MTX Methotrexate * 
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7152* Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71521 Kemoterápia, CYVADIC/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *     
CPH Cyclophosphamide *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
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7153* Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71531 Kemoterápia, IFO+ADM/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
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 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7154* Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 26 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71541 Kemoterápia, IFO+ADM/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3750,0 mg/m2 
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 MESNA Mesna Adagolás: 3750,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin *  
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
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7156* Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71561 Kemoterápia, IFO+ADM/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
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 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7157J Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Indikáción túli: 
A gemcitabine petefészek tumorra nincs befogadva a finanszírozásba 
Megjegyzés: 
(Kiújult epithelialis petefészekrák kezelésére). 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71571 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71572 Kemoterápia, GEM+CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CBP Carboplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7158* Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult ovarium carcinoma kezelése 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71581 Kemoterápia, L-ADM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 L-ADM L-Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
L-ADM L-Doxorubicin * 
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7159* Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Méhnyakrák kemo-irradiációs protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71591 Kemoterápia, CDDP+5FU/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
CDDP Cisplatin * 
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7160* Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 4  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71601 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71602 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71603 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71604 Kemoterápia, CDDP/B protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             4 
CDDP Cisplatin       * 
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7161* Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71611 Kemoterápia, CEP/2 protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7162* Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult petefészekrák heti kezelése 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71621 Kemoterápia, TOPO/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HYCA Topotecan Adagolás: 4,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HYCA Topotecan * 
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7163* Kemoterápia, PEV/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult petefészekrák kezelése 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71631 Kemoterápia, PEV/A 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 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7165* Kemoterápia, TXT protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A docetaxel prostata carcinomában prednisolonnal együtt alkalmazható: napi 10 (2x5) mg Prednisolone p.o. a 
kezelés megkezdésétől a 21. napig. A kezelés előtt 12 és 3 órával 8-8 mg dexamethason p.o. premedicatió 
szükséges. A protokoll 5 egymás utáni alkalmazása megengedett. Továbbiakban, 1 hét szünet után újabb 5 hetes 
ciklus indítható. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71651 Kemoterápia, TXT protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TXT Docetaxel * 
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7167* Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Petefészekrák kiújulása esetén 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71671 Kemoterápia, TAX+CBP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7168* Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult petefészekrák heti kezelésére 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71681 Kemoterápia, TAX+CBP/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7169* Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult petefészekrák heti kezelésére 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71691 Kemoterápia, TAX/A monoterápia heti kezelés protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TAX Paclitaxel * 
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7170* Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71701 Kemoterápia, CBP-monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
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7171* Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71711 Kemoterápia, VP monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
VP Etoposide * * * 
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7172* Kemoterápia, VPB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Méhnyakrák kiújulás kezelésére 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71721 Kemoterápia, VPB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BLM Bleomycin * 
CDDP Cisplatin * 
VCR Vincristine * 
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7173* Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Petefészekrák kiújulása esetén 
Az etoposide adagolás per os! 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71731 Kemoterápia, nagydózisú CDDP+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 15 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 *       *        
VP Etoposide * * * * * * * * * * * * * * * 
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7175J Kemoterápia, CVB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 12 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A cisplatinnál nincs jelölve trophoblastos (csírasejtes) tumor 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71751 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 71752 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 71753 Kemoterápia, CVB protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Fázisok: 1 1 1 1 1   2         3 
CDDP Cisplatin * * * * *        
VP Etoposide * * * * *        
BLM Bleomycin  *     *     * 
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7177* Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C58H0 A méhlepény rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71771 Kemoterápia, középdózisú MTX+FOLINAC rescue protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 50,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
MTX Methotrexate *  *  *  *  
FOLINAC Calcium folinate  *  *  *  * 
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7179* Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71791 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71792 Kemoterápia, GEM/C protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
GEM Gemcitabine *       * 
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7180* Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71801 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71802 Kemoterápia, GEM+CBP/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CBP Carboplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7181* Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetén. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71811 Kemoterápia, TAX+CBP/D protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7182* Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetén. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71821 Kemoterápia, CDDP+TAX/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7183* Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71831 Kemoterápia, CBP+TXT/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TXT Docetaxel * 
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7184* Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Prostata carcinomában a docetaxel prednisolonnal együtt alkalmazható: napi 10 (2x5) mg Prednisolone p.o. a 
kezelés megkezdésétől a 21. napig. A kezelés előtt 12 és 3 órával 8-8 mg dexamethason p.o. premedicatio 
szükséges. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71841 Kemoterápia, TXT/B monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TXT Docetaxel * 
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7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Monoterápiában a lokálisan előrehaladott vagy metastatizáló, nem-kissejtes, nem laphám típusú tüdőcarcinoma 
kezelésére másodvonalban, előzetes kemoterápiát követően. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71851 Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 PEM pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
PEM pemetrexed * 
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7186* Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Nem kissejtes tüdőrák esetében. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71861 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71862 Kemoterápia, CDDP+VNB/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CDDP Cisplatin *        
VNB Vinorelbine *       * 
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7187* Kemoterápia, VNB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Nem kissejtes tüdőrák esetében. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71871 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71872 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71873 Kemoterápia, VNB protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
VNB Vinorelbine *       *       * 
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7188* Kemoterápia, PE/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71881 Kemoterápia, PE/B 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 kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7189* Kemoterápia, PE/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71891 Kemoterápia, PE/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Mellhártyadaganat elsővonalbeli kezelésére cisplatinnal kombinálva alkalmazandó. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 PEM pemetrexed Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
PEM pemetrexed * 
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7192* Kemoterápia, PEV/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71921 Kemoterápia, PEV/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7193* Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71931 Kemoterápia, ECO/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,4 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7194* Kemoterápia, CEV/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71941 Kemoterápia, CEV/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide *   
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7195* Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71951 Kemoterápia, CEP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7196* Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Monoterápiaként metasztatikus emlőrákban (4. stádium) alkalmazandó, amikor az antraciklin-, és texántartalmú 
kemoterápia sikertelen, vagy nem megfelelő. 
IV. stádumú emlőtumorok kezelésére, az I-es típusú diagnózis, alapbetegség a C50; 3-as típusú, ápolást indokló 
diagnózis C77-C79. 
 
  Diagnózisok: 
 
1-es típusú diagnózis ( alapbetegség) 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) 
  C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
  C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
  C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71961 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (01. fázis) 
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Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71962 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 71963 Kemoterápia, VNB/A protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
VNB Vinorelbine *       *       * 
 

190 



 

7197J Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cisplatin nem javasolt idegrendszeri tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71971 Kemoterápia, CDDP-BCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 80,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BCNU Carmustine * 
CDDP Cisplatin * 
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7198J Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A methotrexate intrathecalis alkalmazása meningealis leukaemiák esetében indikált 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71981 Kemoterápia, intrathecalis MTX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
MTX Methotrexate * 
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7200X Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A Lomustine nincs törzskönyvezve 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
 * C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
 * C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
 * C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
 * C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
 * C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
 * C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
 * C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
 * C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
 * C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72001 Kemoterápia, BOLD/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CCNU Lomustine Adagolás: 80,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CCNU Lomustine *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
VCR Vincristine *   *  
BLM Bleomycin  *    
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7201J Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 37 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A bleomycin csak laphámsejtes carcinomára javasolt, melanomára nem 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
 * C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
 * C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
 * C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
 * C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
 * C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
 * C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
 * C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
 * C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
 * C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72011 Kemoterápia, BOLD/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
BCNU Carmustine *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
VCR Vincristine *   *  
BLM Bleomycin  *    
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7202J Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A tamoxifen emlőcarcinománál alkalmazható 
Megjegyzés: 
(Tamoxifen per os folyamatosan) 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
 * C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
 * C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
 * C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
 * C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
 * C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
 * C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
 * C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
 * C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
 * C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72021 Kemoterápia, DTIC+CDDP+BCNU+TAMO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2 
 TAMO Tamoxifen Adagolás: 20,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BCNU Carmustine *   
CDDP Cisplatin * * * 
DTIC Dacarbazine * * * 
TAMO Tamoxifen * * * 
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7205J Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
  C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
  C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
  C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
  C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
  C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
  C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
  C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
  C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
  C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
 * C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
 * C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
 * C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
 * C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
 * C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 
 * C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72051 Kemoterápia, CDDP+DTIC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 

196 



 

 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7206J Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A dacarbazin melanoma malignumra javasolt, epitheliális eredetű bőrtumorra nem 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4300 Az ajak rosszindulatú melanomája 
  C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
  C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
  C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
  C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
  C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
  C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
  C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
  C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
  C4390 A bőr rosszindulatú melanomája, k.m.n. 
 * C4401 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, spinalioma 
 * C4402 Az ajak bőrének rosszindulatu daganata, egyéb sejttípus 
 * C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
 * C4411 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4412 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4421 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4422 A fül-külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4431 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4432 Az arc egyéb része bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4441 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4442 A hajas fejbőr - nyak bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
 * C4451 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4452 A törzs bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
 * C4461 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4462 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 
 * C4471 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4472 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4481 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, spinalioma 
 * C4482 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata, egyéb sejttípus 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72061 Kemoterápia, CDDP+DTIC/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7207J Kemoterápia, módosított FAM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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 MMC Mitomycin Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
ADM Doxorubicin * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
MMC Mitomycin *     
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7209* Kemoterápia, AIM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72091 Kemoterápia, AIM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
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7211J Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt lágyrész daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72111 Kemoterápia, IFO+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
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7212J Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt lágyrész daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72121 Kemoterápia, ADM+CPH+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *     
CPH Cyclophosphamide *     
VP Etoposide * * * * * 
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7214* Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72141 Kemoterápia, CDDP+FOLINAC+5FU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin * * * * * 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * 
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7215J Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt emlő daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72151 Kemoterápia, ADM+VP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *     
VP Etoposide * * * * * 
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7216* Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C61H0 A prostata rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72161 Kemoterápia, MITX iv. monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 14,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
MITX Mitoxantrone * 
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7217J Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt csont- és lágyrész daganatokra 
Megjegyzés: 
Mesna 1.-3. napig 4 órás infúzióban, 4. napon 12 órás infúzióban 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72171 Kemoterápia, Ewing-VIDE protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * *  
IFO Ifosfamide * * *  
MESNA Mesna * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * *  
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7219* Kemoterápia, FOSA protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72191 Kemoterápia, FOSA protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
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7220* Kemoterápia, FOSM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 10 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72201 Kemoterápia, FOSM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 12000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
MTX Methotrexate *    
FOLINAC Calcium folinate  * * * 
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7221* Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 9 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72211 Kemoterápia, FOSIP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3500,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * *    
MESNA Mesna * *    
CDDP Cisplatin   * * * 
 

216 



 

7222J Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt csontdaganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72221 Kemoterápia, FOSCE protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * * 
VP Etoposide * * * * 
 

217 



 

7235* Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 14 [nap] 
Protokollok közti szünet : 14 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72351 Kemoterápia, klasszikus CMF protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 100,0 mg/m2 per os 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
5FU Fluorouracyl *       *       
CPH Cyclophosphamide * * * * * * * * * * * * * * 
MTX Methotrexate *       *       
 

218 



 

7236* Kemoterápia, EC/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72361 Kemoterápia, EC/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 90,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7237* Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72371 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72372 Kemoterápia, FAC/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
ADM Doxorubicin *        
CPH Cyclophosphamide *        
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7238J Kemoterápia, FEC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI nem javasolt hüvely daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72381 Kemoterápia, FEC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7239J Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A mitoxantron nem javasolt mesotheliális és lágyrész tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72391 Kemoterápia, MITX+IFO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 12,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
MITX Mitoxantrone   * 
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7240* Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Két ciklus között MM, MMC nélkül 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72401 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 7,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72402 Kemoterápia, MM/A+MMC protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                             
MITX Mitoxantrone *               
MMC Mitomycin *               
MTX Methotrexate *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             2 
MITX Mitoxantrone       * 
MMC Mitomycin        
MTX Methotrexate       * 
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7241* Kemoterápia, MM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72411 Kemoterápia, MM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 7,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
MITX Mitoxantrone * 
MTX Methotrexate * 
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7243* Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72431 Kemoterápia, TAX+ADM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
TAX Paclitaxel * 
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7244* Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Adriamycin helyett epirubicin adható. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72441 Kemoterápia, TAX+EPI protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
TAX Paclitaxel * 
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7245* Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72451 Kemoterápia, TXT+EPI protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
TXT Docetaxel * 
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7246* Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72461 Kemoterápia, TXT+ADM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
TXT Docetaxel * 
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7247* Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72471 Kemoterápia, FAC/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7248* Kemoterápia, AC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72481 Kemoterápia, AC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7249J Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt emlődaganatra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72491 Kemoterápia, CDDP+TXT/A protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
TXT Docetaxel * 
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7250* Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72501 Kemoterápia, CBP+TXT/B protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TXT Docetaxel * 
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7251J Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Indikáción túli: 
A vinblastine nem javasolt emlőre 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72511 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72512 Kemoterápia, MMC+VBL protokoll szerint (emlő) (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VBL Vinblastine Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                           2 
MMC Mitomycin *               
VBL Vinblastine *              * 
 

233 



 

7254* Kemoterápia, EC/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72541 Kemoterápia, EC/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7255* Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72551 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72552 Kemoterápia, FEC/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
CPH Cyclophosphamide *        
EPI Epirubicin *        
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7261* Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztatikus emlőrákban (4. stádium) alkalmazandó, amikor az antraciklin-, és taxántartalmú kemoterápia 
sikertelen, vagy nem megfelelő. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72611 Kemoterápia, VNB+ADM protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
VNB Vinorelbine * 
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7262* Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztatikus emlőrákban (4. stádium) alkalmazandó, amikor az antraciklin-, és taxántartalmú kemoterápia 
sikertelen, vagy nem megfelelő. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72621 Kemoterápia, VNB+EPI protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
VNB Vinorelbine * 
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7263* Kemoterápia, MM/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72631 Kemoterápia, MM/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MITX Mitoxantrone Adagolás: 10,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 5,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
MITX Mitoxantrone * 
MMC Mitomycin * 
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7266J Kemoterápia, CBP monoterápia szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP nem javasolt mellékhere és ffi. nemiszervek egyéb daganataira 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72661 Kemoterápia, CBP monoterápia szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 800,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
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7268* Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztatikus colorectális carcinoma elsővonalú kezelésére. 
1. nap  BEVAC       5 mg/kg iv. inf. (első alkalommal 90 perc, 2. alkalommal 60 perc, majd 30 perc alatt). 
            CPT-11      180 mg/m2 inf. 2 óra alatt 
            Ca-folinate   200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
            5FU           400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
            5FU           600 mg/m2 i.v. inf 22 óra alatt 
2.nap   Ca-folinate   200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
            5FU           400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
            5FU           600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 72681 Kemoterápia, Bevacizumab+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 5,0 mg/kg 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
BEVAC Bevacizumab *  
CPT-11 Irinotecan *  
FOLINAC Calcium folinate * * 
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7269J Kemoterápia, Bevacizumab monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
Indikáción túli: 
A bevacizumabot a gyógyszerkönyv csak kombinációkban javasolja, a monoterápia nincs befogadva a 
finanszírozásba sem. 
Megjegyzés: 
(Metasztatikus colorectális carcinoma elsővonalú kezelésére). 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 átfedő 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: 72691 Kemoterápia, Bevacizumab monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
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7270* Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztatikus colorectális carcinoma elsővonalú kezelésére. 
1. nap  BEVAC    5 mg/kg iv.inf. (első alkalommal 90 perc, 2. alkalommal 60 perc majd 30 perc alatt). 
            Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
            5FU         400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
            5FU         600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
2 nap   Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
            5FU         400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
            5FU         600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 72701 Kemoterápia, Bevacizumab+DeGramont protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 5,0 mg/kg 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
BEVAC Bevacizumab *  
FOLINAC Calcium folinate * * 
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7271* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Metasztázist adó colorectális carcinoma esetén. 
Csak bizonyított EGFR pozitivitás esetén alkalmazható! 
1. nap Cetuximab 400 mg/m2 iv. inf. (első alkalommal 120 perc alatt). 
           CPT-11      180 mg/m2 inf. 2 óra alatt 
           Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
           5FU            400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU            600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
2. nap Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
           5FU            400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU            600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
8. nap Cetuximab  250 mg/m2 iv. inf. 60 perc alatt. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 72711 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 400,0 mg/m2 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72712 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (telítő) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1           2 
5FU Fluorouracyl * *       
CETUX Cetuximab *        
CPT-11 Irinotecan *        
FOLINAC Calcium folinate * *       
CETUX Cetuximab        * 
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7272* Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Metasztázist adó colorectális carcinoma esetén. 
Csak bizonyított EGFR pozitivitás esetén alkalmazható! 
1. nap Cetuximab  250 mg/m2 iv. inf. 60 perc alatt 
           CPT-11      180 mg/m2 inf. 2 óra alatt 
           Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
           5FU            400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU            600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
2. nap Ca-folinate 200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
           5FU            400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU            600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
8. nap Cetuximab  250 mg/m2 iv. inf. 60 perc alatt. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 72721 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72722 Kemoterápia, Cetuximab+FOLFIRI (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1           2 
5FU Fluorouracyl * *       
CETUX Cetuximab *       * 
CPT-11 Irinotecan *        
FOLINAC Calcium folinate * *       
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7273* Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztázist adó colorectális carcinoma esetén. 
Csak bizonyított EGFR pozitivitás esetén alkalmazható! 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 72731 Kemoterápia, Cetuximab monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CETUX Cetuximab * 
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7274J Kemoterápia, FE120C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI nem javasolt hüvely daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72741 Kemoterápia, FE120C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 120,0 mg/m2 
 NEU Pegfilgrastim Adagolás: 6,0 mg sc. 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl *  
CPH Cyclophosphamide *  
EPI Epirubicin *  
NEU Pegfilgrastim  * 
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7275* Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
III.st. (Duke C) vastagbél carcinoma adjuváns kezelésére az elsődleges daganat teljes eltávolítását követően, ill. 
áttéteket adó colorectalis carcinoma első-, vagy másodvonalbeli kezelésére. 1-es típusú diagnózis a C18-C20, 3-
as típusú, ápolást indokló diagnózis C77-C79. 
1.nap     OXALI           85mg/m2 inf. 2 óra alatt 
              Ca-folinate     200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
              5FU             400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
              5FU             600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
2.nap     Ca-folinate     200 mg/m2 i.v. inf. 2 óra alatt 
              5FU             400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
              5FU             600 mg/m2 i.v. inf. 22 óra alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
1-es típusú diagnózis ( alapbetegség) 
  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) 
  C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
  C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
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  C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
  C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72751 Kemoterápia, FOLFOX-4 protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 OXALI Oxaliplatin Adagolás: 85,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
FOLINAC Calcium folinate * * 
OXALI Oxaliplatin *  
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7277* Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Adjuváns terápia, mely nyirokcsomó pozitivitás esetén alkalmazandó. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72771 Kemoterápia, TAC/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
TXT Docetaxel * 
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7278* Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 43 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Adjuváns, nyirokcsomó pozitiv esetekben, kizárólag a 7279* Kemoterápia FE100C-TXT (B) protokollt 
megelőző terápiaként alkalmazandó. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72781 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72782 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72783 Kemoterápia, FE100C-TXT (A) protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                             
5FU Fluorouracyl *               
CPH Cyclophosphamide *               
EPI Epirubicin *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             2                 
5FU Fluorouracyl       *         
CPH Cyclophosphamide       *         
EPI Epirubicin       *         
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Fázisok:                         3 
5FU Fluorouracyl             * 
CPH Cyclophosphamide             * 
EPI Epirubicin             * 
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7279* Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 43 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Adjuváns terápia, mely nyirokcsomó pozitivitás esetén, a 7278* Kemoterápia F100-TXT (A) protokollt 
követően alkalmazandó. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72791 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72792 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 72793 Kemoterápia, FE100C-TXT (B) protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                             
TXT Docetaxel *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             2                 
TXT Docetaxel       *         
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Fázisok:                         3 
TXT Docetaxel             * 
 

252 



 

7280J Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt csont- és lágyrész daganatokra 
Megjegyzés: 
Ewing sarcoma/PNET kezelésére az EURO E.W.I.N.G. 99 nemzetközi protokoll szerint 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72801 Kemoterápia, VIDE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3400,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * *  
IFO Ifosfamide * * *  
MESNA Mesna * * *  
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * *  
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7281J Kemoterápia, Medullo/PNET_MTX protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 11 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cytarabine leukaemia ellenes szer, agytumorra nem javasolt, a MTX sem 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72811 Kemoterápia, Medullo/PNET_MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 ARAC Citarabine Adagolás: 30,0 mg/m2 intrathec 
 DIAD Diadreson-F-aquosum Adagolás: 10,0 mg/m2 intrathec 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 12,0 mg/m2 intrathec 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
MTX Methotrexate *   
TRO Tropisetron * * * 
VCR Vincristine *   
ARAC Citarabine  *  
DIAD Diadreson-F-aquosum  *  
FOLINAC Calcium folinate  * * 
MTX Methotrexate  *  
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7282J Kemoterápia, Medullo/PNET_VECBDA protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Sorozatkezelés esetén a két azonos protokollal történő kezelés között 80 napnak kell eltelni. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72821 Kemoterápia, Medullo/PNET_VECBDA protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * *   
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * * * 
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7283J Kemoterápia, Medullo/PNET_VECp protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Sorozatkezelés esetén a két azonos protokollal történő kezelés között 80 napnak kell eltelni. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72831 Kemoterápia, Medullo/PNET_VECp protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * *   
MESNA Mesna * *   
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * * * 
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7284J Kemoterápia, Medullo/PNET_VCB protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cisplatin nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Sorozatkezelés esetén a két azonos protokollal történő kezelés között 81 napnak kell eltelni. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72841 Kemoterápia, Medullo/PNET_VCB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 70,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BCNU Carmustine * *  
CDDP Cisplatin * *  
TRO Tropisetron * * * 
VCR Vincristine *   
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7285J Kemoterápia, Medullo/PNET_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cisplatin-etoposide nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Sorozatkezelés esetén a két azonos protokollal történő kezelés között 52 napnak kell eltelni. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72851 Kemoterápia, Medullo/PNET_VCDDE protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * *   
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * * * 
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7286J Kemoterápia, Medullo/PNET_VCR protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VCR monoterápiában nem javasolt agytumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72861 Kemoterápia, Medullo/PNET_VCR protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 
2 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
VCR Vincristine * 
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7287J Kemoterápia, Ependy_VCDDPE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cisplatin-etoposid nem javasolt agytumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72871 Kemoterápia, Ependy_VCDDPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * *  
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide * * * * 
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7288J Kemoterápia, Ependy_VCE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt agytumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72881 Kemoterápia, Ependy_VCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 4000,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide *    
MESNA Mesna *    
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
VP Etoposide  * * * 
 

261 



 

7289J Kemoterápia, NBLInfant_CO protokoll szerint 1,5 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
csecsemőkori neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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 * 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72891 Kemoterápia, NBLInfant_CO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * 
TRO Tropisetron * * * * * 
VCR Vincristine *     
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7290J Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem kompetens agytumorra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
csecsemőkori neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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 * 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72901 Kemoterápia, NBLInfant_VPCarbo protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * 
TRO Tropisetron * * * 
VP Etoposide * * * 
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7291J Kemoterápia, NBLInfant_CADO protokoll szerint 1,5 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemőkori neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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  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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72911 Kemoterápia, NBLInfant_CADO protokoll szerint 1,5 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * 
TRO Tropisetron * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin    * * 
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7292J Kemoterápia, NBL_VPCARBO protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem javasolt 
Megjegyzés: 
neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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 * 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72921 Kemoterápia, NBL_VPCARBO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * 
TRO Tropisetron * * * 
VP Etoposide * * * 
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7293J Kemoterápia, NBL_CADO protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 

274 



 

  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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72931 Kemoterápia, NBL_CADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * 
TRO Tropisetron * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin    * * 
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7294J Kemoterápia, RapidCOJEC "A" blokk protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 2 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP részben, a VP egyik tumortípusra sem javasolt 
Megjegyzés: 
Neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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 * 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72941 Kemoterápia, RapidCOJEC "A" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 750,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 175,0 mg/m2 
 G-CSF Filgrastim Adagolás: 0,1 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin *        
TRO Tropisetron * *       
VCR Vincristine *        
VP Etoposide * *       
G-CSF Filgrastim   * * * * * * 
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7295J Kemoterápia, RapidCOJEC "B" blokk protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 2 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cisplatin nem javasolt mediastinális és agytumorra 
Megjegyzés: 
Neuroblastoma kezelésére 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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  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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
  C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72951 Kemoterápia, RapidCOJEC "B" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 G-CSF Filgrastim Adagolás: 0,1 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin *        
TRO Tropisetron * * *      
VCR Vincristine *        
G-CSF Filgrastim  * * * * * * * 
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7296J Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 2 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP egyik tumortípusra sem kompetens, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem 
engedélyezhető 
Megjegyzés: 
Neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
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 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
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 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 72961 Kemoterápia, RapidCOJEC "C" blokk protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1050,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 175,0 mg/m2 
 G-CSF Filgrastim Adagolás: 0,1 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * *       
TRO Tropisetron * * *      
VCR Vincristine *        
VP Etoposide * *       
G-CSF Filgrastim   * * * * * * 
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7301J Kemoterápia, BIP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO nem javasolt fej-nyaki tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 
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 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 
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 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73011 Kemoterápia, BIP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BLM Bleomycin *   
CDDP Cisplatin  *  
IFO Ifosfamide   * 
MESNA Mesna   * 
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7302J Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP nem javasolt mediastinális és lágyrész tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
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  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73021 Kemoterápia, CBP+IFO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7304* Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73041 Kemoterápia, neoadjuváns CDDP+VCR+BLM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BLM Bleomycin * 
CDDP Cisplatin * 
VCR Vincristine * 
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7305* Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

297 



 

  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
  C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
  C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
  C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
  C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73051 Kemoterápia, VPB/D protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 

 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 

 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 

Fázisok: 1 
BLM Bleomycin * 
CDDP Cisplatin * 
VCR Vincristine * 
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7306* Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73061 Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73062 Kemoterápia, CAP+BLM/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
ADM Doxorubicin *        
BLM Bleomycin *       * 
CBP Carboplatin *        
CPH Cyclophosphamide *        
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7307* Kemoterápia, CMVB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73071 Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 10,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73072 Kemoterápia, CMVB protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                             
BLM Bleomycin *               
CDDP Cisplatin *               
MMC Mitomycin *               
VCR Vincristine *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             2 
BLM Bleomycin       * 
CDDP Cisplatin       * 
MMC Mitomycin        
VCR Vincristine       * 
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7308* Kemoterápia, L-AC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Metasztatikus, elsővonalbeli, fokozott kardiovaszkuláris kockázatú betegek kezelésére. 
Max:8 ciklus. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73081 Kemoterápia, L-AC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 L-ADM L-Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
L-ADM L-Doxorubicin * 
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7309J Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, ADM nem javasolt nyelőcső tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73091 Kemoterápia, FAP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
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7313* Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A Ca-folinate 12x30 mg-os dózisban 6 óránként 
az MTX beadása után egy órával. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73131 Kemoterápia, CDDP+MTX+BLM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 120,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 300,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BLM Bleomycin *   
CDDP Cisplatin *   
FOLINAC Calcium folinate * * * 
MTX Methotrexate *   
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7314* Kemoterápia, VeIP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73141 Kemoterápia, VeIP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VBL Vinblastine * *    
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7315* Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73151 Kemoterápia, VeIP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin *     
IFO Ifosfamide * * * * * 
VBL Vinblastine * *    
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7316J Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP, IFO, CBP nem javasolt mediastinális, mellékhere, urethrea tumorra, a VP, IFO hólyag tumorra 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6320 Herezacskó rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73161 Kemoterápia, VIP/J Carboplatinnal protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin *     
IFO Ifosfamide * * * * * 
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MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
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7317J Kemoterápia, CMV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A MTX, VBL egyik tumortípusra sem javasolt 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73171 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73172 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73173 Kemoterápia, CMV protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                           2 
CBP Carboplatin *               
MTX Methotrexate *              * 
VBL Vinblastine *              * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             3 
CBP Carboplatin        
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MTX Methotrexate       * 
VBL Vinblastine       * 
 

321 



 

7318J Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 54 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 8  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU nem javasolt vesére 
Megjegyzés: 
Interleukin  adása ECOG kritériumrendszer figyelembevételével. 1-es típusú diagnózis a C64, 3-as típusú, 
ápolást indokló diagnózis C7800, C7950, Az IL2 az első és negyedik fázisban 2x18M NE adagban. 
 
  Diagnózisok: 
 
1-es típusú diagnózis ( alapbetegség) 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73181 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 IL-2 Interleukin Adagolás: 36000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73182 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 IL-2 Interleukin Adagolás: 18000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73183 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 IL-2 Interleukin Adagolás: 18000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73184 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 IL-2 Interleukin Adagolás: 36000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73185 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73186 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
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Beavatkozás kód: 73187 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 
Beavatkozás kód: 73188 Kemoterápia, INF-alfa+IL2+5FU protokoll szerint (08. fázis) 
 
Fázis azonosító: 8 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 INTER Interferon Adagolás: 9000000,0 NE 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
INTER Interferon *  *  *   *  *  *   * 
IL-2 Interleukin   * * *           
IL-2 Interleukin        *    *   * 
5FU Fluorouracyl                
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
INTER Interferon  *  *   *  *  *   *  
IL-2 Interleukin         * * *     
IL-2 Interleukin    *            
5FU Fluorouracyl              *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
INTER Interferon *  *   *  *  *   *  * 
IL-2 Interleukin                
IL-2 Interleukin                
5FU Fluorouracyl      *       *   
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Fázisok: 7 7     8 8 8 8 8 
INTER Interferon  *   *  *  * 
IL-2 Interleukin          
IL-2 Interleukin          
5FU Fluorouracyl     *     
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7319J Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP, 5FU egyik megjelölt tumorféleségre sem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C6000 Fityma rosszindulatú daganata 
 * C6010 Hímvessző makkjának rosszindulatú daganata 
 * C6020 Hímvessző barlangos testének rosszindulatú daganata 
 * C6080 A hímvessző átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6090 Hímvessző rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73191 Kemoterápia, CDDP+5FU/D protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin * * * * * 
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7320J Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Indikáción túli: 
A GEM-CBP kombináció vesére nem javasolt 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73201 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73202 Kemoterápia, GEM+CBP/C protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CBP Carboplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7321* Kemoterápia, CISCA protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73211 Kemoterápia, CISCA protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 750,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7322J Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Indikáción túli: 
A MTX, VBL egyik tumortípusra sem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73221 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73222 Kemoterápia, CMV/C protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1           2 
MTX Methotrexate *       * 
VBL Vinblastine *       * 
CDDP Cisplatin  *       
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7325J Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 41 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73251 Kemoterápia, CBP+BCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BCNU Carmustine * 
CBP Carboplatin * 
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7326J Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 39 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73261 Kemoterápia, PBD/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BCNU Carmustine *   
CBP Carboplatin *   
DTIC Dacarbazine * * * 
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7327* Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
  C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
  C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
  C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
  C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
  C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
  C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
  C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 
  C4480 A bőr átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73271 Kemoterápia, CDDP+EPI protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 35,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
EPI Epirubicin * * * 
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7328* Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 24 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4400 Az ajak bőrének rosszindulatú daganata 
  C4410 A szemhéj bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a szemzugot 
  C4420 A fül és a külső hallójárat bőrének rosszindulatú daganata 
  C4430 Az arc egyéb és k.m.n. része bőrének rosszindulatú daganata 
  C4440 A hajas fejbőr és a nyak bőrének rosszindulatú daganata 
  C4450 A törzs bőrének rosszindulatú daganata 
  C4460 A felső végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a vállat 
  C4470 Az alsó végtag bőrének rosszindulatú daganata, beleértve a csípőt 
  C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73281 Kemoterápia, CDDP+EPI+BLM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 10,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
BLM Bleomycin * * * * 
CDDP Cisplatin * * * * 
EPI Epirubicin * * *  
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7331* Kemoterápia, BECA protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 16 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73311 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73312 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73313 Kemoterápia, BECA protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1       2             
CBP Carboplatin *               
VP Etoposide * * * * *           
BLM Bleomycin  *       *       
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16
Fázisok: 3 
CBP Carboplatin  
VP Etoposide  
BLM Bleomycin * 
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7332* Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73321 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73322 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73323 Kemoterápia, BEP/A protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1     2             3 
CDDP Cisplatin * * * * *           
VP Etoposide * * * * *           
BLM Bleomycin  *      *       * 
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7333* Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73331 Kemoterápia, CBP+CPH protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7335* Kemoterápia, TPF protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Inoperábilis, lokálisan előrehaladott, fej-nyaki laphámcarcinomában szenvedő betegek indukciós kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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: 73351 Kemoterápia, TPF protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
CDDP Cisplatin *    
TXT Docetaxel *    
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7338J Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 16 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A VBL nem javasolt fej-nyaki és petefészek tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 
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 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 
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 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73381 Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73382 Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 2 [nap] 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73383 Kemoterápia, VPB CDDP-vel protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1     2 2             
CDDP Cisplatin * * * * *           
VBL Vinblastine *       *        
BLM Bleomycin  *       *       
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16
Fázisok: 3 
CDDP Cisplatin  
VBL Vinblastine  
BLM Bleomycin * 
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7339J Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 16 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A VBL nem javasolt fej-nyaki és petefészek tumorokra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 
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 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 
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 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73391 Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73392 Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 2 [nap] 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73393 Kemoterápia, VPB CBP-vel protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1           2 2             
CBP Carboplatin *               
VBL Vinblastine *       *        
BLM Bleomycin  *       *       
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16
Fázisok: 3 
CBP Carboplatin  
VBL Vinblastine  
BLM Bleomycin * 
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7341J Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP emlő tumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73411 Kemoterápia, CPH+VP protokoll szerint recidiva kezelésére (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 800,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
VP Etoposide * * * 
CPH Cyclophosphamide   * 
 

354 



 

7342* Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73421 Kemoterápia, TOPO/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 HYCA Topotecan Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
HYCA Topotecan * * * * * 
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7343* Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73431 Kemoterápia, TAX+CBP/A (first line th.) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
 

356 



 

7345J Kemoterápia, VEP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP egyik tumorra sem, a CDDP emlőre, az EPI méhnyakra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
 * C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
 * C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73451 Kemoterápia, VEP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
EPI Epirubicin *     
VP Etoposide * * *   
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7346* Kemoterápia, PEB protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Csírasejtes ovárium tumorok. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73461 Kemoterápia, PEB protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BLM Bleomycin * * * 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7347J Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt emlőre 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 

363 



 

  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73471 Kemoterápia, CPH+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 750,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7348* Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73481 Kemoterápia, CDDP+TAX/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 135,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7354* Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73541 Kemoterápia, BEP/C protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BLM Bleomycin *   
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7358* Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73581 Kemoterápia, CDDP+IFO protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7359* Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73591 Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73592 Kemoterápia, CAP+BLM protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
ADM Doxorubicin *        
BLM Bleomycin *       * 
CDDP Cisplatin *        
CPH Cyclophosphamide *        
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7360J Kemoterápia, FAP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelőcsőre, a CDDP emlőre nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73601 Kemoterápia, FAP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
CDDP Cisplatin * 
EPI Epirubicin * 
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7361J Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt mesotheliomára, lágyrész és uterus tumorokra, utóbbira az IFO sem 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
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Beavatkozás kód: 73611 Kemoterápia, VIP/E protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
IFO Ifosfamide *     
MESNA Mesna *     
VP Etoposide * * * * * 
 

377 



 

7364J Kemoterápia, CEP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI az uterus tumorokra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73641 Kemoterápia, CEP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7365* Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 16 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73651 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73652 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
Beavatkozás kód: 73653 Kemoterápia, BEP/B protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 30,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1       2             
CDDP Cisplatin * * * * *           
VP Etoposide * * *             
BLM Bleomycin  *       *       
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16
Fázisok: 3 
CDDP Cisplatin  
VP Etoposide  
BLM Bleomycin * 
 

379 



 

7367* Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Relapsusos kissejtes tüdőcarcinomában (SCLC), ha az elsővonalbeli kezelés megismétlése nem tekinthető 
megfelelőnek, és metasztatikus ováriumcarcinomás betegeknél elsővonalbeli, ill. későbbi terápia sikertelensége 
esetén. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73671 Kemoterápia, TOPO/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 HYCA Topotecan Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
HYCA Topotecan * * * * * 
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7369J Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt emlőre 
Megjegyzés: 
Ovárium karcinóma, (emlőkarcinóma) és előrehaladott, nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetén. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73691 Kemoterápia, CDDP+TAX/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7370* Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73701 Kemoterápia, CPH+CDDP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 750,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
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7372J Kemoterápia, MVAC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73721 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73722 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 73723 Kemoterápia, MVAC protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 
ADM Doxorubicin  *              
CDDP Cisplatin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
ADM Doxorubicin        
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CDDP Cisplatin        
VBL Vinblastine       * 
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7373J Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt lágyrész, az IFO, VP uterus tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C55H0 A méh nem meghatározott részének rosszindulatú daganata 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73731 Kemoterápia, VIP/I protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
IFO Ifosfamide * *    
MESNA Mesna * *    
VP Etoposide * * * * * 
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7385* Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73851 Kemoterápia, TAX+CBP heti protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7386J Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Docetaxel esetén a CBP nincs megjelölve kísérőként 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73861 Kemoterápia, TXT+CBP heti protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 35,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
TXT Docetaxel * 
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7394* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében, maximum 1 alkalommal számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73941 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 8,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TAX Paclitaxel * 
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7395* Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73951 Kemoterápia, HER+TAX 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TAX Paclitaxel * 
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7398* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében, maximum 1 alkalommal számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73981 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti telítő dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 8,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TXT Docetaxel * 
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7399* Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 73991 Kemoterápia, HER+TXT 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
TXT Docetaxel * 
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7402J Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt emlőre, az EPI uterusra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74021 Kemoterápia, CEP II. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
EPI Epirubicin * 
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7404J Kemoterápia, MVEC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74041 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74042 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74043 Kemoterápia, MVEC protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 
CDDP Cisplatin  *              
EPI Epirubicin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
CDDP Cisplatin        
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EPI Epirubicin        
VBL Vinblastine       * 
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7405J Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 22 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A MTX, VBL hólyagtumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74051 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74052 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74053 Kemoterápia, CMV/B protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 30,0 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1                         2 
MTX Methotrexate *              * 
CDDP Cisplatin  *              
VBL Vinblastine  *             * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22
Fázisok:             3 
MTX Methotrexate       * 
CDDP Cisplatin        
VBL Vinblastine       * 
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7408* Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 38 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, 
majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 50,4 Gy összdózisig. 
Kemoterápia: 
Tegafur 1200,0 [mg] per os, Ca-folinate 45,0 [mg] per os a sugárkezelés teljes időtartama alatt minden nap. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74081 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74082 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (02. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 7 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74083 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (03. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 7 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74084 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (04. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 7 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74085 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (05. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 7 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
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 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74086 Radiokemoterápia, végbélrák esetén TEG-FOLINAC protokoll szerint (06. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap] 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 TEG Tegafur Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * * * * * * * * * * * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
TEG Tegafur * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok: 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * * * * * * * * * * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
TEG Tegafur * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38
Fázisok: 5 5 5 5 5 6 6 6 
FOLINAC Calcium folinate * * * * * * * * 
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
TEG Tegafur * * * * * * * * 
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7410* Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 38 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére három mezős boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 
50,4 Gy összdózisig. 
Kemoterápia: 
5FU 500 mg/m2 az 1-4. valamint a 29-32. napon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74101 Radiokemoterápia, végbélrák 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: 74102 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74103 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74104 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74105 Radiokemoterápia, végbélrák 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 
 
Beavatkozás kód: 74106 Radiokemoterápia, végbélrák esetén 5FU protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 * * * * *   * * * * *   * 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 
5FU Fluorouracyl * *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
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7411* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 49 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nycs. területére, 60 Gy összdózis az 
érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy 
hetente. 
Kemoterápia: 
CDDP 100 mg/m2 az első, a 22. majd 43. napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
  C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74111 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74112 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74113 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74114 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
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 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74115 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74116 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74117 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP protokoll szerint (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *               
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin       *         
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
CDDP Cisplatin             *   
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49
Fázisok: 7 7     
CDDP Cisplatin     
RAD Sugárterápia * *   
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7413* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll 

Protokoll időtartama : 49 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nycs. területére, 60 Gy összdózis az 
érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy 
hetente. 
Kemoterápia: 
CDDP 20 mg/m2 és 5FU 600 mg/m2 az 1-3. napon, és négy hetente ismétlődő a folyamatos sugárterápiával 
szinkronban. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0090 Ajak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C01H0 A nyelvgyök rosszindulatú daganata 
  C0200 A nyelv háti felszínének rosszindulatú daganata 
  C0210 A nyelv szélének rosszindulatú daganata 
  C0220 A nyelv alsó felszínének rosszindulatú daganata 
  C0230 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0240 Nyelvmandula rosszindulatú daganata 
  C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0290 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0310 Alsó fogíny rosszindulatú daganata 
  C0390 Fogíny rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0400 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata 
  C0410 A szájfenék oldalsó részének rosszindulatú daganata 
  C0480 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0490 Szájfenék rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0500 Kemény szájpad rosszindulatú daganata 
  C0510 Lágy szájpad rosszindulatú daganata 
  C0520 Nyelvcsap rosszindulatú daganata 
  C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0590 Szájpad rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0600 Pofanyálkahártya rosszindulatú daganata 
  C0610 Szájtornác rosszindulatú daganata 
  C0620 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0690 Száj rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C07H0 A parotis rosszindulatú daganata 
  C0800 Submandibularis nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0810 Nyelv alatti nyálmirigy rosszindulatú daganata 
  C0880 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0890 Nagy nyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C0900 Mandula árok rosszindulatú daganata 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
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  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0990 Mandula rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1000 Vallecula rosszindulatú daganata 
  C1010 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1020 A szájgarat oldalsó falának rosszindulatú daganata 
  C1030 A szájgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1040 Kopoltyúív (branchiogen) hasadék rosszindulatú daganata 
  C1080 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1090 Szájgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1100 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1120 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1190 Orrgarat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C12H0 A sinus pyriformis rosszindulatú daganata 
  C1300 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1320 A hypopharynx hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1380 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1390 Hypopharynx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1400 Garat rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1410 Laryngopharynx rosszindulatú daganata 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74131 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74132 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74133 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74134 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (04. fázis) 
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Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74135 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74136 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74137 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+FU protokoll (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 * * *             
CDDP Cisplatin * * *             
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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              * * 
CDDP Cisplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
5FU Fluorouracyl *               
CDDP Cisplatin *               
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49
Fázisok: 7 7     
5FU Fluorouracyl     
CDDP Cisplatin     
RAD Sugárterápia * *   
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7414* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 54 
Gy-ig. 
Kemoterápia: 
Cisplatin25 mg/m2 1-5. valamint a 29-33. napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74141 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74142 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74143 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74144 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74145 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74146 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis) 
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Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin * * * * *           
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin * * *          
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
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7415* Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 54 
Gy-ig. 
Kemoterápia: 
Carboplatin 65 mg/m2 az 1-5. valamint a 29-33. napokon. 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74151 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 65,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74152 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74153 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74154 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74155 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 65,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74156 Radiokemoterápia, hólyag rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis) 
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Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin * * * * *           
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CBP Carboplatin * * *          
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
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7416* Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 35 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 5  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a hasnyálmirigy területére három mezős boksz vagy konformális 
technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
5FU 500 mg/m2 az első napon, hetente ismételve. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő rosszindulatú daganata 
  C2590 Hasnyálmirigy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74161 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák 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: 74162 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák 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: 74163 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák 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: 74164 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák 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: 74165 Radiokemoterápia, hasnyálmirigy rák esetén 5FU protokoll szerint (05. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
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 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35
Fázisok: 5 5 5     
5FU Fluorouracyl      
RAD Sugárterápia * * *   
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7417* Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 38 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartalma 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 50 Gy összdózisú megavoltterápia három- négy mezős boksz vagy konformális technikával széles 
biztonsági zónával az érintett anatómiai területekre illetve a műtéti területre, majd lehetőség szerint 15-20 Gy 
boost a műtéti hegvonalra illetve a tumorágyra, 1,8-2 Gy naponta, 5x1,8-2 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Cyclophosphamide 500 mg/m2 és Doxorubicin 50 mg/m2 az első napon, Dacarbazine 250 mg/m2 az 1-5. 
napokon, ismétlés négy hetente. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74171 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74172 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74173 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74174 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (04. fázis) 
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Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74175 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74176 Radiokemoterápia, lágyrésztumor esetén CPH-ADM-DTIC protokoll 
szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
ADM Doxorubicin *               
CPH Cyclophosphamide *               
DTIC Dacarbazine * * * * *           
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
ADM Doxorubicin              *  
CPH Cyclophosphamide              *  
DTIC Dacarbazine              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 
ADM Doxorubicin         
CPH Cyclophosphamide         
DTIC Dacarbazine * * *      
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
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7418* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 38 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartalma 28 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 50 Gy összdózisú megavoltterápia négy mezős boksz vagy  konformális technikával, 1,8-2 Gy 
naponta, 5x1,8-2 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Cisplatin 40 mg/m2 az első napon, majd hetente ismételve. 
Indikáció: inoperábilis St.I - b2, St.II, St.III és St.IVa stádiumokban, Karnovsky status minimum 70 % vagy a 
felett. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74181 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74182 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74183 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74184 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74185 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
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Beavatkozás kód: 74186 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *       *       * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 
CDDP Cisplatin         
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
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7419* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Cisplatin 40 mg/m2 az első napon, majd hetenként ismételve a sugaras kezelés ideje alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74191 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74192 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74193 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74194 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74195 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
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 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74196 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *       *       * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
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7420* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
Előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetén. 
A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Paclitaxel 100 mg/m2 az első napon, majd hetenként ismételve a sugaras kezelés ideje alatt. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74201 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74202 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (02. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74203 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (03. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74204 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (04. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
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 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74205 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (05. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74206 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX protokoll szerint (06. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
TAX Paclitaxel *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
TAX Paclitaxel       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
TAX Paclitaxel      *       
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7421* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és/vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Cisplatin 100 mg/m2 az 1. és 22. napon, Etoposide 100 mg/m2 az 1-3. és 22-24. napon ( 2-3. és 23-24. napon az 
Etoposide iv. adása per.os adással kiváltható). 
 
  Diagnózisok: 
 
 C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74211 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74212 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74213 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74214 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74215 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 

428 



 

 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74216 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/A protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 1,8
 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *               
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
VP Etoposide * * *             
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin       *         
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
VP Etoposide       * * *       
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin             
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
VP Etoposide             
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7422* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartalma 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintett hiláris és /vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére, 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Cisplatin 50 mg/m2 az 1., 8., 29., 36. napon, Etoposide 50 mg/m2 az 1-5. és 29-33. napon (a 2. és 30, naptól az 
Etoposide iv. adása per.os adással kiváltható). 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74221 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74222 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74223 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74224 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74225 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
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 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74226 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CDDP-VP/B protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *              * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
VP Etoposide * * * * *           
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin              *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
VP Etoposide              * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
VP Etoposide * * *          
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7423* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP 
protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primer tumor területére, az érintett hiláris és/vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Docetaxel 30 mg/m2 és Cisplatin 30 mg/m2 az 1. és a 8., valamint a 29 és 36. kezelési napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74231 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TXT Docetaxel Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74232 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TXT Docetaxel Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74233 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74234 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
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Beavatkozás kód: 74235 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TXT Docetaxel Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74236 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TXT-CDDP protokoll 
szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TXT Docetaxel Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin *       *        
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
TXT Docetaxel *       *        
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CDDP Cisplatin              *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
TXT Docetaxel              *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CDDP Cisplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
TXT Docetaxel      *       
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7424* Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
Előrehaladott nem-kissejtes tüdőkarcinóma esetén. 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 54-60 Gy összdózisú megavoltterápia, 30 Gy összdózis ap-pa mezőelrendezéssel, 30 Gy összdózis 
három mezős boksz vagy konformális technikával a primér tumor területére, az érintettr hiláris és/vagy 
mediasztinális nyirokcsomók területére. 1,8-2,0 Gy naponta, 5x1,8-2,0 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
Paclitaxel 50 mg/m2 és Carboplatin 200 mg/m2 hetenként ismételve a sugaras ideje alatt. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74241 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74242 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74243 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74244 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (04. fázis) 
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Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74245 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74246 Radiokemoterápia, nem kissejtes tüdőrák esetén TAX-CBP protokoll 
szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 - 2,0
 Gy/kezelés 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 50,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin *       *       * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
TAX Paclitaxel *       *       * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
TAX Paclitaxel       *       *  
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CBP Carboplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
TAX Paclitaxel      *       
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7427* Radiokemoterápia, gyomorrák esetén 5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 35 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 5  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezős boksz vagy konformális 
technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
5FU 500 mg/m2 az első 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. 
  C1660 Gyomor nagygörbület rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C1680 A gyomor átfedő 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 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35
Fázisok: 5 5 5     
5FU Fluorouracyl      
RAD Sugárterápia * * *   
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7428* Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 35 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 5  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd boost volumenszűkítéssel 60-65 Gy 
összdózisig. 
Kemoterápia: 
Mitomycin 15 mg/m2 az első napon, 5FU 750 mg/m2 az 1-5. és 29-33 napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C2100 Végbélnyílás rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C2110 Canalis analis rosszindulatú daganata 
  C2120 Cloacogen zóna rosszindulatú daganata 
  C2180 Rectum, anus és canalis analis átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74281 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 750,0 mg/m2 
 MMC Mitomycin Adagolás: 15,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74282 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74283 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74284 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74285 Radiokemoterápia anális rák esetén 5FU-MMC protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 750,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 * * * * *           
MMC Mitomycin *               
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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              * * 
MMC Mitomycin                
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35
Fázisok: 5 5 5     
5FU Fluorouracyl * * *   
MMC Mitomycin      
RAD Sugárterápia * * *   
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7430* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kuratív célzatú radiokemoterápia. 
Az indukcióként alkalmazott CETUX/A 1. napján 400 mg/m2 telítő dózisú cetuximab. Az ezt követő 8. napon 
indul a sugárkezelés, amelynek időtartama 35 vagy 40 (CETUX/B vagy /C) kezelési nap (szombat-vasárnap 
szünet). Kizárólag a 7431 Radiokemoterápia, fejnyak-tumorok esetén CETUX/B illetve a 7432 
Radiokemoterápia, fejnyak-tumorok esetén CETUX/C protokollok valamelyikét közvetlenül megelőző 
terápiaként alkalmazható! 
A protokoll csak planocellularis carcinoma esetén alkalmazható. 
EGFR státusz meghatározása nem szükséges! 
Sugárterápia: - 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 
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  C0244 Nyelvmandula rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0280 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 
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  C0524 Nyelvcsap rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0580 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
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  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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
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  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-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74301 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/A protokoll szerint 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CETUX Cetuximab * 
 

445 



 

7431* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 2 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kemoterápia: Az indukcióként alkalmazott 7430 Radiokemoterápia, fejnyak-tumorok esetén CETUX/A 
protokollt követően alkalmazandó. 1. napon 1x200 mg/m2 fenntartó dózisú cetuximab. A sugárkezelés 
időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
A protokoll csak planocellularis carcinoma esetén alkalmazható. 
Sugárterápia: 
70 Gy összdózisú megavoltterápia, (B) 35x2 Gy 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

447 



 

  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
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  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74311 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/B protokoll szerint 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CETUX Cetuximab *     
RAD Sugárterápia * * * * * 
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7432* Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 2 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kemoterápia: 
Az indukcióként alkalmazott 7430 Radiokemoterápia, fejnyak-tumorok esetén CETUX/A protokollt követően 
alkalmazandó. 1. napon 1x200 mg/m2 fenntartó dózisú cetuximab. A sugárkezelés időtartama (CETUX/C) 40 
kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
A protokoll csak planocellularis carcinoma esetén alkalmazható. 
Sugárterápia: 
72 Gy összdózisú megavoltterápia, (C) 40x1,8 Gy 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 

452 



 

  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
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  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
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  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 (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
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  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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
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  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-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74321 Radiokemoterápia, fej-nyak tumorok esetén CETUX/C protokoll szerint 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 250,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CETUX Cetuximab *     
RAD Sugárterápia * * * * * 
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7438* Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74381 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74382 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74383 Kemoterápia, CDDP+VNB/A protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
CDDP Cisplatin *               
VNB Vinorelbine *       *       * 
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7439* Kemoterápia, CX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 kezdetétől: 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 * * * * * * * * * * * * * * 
 

459 



 

7440* Kemoterápia, ECX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 16 17 18 19 20 21
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin       
EPI Epirubicin       
XEL Capecitabine * * * * * * 
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7449* Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Csak bizonyított EGFR pozitivitás esetén alkalmazható! 
1-es típusú diagnózis a C18-C20, 3-as típusú, ápolást indokló diagnózis C77-C79. 
1. nap Cetuximab 500 mg/m2 iv. inf. (első alkalommal 120 perc alatt). 
           CPT-11 180 mg/m2 iv. inf. 2 óra alatt 
           Ca-folinate 200 mg/m2 iv. inf. 2 óra alatt 
           5FU 400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU 600 mg/m2 iv. inf. 22 óra alatt 
2. nap Ca-folinate 200 mg/m2 iv. inf. 2 óra alatt 
           5FU 400 mg/m2 a Ca-folinate után bolus inj. 
           5FU 600 mg/m2 iv. inf. 22 óra alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
1-es típusú diagnózis ( alapbetegség) 
  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) 
  C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
  C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
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  C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
  C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74491 Kemoterápia, Cetuximab(2w)+FOLFIRI protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 CETUX Cetuximab Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
5FU Fluorouracyl * * 
CETUX Cetuximab *  
CPT-11 Irinotecan *  
FOLINAC Calcium folinate * * 
 

462 



 

7450* Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
EGFR pozitív, nem-mutáns (vad típusú "wild type") K-ras tartalmú áttéteket adó colorectalis carcinoma 
kezelésére, fluoropyrimidin, oxaliplatin, irinotecan sikertelenségét követően. 
1-es típusú diagnózis a C18-C20, 3-as típusú, ápolást indokló diagnózis C77-C79 
1. nap panitumumab 6 mg/ttkg inf. 90 perc alatt 
 
  Diagnózisok: 
 
1-es típusú diagnózis ( alapbetegség) 
  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1890 Vastagbél rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C19H0 A sigmabél-végbél határ rosszindulatú daganata 
  C20H0 A végbél rosszindulatú daganata 
 
3-as típusú diagnózis (ápolást indokló fődiagnózis) 
  C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
  C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
  C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
  C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
  C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
  C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
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Beavatkozás kód: 74501 Kemoterápia, panitumumab protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 PAN Panitumumab Adagolás: 6,0 mg/ttkg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
PAN Panitumumab * 
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7458* Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére AUC szerint számolt Carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74581 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74582 Kemoterápia, VNB+CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
CBP Carboplatin *        
VNB Vinorelbine *       * 
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7462* Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A beteg kezelésére AUC szerint számolt Carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74621 Kemoterápia, VP+CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin *     
VP Etoposide * * * * * 
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7463* Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74631 Kemoterápia, VP+CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
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7468* Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Kemoterápia: 
Carboplatin 100 mg/m2 az 1., 8.,15.,22.,29.,36. napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74681 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74682 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74683 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74684 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74685 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74686 Radiokemoterápia, tüdőrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin *       *       * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CBP Carboplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
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7469* Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 42 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 30 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45-50 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére négy mezős boksz vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 54 
Gy-ig. 
Kemoterápia: 
A beteg kezelésére csak AUC szerint számolt carboplatin dózis mellett kerülhet sor. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74691 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74692 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74693 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74694 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74695 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74696 Radiokemoterápia, méhnyakrák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin *       *       * 
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin       *       *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     
CBP Carboplatin      *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   
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7470* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 49 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nycs.területére, 60 Gy összdózis az 
érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy 
hetente. 
Kemoterápia: 
CBP AUC=300 mg/m2 az 1.,22. majd 43. napokon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
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  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
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  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74701 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74702 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74703 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74704 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74705 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74706 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
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Beavatkozás kód: 74707 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP protokoll szerint (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin *               
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
CBP Carboplatin       *         
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
CBP Carboplatin             *   
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49
Fázisok: 7 7     
CBP Carboplatin     
RAD Sugárterápia * *   
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7471* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 49 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápia a primer tumor és az érintett nycs.területére, 60 Gy összdózis az 
érintett területekkel szomszédos régióra, 50 Gy összdózis az ezen kívüli régiókra, 2,0 Gy naponta, 5x2 Gy 
hetente. 
Kemoterápia: 
CBP 70 mg/m2 és 5FU 600 mg/m2 az 1-4. napon, és négyhetente ismétlődő a folyamatos sugárterápiával 
szinkronban. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
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  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3230 Gégeporc rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 74711 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74712 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (02. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74713 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (03. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74714 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (04. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74715 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (05. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 

484 



 

 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74716 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (06. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 74717 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CBP+5FU protokoll szerint (07. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 * * * *            
CBP Carboplatin * * * *            
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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              * * 
CBP Carboplatin              * * 
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
5FU Fluorouracyl * *              
CBP Carboplatin * *              
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49
Fázisok: 7 7     
5FU Fluorouracyl     
CBP Carboplatin     
RAD Sugárterápia * *   
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7566* Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében 1 alkalommal számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 75661 Kemoterápia, HER 3 heti töltődózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 8,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
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7567* Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Fokozott HER2 expressziót vagy HER2 génamplifikációt mutató metasztatikus és legalább 1 cm tumor 
átmérőjű, vagy 1 cm alatti tumorátmérőjű és nyirokcsomó pozitív fokozott HER2 expressziót vagy HER2 
génamplifikációt mutató korai emlőkarcinóma eseteiben. 
A trastuzumab (HER) eseti finanszírozás keretében számolható el. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 75671 Kemoterápia, HER 3 heti fenntartó dózis protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 HER Trastuzumab Adagolás: 6,0 mg/kg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
HER Trastuzumab * 
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7574* Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 75741 Kemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
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7575* Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 38 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 6  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 28 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a kismedence teljes volumenére három mezős box vagy 
konformális technikával, 1,8 Gy naponta, 5x1,8 Gy hetente, majd lehetőség szerint boost volumenszűkítéssel 
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 átfedő 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 
 
Beavatkozás kód: 75756 Radiokemoterápia, nagydózisú CIFU (5FU) protokoll szerint (06. fázis) 
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Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 3 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 1,8 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 
5FU Fluorouracyl * *       
RAD Sugárterápia * * *   * * * 
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7576* Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU 
(5FU) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 49 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 7  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 35 kezelési nap (szombat-vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 70 Gy összdózisú megavoltterápiaa primer tumor és az érintett nyirokcsomó területére, 60 Gy 
összdózis az érintett területekkel szomszédos régiókra, 2 Gy naponta, 5x2 Gy hetente. 
Kemoterápia: 
CDDP 100 mg/m2 az 1. és 29. napon; 5FU 1000 mg/m2 az 1., 2., 3., 4. és a 29., 30., 31., 32. napon. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 

491 



 

  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 

493 



 

  C0902 Mandula árok rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0903 Mandula árok rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1110 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C1111 Az orrgarat hátsó falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  C3000 Orrüreg rosszindulatú daganata 
  C3010 Középfül rosszindulatú daganata 
  C3100 Arcüreg rosszindulatú daganata 
  C3110 Rostacsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3120 Homloküreg rosszindulatú daganata 
  C3130 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3200 Glottis rosszindulatú daganata 
  C3210 Supraglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3220 Subglotticus rész rosszindulatú daganata 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 75761 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (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 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75762 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75763 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75764 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (04. fázis) 
 
Fázis azonosító: 4 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75765 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (05. fázis) 
 
Fázis azonosító: 5 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
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 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75766 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (06. fázis) 
 
Fázis azonosító: 6 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
Beavatkozás kód: 75767 Radiokemoterápia, fej-nyaki rák esetén CDDP+nagydózisú CIFU (5FU) 
protokoll szerint (07. fázis) 
 
Fázis azonosító: 7 Fázis hossza: 5 [nap] 
 RAD Sugárterápia Adagolás: 2,0 Gy/kezelés 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 * * * *            
CDDP Cisplatin *               
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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              * * 
CDDP Cisplatin              *  
RAD Sugárterápia * * * *   * * * * *   * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Fázisok: 5 5 5     6 6 6 6 6     7 7 7 
5FU Fluorouracyl * *              
CDDP Cisplatin                
RAD Sugárterápia * * *   * * * * *   * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 46 47 48 49
Fázisok: 7 7     
5FU Fluorouracyl     
CDDP Cisplatin     
RAD Sugárterápia * *   
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7577* Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 33 [nap] 
Protokollok közti szünet : 0 [nap] 
Fázisok száma : 5  
 
Megjegyzés: 
A sugárkezelés teljes időtartama 25 kezelési nap (szombat- vasárnap szünet). 
Sugárterápia: 
Átlagosan 45 Gy összdózisú megavoltterápia a gyomor területére három mezős 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1690 Gyomor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 75771 Radiokemoterápia, MACDONALD (MAYO) protokoll szerint (01. fázis) 
 
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 kezdetétől: 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 
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5FU Fluorouracyl * * * *            
RAD Sugárterápia * * * * *   * * * * *   * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33
Fázisok: 5 5 5 
5FU Fluorouracyl * * * 
RAD Sugárterápia * * * 
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7578* Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Áttéteket adó colorectalis carcinoma másodvonalbeli kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 75781 Kemoterápia, irinothecan 2 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPT-11 Irinotecan * 
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7579J Kemoterápia, MMC+nagydózisú 5FU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C2490 Epeút rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő 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 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
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Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
MMC Mitomycin *    
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7581J Kemoterápia, CDDP+FU+FOLINAC II. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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) 
 
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] 
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 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 350,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 33 34 35 3632
Fázisok:           6 
5FU Fluorouracyl     *  
CDDP Cisplatin       
FOLINAC Calcium folinate     *  
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7582J Kemoterápia, ECF/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 átfedő 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 kezdetétől: 1 3 4 2 
Fázisok: 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * 
CDDP *    Cisplatin 
EPI Epirubicin *    
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7583J Kemoterápia, ECF/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 21 [nap] 
Protokollok közti szünet : 21 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, EPI nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 átfedő 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 16 17 18 19 20 21
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * * 
CDDP Cisplatin       
EPI Epirubicin       
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7586* Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 75861 Kemoterápia, irinothecan 3 hetenkénti protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPT-11 Irinotecan Adagolás: 180,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPT-11 Irinotecan * 
 

507 



 

7701* Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
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  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  C3232 Gégeporc rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3233 Gégeporc rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3234 Gégeporc rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3280 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77011 Kemoterápia, CAP I.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
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7702J Kemoterápia, EEP+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő 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 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
DEXRA Dexrazoxan * * * 
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7703J Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, ADM nyelőcsőre, 5FU lágyrész tumorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77031 Kemoterápia, FAP/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
ADM Doxorubicin *     
CDDP Cisplatin *     
DEXRA Dexrazoxan *     
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7704* Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77041 Kemoterápia, IFO+ADM/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
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 IFO Ifosfamide Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
IFO Ifosfamide * 
MESNA Mesna * 
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7705* Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77051 Kemoterápia, AIM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 25,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 500,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
DEXRA Dexrazoxan * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
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7706* Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77061 Kemoterápia, FOSA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 800,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
DEXRA Dexrazoxan * * 
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7707* Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77071 Kemoterápia, EC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 900,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 90,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7708J Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI nem javasolt hüvely daganatokra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C52H0 A hüvely rosszindulatú daganata 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77081 Kemoterápia, FEC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 700,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
 

529 



 

7709* Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77091 Kemoterápia, TAX+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
TAX Paclitaxel * 
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7710* Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
adriamycin helyett epirubicin 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77101 Kemoterápia, TAX+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
TAX Paclitaxel * 
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7711* Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77111 Kemoterápia, TXT+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
TXT Docetaxel * 
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7712* Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77121 Kemoterápia, FAC/C+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
 

533 



 

7713* Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77131 Kemoterápia, AC+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
 

534 



 

7714* Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77141 Kemoterápia, EC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7715* Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77151 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 700,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 77152 Kemoterápia, FEC/B+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
CPH Cyclophosphamide *        
DEXRA Dexrazoxan *        
EPI Epirubicin *        
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7716* Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Monoterápiaként metasztatikus emlőrákban (4. stádium) alkalmazandó, amikor az antraciklin-, és texántartalmú 
kemoterápia sikertelen, vagy nem megfelelő. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77161 Kemoterápia, VNB+EPI+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
VNB Vinorelbine * 
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7717* Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Adjuváns, nyirokcsomó pozitiv esetekben 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77171 Kemoterápia, TAC/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
TXT Docetaxel * 
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7718* Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 43 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Megjegyzés: 
Adjuváns, nyirokcsomó pozitiv esetekben 
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77181 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 77182 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 77183 Kemoterápia, FE100C-TXT (A)+dexrazoxane protokoll szerint (03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1                             
5FU Fluorouracyl *               
CPH Cyclophosphamide *               
DEXRA Dexrazoxan *               
EPI Epirubicin *               
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Fázisok:             2                 
5FU Fluorouracyl       *         
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CPH Cyclophosphamide       *         
DEXRA Dexrazoxan       *         
EPI Epirubicin       *         
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 
Fázisok:                         3 
5FU Fluorouracyl             * 
CPH Cyclophosphamide             * 
DEXRA Dexrazoxan             * 
EPI Epirubicin             * 
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7719J Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az etoposide nem javasolt csont- és lágyrész daganatokra 
Megjegyzés: 
Ewing sarcoma/PNET kezelésére az EURO E.W.I.N.G. 99 nemzetközi protokoll szerint 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77191 Kemoterápia, VIDE+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3400,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 2 mg 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * *  
DEXRA Dexrazoxan * * *  
IFO Ifosfamide * * *  
MESNA Mesna * * *  
TRO Tropisetron * * * * 
VCR Vincristine *    
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VP Etoposide * * *  
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7720J Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI az uterus tumorokra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77201 Kemoterápia, CEP+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7721J Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
CDDP nem javasolt emlőre, az EPI uterusra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
 * C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
 * C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
 * C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
 * C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
 * C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
 * C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
 * C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
 * C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77211 Kemoterápia, CEP II.+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 750,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 

550 



 

 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7722* Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77221 Kemoterápia, mono-ADM+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
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 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
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7723* Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77231 Kemoterápia, EPI/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 850,0 mg/m2 
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 EPI Epirubicin Adagolás: 85,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7724* Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77241 Kemoterápia, ADRIA+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
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7725J Kemoterápia, FEM/C+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedő 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 kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
DEXRA Dexrazoxan *        
EPI Epirubicin *        
MMC Mitomycin *        
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7726J Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt csont és lágyrész tumorokra 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77261 Kemoterápia, EWVIDE3+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2400,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
DEXRA Dexrazoxan * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7727J Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, VCR lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C49.-). 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77271 Kemoterápia, SIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 800,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
DEXRA Dexrazoxan * * 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
 

563 



 

7728J Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem javasolt 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
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 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77281 Kemoterápia, SCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7729X Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem javasolt 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77291 Kemoterápia, WTVAER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,4 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * 
DEXRA Dexrazoxan *   
EPI Epirubicin *   
VCR Vincristine *   
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7730J Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt májrákra 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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: 77301 Kemoterápia, HPLADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
ADM Doxorubicin  * * 
DEXRA Dexrazoxan  * * 
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7731J Kemoterápia, FEM/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedő 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 kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
MMC Mitomycin * 
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7732* Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77321 Kemoterápia, PEV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
DEXRA Dexrazoxan *   
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7733* Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77331 Kemoterápia, CAV+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 2,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
VCR Vincristine * 
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7734* Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5400 A méh isthmusa rosszindulatú daganata 
  C5410 Endometrium rosszindulatú daganata 
  C5420 Myometrium rosszindulatú daganata 
  C5430 Méhfundus rosszindulatú daganata 
  C5480 A méhtest átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5490 Méhtest rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77341 Kemoterápia, CYVADIC/A+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *     
CPH Cyclophosphamide *     
DEXRA Dexrazoxan *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
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7735* Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77351 Kemoterápia, CEP/2+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
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7736* Kemoterápia, PEV/A+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 25 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Kiújult petefészekrák kezelése 
 
  Diagnózisok: 
 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77361 Kemoterápia, PEV/A+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 kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * 
DEXRA Dexrazoxan *   
EPI Epirubicin *   
VP Etoposide * * * 
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7737* Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77371 Kemoterápia, VNB+ADM+dexrazoxane protokoll szerint (emlő) (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 60,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
VNB Vinorelbine * 
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7738J Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Neuroblastoma kezelésére, VCR max. 2 mg/nap. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
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  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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
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  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77381 Kemoterápia, NBL-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2, de max. 
2 mg 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * 
TRO Tropisetron * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin    * * 
DEXRA Dexrazoxan    * * 
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7739J Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU, ADM nem javasolt nyelőcső tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5300 Endocervix rosszindulatú daganata 
  C5310 Exocervix rosszindulatú daganata 
  C5380 A méhnyak átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5390 Méhnyak rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77391 Kemoterápia, FAP/B+dexrazoxane protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
ADM Doxorubicin * 
CDDP Cisplatin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
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7740* Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77401 Kemoterápia, OSA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 45,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 900,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
DEXRA Dexrazoxan * * 
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7741J Kemoterápia, NBLInfant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 
év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemőkori neuroblastoma kezelésére. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
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  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77411 Kemoterápia, NBLInfant-CADO+dexrazoxane protokoll szerint 1,5 év alatt 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 TRO Tropisetron Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * 
TRO Tropisetron * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin    * * 
DEXRA Dexrazoxan    * * 
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7742* Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77421 Kemoterápia, EWIVD2+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 800,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
DEXRA Dexrazoxan * * 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7743J Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP egyik tumorféleségre sem, az EPI csonttumorra nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77431 Kemoterápia, EWCERV+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7744J Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
Indikáción túli: 
EPI nem kompetens vesedaganatra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77441 Kemoterápia, WTVER+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DEXRA Dexrazoxan * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7745J Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 10 [nap] 
Protokollok közti szünet : 11 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, CDDP nem javasolt májrákra 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77451 Kemoterápia, HIPA+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 500,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 
 MESNA Mesna Adagolás: 300,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 MESNA Mesna Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * *        
MESNA Mesna * * *        
CDDP Cisplatin    * * * * *   
ADM Doxorubicin         * * 
DEXRA Dexrazoxan         * * 
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7746J Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
Indikáción túli: 
A CBP-ADM nem kompetens májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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: 77461 Kemoterápia, HCARD+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
CBP Carboplatin *  
DEXRA Dexrazoxan * * 
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7747* Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77471 Kemoterápia, RVDC40+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
CPH Cyclophosphamide *   
DEXRA Dexrazoxan * * * 
MESNA Mesna *   
VCR Vincristine *   
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7748* Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77481 Kemoterápia, RVDC20+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
CPH Cyclophosphamide *   
DEXRA Dexrazoxan * * * 
MESNA Mesna *   
VCR Vincristine *   
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7749J Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
 * C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
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  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77491 Kemoterápia, NCADO+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * *    
MESNA Mesna * *    
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin  * * *  
DEXRA Dexrazoxan  * * *  
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7750J Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 7 [nap] 
Protokollok közti szünet : 14 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára független a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
Vincristine max. dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
  C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
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  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77501 Kemoterápia, N4+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 15,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 300,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 180,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 0,8 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *  *  *   
CPH Cyclophosphamide * * * * * * * 
DEXRA Dexrazoxan *  *  *   
MESNA Mesna * * * * * * * 
VCR Vincristine *  *  *   
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7751J Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiája független a lokalizációtól. 
Neuroblastoma ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
 * C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
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  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 77511 Kemoterápia, N6+dexrazoxane protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 200,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 DEXRA Dexrazoxan Adagolás: 600,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
DTIC Dacarbazine * * * * *    
IFO Ifosfamide * * * * *    
MESNA Mesna * * * * *    
VCR Vincristine *       * 
ADM Doxorubicin      * *  
DEXRA Dexrazoxan      * *  
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7900* Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
  C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
  C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
  C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
  C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
  C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
  C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
  C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79001 Kemoterápia, DTIC/I monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7901* Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4310 Szemhéj malignus melanomája, a szemzugot is ideértve 
  C4320 A fül és külső hallójárat rosszindulatú melanomája 
  C4330 Az arc egyéb és nem meghatározott részének rosszindulatú melanomája 
  C4340 A hajas fejbőr és nyak rosszindulatú melanomája 
  C4350 A törzs rosszindulatú melanomája 
  C4360 A felső végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a vállat 
  C4370 Az alsó végtag rosszindulatú melanomája, beleértve a csípőt 
  C4380 A bőr átfedő rosszindulatú melanomája 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79011 Kemoterápia, DTIC/II monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 800,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
DTIC Dacarbazine * 
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7902J Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt lágyrész tumorra 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4500 A mellhártya mesotheliomája 
 * C4510 A hashártya mesotheliomája 
 * C4520 A szívburok mesotheliomája 
 * C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
 * C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
 * C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
 * C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
 * C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
 * C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
 * C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
 * C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
 * C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
 * C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79021 Kemoterápia, VIP/D protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
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Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * *    
IFO Ifosfamide * *    
MESNA Mesna * *    
VP Etoposide * * * * * 
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7903* Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79031 Kemoterápia, mono-ADM protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 75,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
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7904* Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79041 Kemoterápia, Ewingsc. protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin *  
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7905J Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VCR, CPH nem javasolt az agyburkok daganataira 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózisa: 2,0 mg 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79051 Kemoterápia, A1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7906J Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, VCR nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok egyik  eleme. 
Vincristine max. dózisa: 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79061 Kemoterápia, A2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7907J Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP, VP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok eleme, melyek alternálva, sequentiálisan követik 
egymást 3-4 hetente. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79071 Kemoterápia, B1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 90,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CDDP Cisplatin *  
VP Etoposide * * 
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7908J Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 26 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt agytumorra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok eleme, melyek alternálva, sequentiálisan követik 
egymást 3-4 hetente. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79081 Kemoterápia, B2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin *  
VP Etoposide * * 
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7910J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós 
szakasz 

Protokoll időtartama : 15 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 3  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79101 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79102 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz 
(02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79103 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, indukciós szakasz 
(03. fázis) 
 
Fázis azonosító: 3 Fázis hossza: 1 [nap] 
 FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Fázisok: 1             2             3 
FOTEM Fotemustine *       *       * 
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7911J Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó 
szakasz 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79111 Kemoterápia, fotemustin monoterápia protokoll szerint, fenntartó szakasz 
(01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 FOTEM Fotemustine Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
FOTEM Fotemustine * 
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7913J Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VBL nem javasolt vesetumorra 
Megjegyzés: 
Az interferon adása 21 napig folyamatos. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79131 Immunterápia, VBL+interferon protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 INTER Interferon Adagolás: 10000000,0 NE/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 6,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
INTER Interferon * 
VBL Vinblastine * 
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7914* Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
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  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
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  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79141 Kemoterápia, CDDP/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
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7915* Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4500 A mellhártya mesotheliomája 
  C4510 A hashártya mesotheliomája 
  C4520 A szívburok mesotheliomája 
  C4570 Mesothelioma egyéb lokalizációban 
  C4590 Mesothelioma, k.m.n. 
  C4600 A bőr Kaposi-sarcomája 
  C4610 A lágyrészek Kaposi-sarcomája 
  C4620 A szájpad Kaposi-sarcomája 
  C4630 A nyirokcsomók Kaposi-sarcomája 
  C4670 Kaposi-sarcoma egyéb lokalizációban 
  C4680 Több szerv Kaposi sarcomája 
  C4690 Kaposi-sarcoma, k.m.n. 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4810 A hashártya meghatározott részeinek rosszindulatú daganata 
  C4820 Hashártya rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4880 Retroperitoneum és hashártya átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79151 Kemoterápia, EPI/A protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 85,0 mg/m2 
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Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
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7916J Kemoterápia, PBD protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 39 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79161 Kemoterápia, PBD protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 35,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 220,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
BCNU Carmustine *   
CDDP Cisplatin * * * 
DTIC Dacarbazine * * * 
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7917J Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 27 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79171 Kemoterápia, CBP lökéskezelés protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
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7918J Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 37 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A diagnózisok között csak metastasisok vannak, nem állapítható meg, hogy milyen tumortípus ellen javasolt a 
protokoll 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7700 A fej, az arc és a nyak nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7710 Intrathoracalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7720 Intraabdominalis nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7730 A hónalj és a felső végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7740 A lágyék és az alsó végtag nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7750 Medencei nyirokcsomók rosszindulatú daganata 
 * C7780 Több régió nyirokcsomóinak rosszindulatú daganata 
 * C7790 Nyirokcsomó rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7800 A tüdő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7810 A gátor másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7820 A mellhártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7830 Egyéb és k.m.n. légzőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7840 A vékonybél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7850 A vastagbél és végbél másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7860 A retroperitoneum és a hashártya másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7870 A máj másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7880 Egyéb és k.m.n. emésztőszerv másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7900 A vese és a vesemedence másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7910 A húgyhólyag és egyéb húgyszervek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7920 A bőr másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7930 Az agy és agyburkok másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7940 A központi idegrendszer k.m.n. részének másodlagos rosszind. daganata 
 * C7950 A csontok és csontvelő másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7951 A koponya csontjának másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7952 A gerincoszlop csontjainak másodlagos rosszind. daganata 
 * C7960 A petefészek másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7970 A mellékvese másodlagos rosszindulatú daganata 
 * C7980 Egyéb meghatározott lokalizáció másodlagos rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79181 Kemoterápia, DTIC+BCNU protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 150,0 mg/m2 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 250,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
BCNU Carmustine *     
DTIC Dacarbazine * * * * * 
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7920J Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A paclitaxel tüdőtumor esetében CDDP-vel kombinációban javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79201 Kemoterápia, TAX monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TAX Paclitaxel * 
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7921* Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79211 Kemoterápia, TXT monoterápia protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TXT Docetaxel Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
TXT Docetaxel * 
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7922* Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79221 Kemoterápia, ADRIA protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ADM Doxorubicin * 
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7923* Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79231 Kemoterápia, EPI/B protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
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7924J Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Fej-nyaki tumor ellen az 5FU csak kombinációban alkalmazható 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
 * C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
 * C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
 * C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
 * C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
 * C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
 * C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
 * C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0284 A nyelv átfedő 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 

635 



 

 * C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
 * C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
 * C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0584 A szájpad átfedő 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 
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 * 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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
 * C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
 * C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
 * C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
 * C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
 * C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
 * C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
 * C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
 * C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
 * C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
 * C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
 * C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1104 Az orrgarat felső 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 
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 * C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
 * C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
 * C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
 * C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
 * C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
 * C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
 * C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
 * C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
 * C1384 A hypopharynx átfedő 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
 * C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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 * C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
  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 átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3290 Gége rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79241 Kemoterápia, 5FU heti nagydózisú protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
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7925* Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
  Diagnózisok: 
 
  C5000 Mellbimbó és bimbóudvar rosszindulatú daganata 
  C5010 Az emlő központi részének rosszindulatú daganata 
  C5020 Az emlő felső-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5030 Az emlő alsó-belső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5040 Az emlő felső-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5050 Az emlő alsó-külső negyedének rosszindulatú daganata 
  C5060 Az emlő hónalji részének rosszindulatú daganata 
  C5080 Az emlő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C5090 Emlő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79251 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 79252 Kemoterápia, módosított CMF protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 600,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 40,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
5FU Fluorouracyl *       * 
CPH Cyclophosphamide *       * 
MTX Methotrexate *       * 
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7926J Kemoterápia, FEM/A protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedő 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 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 kezdetétől: 31 32 33 34 35 36
Fázisok:           4 
5FU Fluorouracyl      * 
EPI Epirubicin       
MMC Mitomycin       
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7927* Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll 
szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
  Diagnózisok: 
 
  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 átfedő 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: 79271 Kemoterápia, 5FU+FOLINAC hetenkénti kis dózisú protokoll szerint (01. 
fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 5FU Fluorouracyl Adagolás: 500,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
5FU Fluorouracyl * 
FOLINAC Calcium folinate * 
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7928J Kemoterápia, FEM/C protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 átfedő 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 
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  C2570 A hasnyálmirigy egyéb részeinek rosszindulatú daganata 
  C2580 A hasnyálmirigy átfedő 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 kezdetétől: 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 időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 23 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az 5FU nyelőcsőre, a CDDP gyomorra nem javasolt 
 
  Diagnózisok: 
 
  C0000 Felső ajak, külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0010 Alsó ajak külső felszín rosszindulatú daganata 
  C0020 Ajak, k.m.n. rosszindulatú daganata 
  C0030 Felső ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0040 Alsó ajak, belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0050 Ajak, nem meghatározott belső felszín rosszindulatú daganata 
  C0060 Ajakzug rosszindulatú daganata 
  C0080 Az ajak átfedő 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 első kétharmadának rosszindulatú daganata, k.m.n. része 
  C0231 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része I. stád. 
  C0232 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része II. stád. 
  C0233 A nyelv első kétharmadának rosszindulatú dag., k.m.n. része III. stád. 
  C0234 A nyelv első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0281 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0282 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0283 A nyelv átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0284 A nyelv átfedő 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 
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  C0294 Nyelv rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
  C0300 Felső fogíny rosszindulatú daganata 
  C0301 Felső fogíny rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0302 Felső fogíny rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0303 Felső fogíny rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0304 Felső 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 első részének rosszindulatú daganata 
  C0401 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0402 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0403 A szájfenék első részének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0404 A szájfenék első 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0481 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0482 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0483 A szájfenék határt átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0484 A szájfenék határt átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0581 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0582 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0583 A szájpad átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0584 A szájpad átfedő 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 
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  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 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C0621 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0622 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0623 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0624 Őrlőfogak mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0680 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rosszindulatú daganata 
  C0681 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. I. stádium 
  C0682 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. II. stádium 
  C0683 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő rossz. dag. III. stádium 
  C0684 A szájüreg egyéb és k.m.n. részének átfedő 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0881 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. I. stádium 
  C0882 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. II. stádium 
  C0883 A nagyobb nyálmirigyek átfedő elváltozása, rossz. dag. III. stádium 
  C0884 A nagyobb nyálmirigyek átfedő 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 
  C0904 Mandula árok rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0910 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata 
  C0911 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0912 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0913 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C0914 Mandulaív (mellső ill. hátsó) rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C0980 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C0981 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C0982 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C0983 A mandula átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C0984 A mandula átfedő 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 gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata 
  C1011 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1012 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1013 A gégefedő mellső felszínének rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1014 A gégefedő mellső 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1081 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1082 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1083 A szájgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1084 A szájgarat átfedő 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 felső falának rosszindulatú daganata 
  C1101 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1102 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1103 Az orrgarat felső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1104 Az orrgarat felső 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 
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  C1124 Az orrgarat oldalfalának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1130 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata 
  C1131 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1132 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1133 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1134 Az orrgarat mellső falának rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1180 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1181 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1182 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1183 Az orrgarat átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1184 Az orrgarat átfedő 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 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata 
  C1301 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1302 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1303 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1304 Gyűrűporc mögötti terület rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1310 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli oldalának rosszind. daganata 
  C1311 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. I. stád. 
  C1312 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. II. stád. 
  C1313 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli old. rosszind. dag. III. stád. 
  C1314 Aryepiglotticus redő hypopharynx felőli 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C1381 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. I. stádium 
  C1382 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. II. stádium 
  C1383 A hypopharynx átfedő elváltozása, rosszindulatú dag. III. stádium 
  C1384 A hypopharynx átfedő 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 
  C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
  C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1420 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata 
  C1421 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata I. stádium 
  C1422 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata II. stádium 
  C1423 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata III. stádium 
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  C1424 Waldeyer-gyűrű rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C1480 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elváltozása, rosszind. daganata 
  C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
  C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
  C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
  C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * C1500 A nyelőcső nyaki szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1510 A nyelőcső mellüregi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1520 A nyelőcső hasi szakaszának rosszindulatú daganata 
 * C1530 A nyelőcső felső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1540 A nyelőcső középső harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1550 A nyelőcső alsó harmadának rosszindulatú daganata 
 * C1580 A nyelőcső átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C1590 Nyelőcső 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 átfedő 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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
  C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C3191 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. I. stádium 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
5FU Fluorouracyl * * * * * 
CDDP Cisplatin *     
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7931J Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 40 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Agyburkok tumoraira a VCR és carmustine nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok eleme, melyek alternálva, sequentiálisan követik 
egymást 3-4 hetente. Ez a sorozat utolsó eleme, 6 hét szünet után kezdődik előlről. 
Vincristine max. dózisa 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79311 Kemoterápia, C protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 BCNU Carmustine Adagolás: 70,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
BCNU Carmustine * * 
VCR Vincristine *  
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7932X Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 14 [nap] 
Protokollok közti szünet : 7 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A procarbazin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok eleme, melyek alternálva, sequentiálisan követik 
egymást 3-4 hetente. A D protokoll az első elem a sorban és a kemoterápia lezárásakor is ez adandó a kezelés 56. 
- 58. hetében. 
Vincristine max. dózisa: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79321 Kemoterápia, D protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 14 [nap] 
 PCZ Procarbazin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
PCZ Procarbazin * * * * * * * * * * * * * * 
VCR Vincristine *       *       
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7933J Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A MTX agydaganatokra nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorok kezelésére alkalmazott protokollok eleme, melyet a kemoterápia elején, a 
radiotherápia előtt alkalmazunk 2 - 3 alkalommal. 
Intrathecalisan max. 12 mg MTX a 2. napon. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79331 Kemoterápia, nagydózisú MTX protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 MTX Methotrexate Adagolás: 5000,0 mg/m2 
 FOLINAC Calcium folinate Adagolás: 45,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 12,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
MTX Methotrexate *   
FOLINAC Calcium folinate  * * 
MTX Methotrexate  *  
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7934J Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 21 [nap] 
Protokollok közti szünet : 7 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP agytumorra nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori agytumorokban alkalmazott palliativ terápiaként. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79341 Kemoterápia, E protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 21 [nap] 
 VP Etoposide Adagolás: 50,0 mg/m2 per os 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 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 
VP Etoposide * * * * * * * * * * * * * * * 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 16 17 18 19 20 21
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 
VP Etoposide * * * * * * 
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7935J Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP egyik tumorra sem javasolt, a VCR-nek nincs kombinációs párja 
Megjegyzés: 
Gyermekkori low grade gliomában alkalmazott kezelés. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79351 Kemoterápia, CNSCARV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 550,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
VCR Vincristine * 
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7936J Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
Indikáción túli: 
VCR monoterápiában a tumorra nem kompetens, nincs kombinációs párja, OGYI állásfoglalás szerint a 
protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79361 Kemoterápia, CNSV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
VCR Vincristine * 
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7937X Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VP nem javasolt csont és lágyrész tumorokra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79371 Kemoterápia, EWEVAI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,5 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2400,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7938J Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt csont és lágyrész tumorokra 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79381 Kemoterápia, EWVIDE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2400,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7939* Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79391 Kemoterápia, EWV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
VCR Vincristine * 
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7940X Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 5 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79401 Kemoterápia, EWVAI2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 1,2 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ACTD Actinomycin-D *  
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7941* Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79411 Kemoterápia, EWIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7942X Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79421 Kemoterápia, EWVAI3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 1,2 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D *   
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
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7943J Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP egyik tumorra sem, az EPI csonttumorra nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79431 Kemoterápia, EWCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7944J Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt csont és lágyrész tumorokra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79441 Kemoterápia, EWIVE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7945X Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg, Actinomycin-D max. egyszeri dózis: 1,5 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79451 Kemoterápia, EWVAI22 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,8 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7946X Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg., Actinomycin-D max. egyszeri dózis: 1,5 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79461 Kemoterápia, EWVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,8 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1600,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * 
CPH Cyclophosphamide *  
MESNA Mesna *  
VCR Vincristine *  
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7947J Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt csont és lágyrész tumorokra 
Megjegyzés: 
Gyermekkori Ewing sarcoma kezelésére. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79471 Kemoterápia, EWVIDE33 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7948J Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VCR lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C49.-). 
Megjegyzés: 
Gyermekkori soft tissue sarcomák (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. (Tartalmában 
megegyezik más protokollokkal, de a diagnózisokban eltérnek, ez indokolja az elkülönített jelzéssel való listába 
vételét). 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
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 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79481 Kemoterápia, SV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
VCR Vincristine * 
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7949X Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VCR nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg., Actinomycin-D max. egyszeri dózis: 1,5 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 

676 



 

 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79491 Kemoterápia, SVA1 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ACTD Actinomycin-D * 
VCR Vincristine * 
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7950X Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az IFO részben nem javasolt 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
(Tartalmában megegyezik más protokollokkal, de a diagnózisokban eltérnek, ez indokolja az elkülönített 
jelzéssel való listába vételét.) 
Vincristine max. dózis: 2 mg., Actinomycin-D max. egyszeri dózis: 1,5 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79501 Kemoterápia, SIVA2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 1,5 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ACTD Actinomycin-D *  
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7951J Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, VCR lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C49.-). 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79511 Kemoterápia, SIVD2 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
IFO Ifosfamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
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7952X Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C49.-). 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
(Tartalmában megegyezik más protokollokkal, de a diagnózisokban eltérnek, ez indokolja az elkülönített 
jelzéssel való listába vételét.) 
Vincristine, Actinomycin-D max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C33H0 A légcső rosszindulatú daganata 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79521 Kemoterápia, SIVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 1,5 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D *   
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
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7953J Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Kötőszöveti, vese, szem, agyburkok tumoraira a CBP, részben az EPI nem javasolt 
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  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 
  C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
  C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
  C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
  C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
  C3184 A melléküregek átfedő 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 
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  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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
  C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
  C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
  C3284 A gége átfedő 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 
  C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
  C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
  C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
  C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
  C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
  C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
  C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
  C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
  C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
  C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
  C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
  C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
  C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
  C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
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 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79531 Kemoterápia, SCERV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7954J Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok tumoraira egyik komponens sem javasolt, a VP lágyrészre OGYI 
engedéllyel alkalmazható. 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
(Tartalmában megegyezik más protokollokkal, de a diagnózisokban eltérnek, ez indokolja az elkülönített 
jelzéssel való listába vételét.) 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 

690 



 

 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79541 Kemoterápia, SIVE3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 3000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 3800,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * * 
MESNA Mesna * * * 
VCR Vincristine *   
VP Etoposide * * * 
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7955J Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Fej-nyak, vese, hólyag, szem, agyburkok, agy tumoraira egyik komponens sem javasolt, a CBP-VP lágyrész 
tumorra sem. 
Megjegyzés: 
Gyermekkori lágyrész sarcomák [soft tissue] (bárhová lokalizálódik) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
(Tartalmában megegyezik más protokollokkal, de a diagnózisokban eltérnek, ez indokolja az elkülönített 
jelzéssel való listába vételét.) 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * 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 átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3281 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata I. stádium 
 * C3282 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C3283 A gége átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C3284 A gége átfedő 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 
 * C3400 Főhörgő rosszindulatú daganata 
 * C3410 Felső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3420 Középső lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3430 Alsó lebeny, hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata 
 * C3480 A hörgő és tüdő átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3490 Hörgő vagy tüdő rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4900 Fej, arc és nyak kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 * C65H0 A vesemedence rosszindulatú daganata 
 * C66H0 A húgyvezeték (ureter) rosszindulatú daganata 
 * C6700 Húgyhólyag trigonumának rosszindulatú daganata 
 * C6710 Húgyhólyag tető (vertex) rosszindulatú daganata 
 * C6720 Húgyhólyag oldalfalának rosszindulatú daganata 
 * C6730 Húgyhólyag mellső falának rosszindulatú daganata 
 * C6740 Húgyhólyag hátsó falának rosszindulatú daganata 
 * C6750 Húgyhólyag nyakának rosszindulatú daganata 
 * C6760 Húgyvezeték nyílás (orificium) rosszindulatú daganata 
 * C6770 Urachus rosszindulatú daganata 
 * C6780 A húgyhólyag átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6790 Húgyhólyag rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6800 Húgycső rosszindulatú daganata 
 * C6810 Paraurethralis mirigyek rosszindulatú daganata 
 * C6880 A húgyszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6890 Húgyszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
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 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79551 Kemoterápia, SICARE5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1800,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2000,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * *    
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
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7956* Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79561 Kemoterápia, WTV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
VCR Vincristine * 
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7957X Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 11 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79571 Kemoterápia, WTVA3 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,4 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * 
VCR Vincristine *   
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7958X Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79581 Kemoterápia, WTVA5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,4 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * * * 
VCR Vincristine *     
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7959X Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79591 Kemoterápia, WTVA5V protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,4 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * * * 
VCR Vincristine *    * 
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7960J Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az EPI nem kompetens vesedaganatra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79601 Kemoterápia, WTVER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
EPI Epirubicin * 
VCR Vincristine * 
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7961X Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, az EPI nem javasolt 
Megjegyzés: 
A gyermekkori vesedaganatok (elsősorban Wilms tumor) kezelési protokolljainak egyik eleme. 
Vincristine max. dózis: 2 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C64H0 A vese rosszindulatú daganata, kivéve a vesemedencét 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79611 Kemoterápia, WTVAER protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,4 mg/m2 
 EPI Epirubicin Adagolás: 50,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * 
EPI Epirubicin *   
VCR Vincristine *   
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7966J Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere, nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén ) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79661 Kemoterápia, GPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
VP Etoposide * * *   
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7967J Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere, nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79671 Kemoterápia, GPEI protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1800,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * * 
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * *   

703 



 

7968* Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok kezelésére CNS lokalizáció esetén. M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79681 Kemoterápia, GIE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1800,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 2200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * 
VP Etoposide * * *   
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7969* Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok kezelésére CNS lokalizáció esetén. M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79691 Kemoterápia, GCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CBP Carboplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7970J Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere, nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79701 Kemoterápia, GVBP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
BLM Bleomycin * * *      
VBL Vinblastine * *       
CDDP Cisplatin    * * * * * 
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7971X Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A D-actinomycin nem törzskönyvezett, a VBL, CPH részben nem javasolt 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
 * C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
 * C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
 * C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79711 Kemoterápia, GVAC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ACTD Actinomycin-D Adagolás: 0,5 mg/m2 
 VBL Vinblastine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 800,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 900,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ACTD Actinomycin-D * * * 
VBL Vinblastine * *  
CPH Cyclophosphamide   * 
MESNA Mesna   * 
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7972J Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere és nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79721 Kemoterápia, GBEP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 100,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
BLM Bleomycin  *  
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7973J Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere és nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasejtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79731 Kemoterápia, GCAREB protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 VP Etoposide Adagolás: 120,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 600,0 mg/m2 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
VP Etoposide * * * 
CBP Carboplatin  *  
BLM Bleomycin   * 
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7974J Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Mellékhere és nemiszervek egyéb tumoraira a kemoterápiás szerek nem javasoltak 
Megjegyzés: 
A gyermekkori csírasajtes (germ cell) daganatok (bármelyik lokalizációjában, ill. metastasisa esetén) kezelésére. 
M kód: M906-M907 
 
  Diagnózisok: 
 
  C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
  C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
  C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C56H0 A petefészek rosszindulatú daganata 
 * C5790 Női nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6200 Nem descendált here rosszindulatú daganata 
  C6210 Descendált here rosszindulatú daganata 
  C6290 Here rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6300 Mellékhere rosszindulatú daganata 
 * C6310 Ondózsinór rosszindulatú daganata 
 * C6370 Egyéb meghatározott férfi nemiszervek rosszindulatú daganata 
 * C6380 A férfi nemiszervek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6390 Férfi nemiszerv rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7510 Agyalapi mirigy rosszindulatú daganata 
  C7530 Tobozmirigy rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79741 Kemoterápia, GBEP5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 BLM Bleomycin Adagolás: 15,0 mg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
BLM Bleomycin *     
CDDP Cisplatin * * * * * 
VP Etoposide * * * * * 
 

710 



 

7975J Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CDDP nem javasolt májrákra 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is.  
 
  Diagnózisok: 
 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79751 Kemoterápia, HPLADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
ADM Doxorubicin  * * 
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7976J Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Egyik kemoterápiás szer sem javasolt májrákra 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79761 Kemoterápia, HCARE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 200,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * * 
VP Etoposide * * * * 
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7977J Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 10 [nap] 
Protokollok közti szünet : 11 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
Az IFO, CDDP nem javasolt májrákra 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C2200 Májsejt rák 
 * C2220 Hepatoblastoma rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79771 Kemoterápia, HIPA protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 10 [nap] 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 500,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 
 MESNA Mesna Adagolás: 300,0 mg/m2 (iv. bolus) 
 MESNA Mesna Adagolás: 1000,0 mg/m2 (iv.inf.) 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IFO Ifosfamide * * *        
MESNA Mesna * * *        
CDDP Cisplatin    * * * * *   
ADM Doxorubicin         * * 
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7978J Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP nem kompetens májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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: 79781 Kemoterápia, HCARD protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
ADM Doxorubicin * * 
CBP Carboplatin *   
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7979J Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP nem javasolt májrákra, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
A gyermekkori hepatoblastoma (hepatocellularis cc. is) kezelésére metastatikus esetben is. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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: 79791 Kemoterápia, HP protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin * * 
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7980J Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt retinoblastomára. 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79801 Kemoterápia, ROPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
CPH Cyclophosphamide *   
VCR Vincristine *   
VP Etoposide   * 
 

716 



 

7981* Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79811 Kemoterápia, RVDC40 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
CPH Cyclophosphamide *   
MESNA Mesna *   
VCR Vincristine *   
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7982J Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt retinoblastomára 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79821 Kemoterápia, RPE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 90,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
VP Etoposide * * * 
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7983* Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 4 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79831 Kemoterápia, RVDC20 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
ADM Doxorubicin * * * 
CPH Cyclophosphamide *   
MESNA Mesna *   
VCR Vincristine *   
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7984* Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
 
  Diagnózisok: 
 
  C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
  C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
  C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
  C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
  C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79841 Kemoterápia, RVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 900,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 900,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CPH Cyclophosphamide * 
MESNA Mesna * 
VCR Vincristine * 
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7985J Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 6 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A cytarabin csak leukaemia, lymphoma eseteiben alkalmazható, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll 
alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja meningealis érintettség intrathecalis kezelésére. 
Intrathecalisan MTX max. 12 mg., Citarabine max. 30 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79851 Kemoterápia, RMAT protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 ARAC Citarabine Adagolás: 30,0 mg/m2 
 MTX Methotrexate Adagolás: 12,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
ARAC Citarabine * 
MTX Methotrexate * 
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7986J Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt retinoblastomára 
Megjegyzés: 
Retinoblastoma kemoterápiás protokollja. 
Vincristine max dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79861 Kemoterápia, RCAREV protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin * * 
VCR Vincristine *  
VP Etoposide * * 
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7987J Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 3 [nap] 
Protokollok közti szünet : 18 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem kompetens neuroblastomára, OGYI állásfoglalás szerint a protokoll alkalmazása nem engedélyezhető 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
Vincristine max. dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79871 Kemoterápia, NOPEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 3 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 
Fázisok: 1 1 1 
CDDP Cisplatin *   
CPH Cyclophosphamide *   
VCR Vincristine *   
VP Etoposide   * 
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7988J Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP, CBP nem javasolt neuroblastomára 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiája függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
Vincristine max. dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79881 Kemoterápia, NOJEC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 500,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 600,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 200,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CBP Carboplatin * 
CPH Cyclophosphamide * 
VCR Vincristine * 
VP Etoposide * 
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7989J Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 5 [nap] 
Protokollok közti szünet : 16 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
 * C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
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  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79891 Kemoterápia, NCADO protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 5 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 20,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 
Fázisok: 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * *    
MESNA Mesna * *    
VCR Vincristine *    * 
ADM Doxorubicin  * * *  
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7990J Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt neuroblastomára 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiája függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
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 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
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 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79901 Kemoterápia, NCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 150,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CBP Carboplatin * * * * 
VP Etoposide * * * * 
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7991J Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 19 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A CBP, VP nem javasolt neuroblastomára 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
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 * C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
 * C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
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 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79911 Kemoterápia, NVCE protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CBP Carboplatin Adagolás: 750,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CBP Carboplatin *  
VCR Vincristine *  
VP Etoposide * * 
 

736 



 

7992J Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
Vincristine max. dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79921 Kemoterápia, NVC protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
VCR Vincristine *  
CDDP Cisplatin  * 
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7993J Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 2 [nap] 
Protokollok közti szünet : 12 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A VP nem javasolt neuroblastomára,  
Megjegyzés: 
Vincristine max. dózis 2,0 mg. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
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 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
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 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79931 Kemoterápia, NVECY protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 2 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 1000,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1200,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 175,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 
Fázisok: 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * 
MESNA Mesna * * 
VCR Vincristine *  
VP Etoposide * * 
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7994J Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 7 [nap] 
Protokollok közti szünet : 14 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiájára független a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
Vincristine max. dózis 2,0 mg 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
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 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6900 Kötőhártya rosszindulatú daganata 
 * C6910 Szaruhártya rosszindulatú daganata 
 * C6920 Ideghártya rosszindulatú daganata 
 * C6930 Érhártya rosszindulatú daganata 
 * C6940 Szemgolyó rosszindulatú daganata 
 * C6950 Könnymirigy és könnyvezeték rosszindulatú daganata 
 * C6960 Szemüreg (orbita) rosszindulatú daganata 
 * C6980 A szem és függelékeinek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
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  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79941 Kemoterápia, N4 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 7 [nap] 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 15,0 mg/m2 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 300,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 180,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 0,8 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 
ADM Doxorubicin *  *  *   
CPH Cyclophosphamide * * * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * * * 
VCR Vincristine *  *  *   
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7995X Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 4 [nap] 
Protokollok közti szünet : 17 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A vindesin nem törzskönyvezett, a VP nem javasolt 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiája függetlenül a lokalizációtól. 
Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
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 * C3184 A melléküregek átfedő 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
 * C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
 * C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
 * C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
 * C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
 * C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
 * C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
 * C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
 * C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
 * C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
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 * C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
 * C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
 * C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
 * C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
 * C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
 * C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
 * C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79951 Kemoterápia, N5 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 4 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 40,0 mg/m2 
 VDS Vindesine Adagolás: 3,0 mg/m2 
 VP Etoposide Adagolás: 100,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 
Fázisok: 1 1 1 1 
CDDP Cisplatin * * * * 
VDS Vindesine *    
VP Etoposide * * * * 
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7996J Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
Megjegyzés: 
Csecsemők és gyermekek neuroblast eredetű tumorainak kemoterápiája független a lokalizációtól. 
Neuroblastoma ganglioneuroblastoma. 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * 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 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő 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 

749 



 

 * C3193 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. III. stádium 
 * C3194 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. IV. stádium 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
 * C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
 * C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
 * C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
 * C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
 * C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
 * C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
  C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
  C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
  C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
  C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
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  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79961 Kemoterápia, N6 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 DTIC Dacarbazine Adagolás: 200,0 mg/m2 
 IFO Ifosfamide Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 1500,0 mg/m2 
 VCR Vincristine Adagolás: 1,5 mg/m2 
 ADM Doxorubicin Adagolás: 30,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
DTIC Dacarbazine * * * * *    
IFO Ifosfamide * * * * *    
MESNA Mesna * * * * *    
VCR Vincristine *       * 
ADM Doxorubicin      * *  
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7997J Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Indikáción túli: 
A kombináció neuroblastomára, lágyrészsc-ra javasolt, azt kell feltüntetni dg-ként (C47.-, C49.-). 
 
  Diagnózisok: 
 
 * 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 
 * C1412 Laryngopharynx rosszindulatú daganata II. stádium 
 * C1413 Laryngopharynx rosszindulatú daganata III. stádium 
 * C1414 Laryngopharynx rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C1481 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. I.st. 
 * C1482 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. II.st. 
 * C1483 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. III.st. 
 * C1484 Az ajak, a szájüreg és a garat átfedő elvált., rossz. dag. IV.st. 
 * 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 
 * C3134 Ékcsonti üreg rosszindulatú daganata IV. stádium 
 * C3180 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C3181 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. I. stádium 
 * C3182 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. II. stádium 
 * C3183 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. III. stádium 
 * C3184 A melléküregek átfedő elváltozása, rosszind. dag. IV. stádium 
 * C3190 Melléküreg rosszindulatú daganata, k.m.n. 
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 * 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 
 * C3810 Elülső gátor rosszindulatú daganata 
 * C3820 Hátsó gátor rosszindulatú daganata 
 * C3830 Gátor rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C3840 Mellhártya rosszindulatú daganata 
 * C3880 Szív, gátor és mellhártya átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4000 Lapocka és a felső végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4010 A felső végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4020 Az alsó végtag hosszú csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4030 Az alsó végtag rövid csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4080 Végtagok csontjának és izületi porcának átfedő rosszindulatú daganata 
  C4090 Végtagcsont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4100 A koponya és az arc csontjainak rosszindulatú daganata 
  C4110 Mandibula (alsó állkapocs) rosszindulatú daganata 
  C4120 Gerinc rosszindulatú daganata 
  C4130 Bordák, szegycsont és kulcscsont rosszindulatú daganata 
  C4140 Medencecsontok, keresztcsont és farokcsont rosszindulatú daganata 
  C4180 Csont és izületi porc átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C4190 Csont és izületi porc rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4490 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4491 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., spinalioma 
 * C4492 A bőr rosszindulatú daganata, k.m.n., egyéb sejttípus 
  C4700 A fej, az arc és a nyak perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4710 A felső végtag, váll perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4720 Az alsó végtag, csípő perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4730 A mellkas perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4740 A has perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4750 A medence perifériás idegeinek rosszindulatú daganata 
  C4760 A törzs perifériás idegeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C4780 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. átfedő elváltozása 
  C4790 Perifériás idegek és autonom idegrendszer rosszind. daganata k.m.n. 
 * C4800 Retroperitoneum rosszindulatú daganata 
 * C4910 A felső végtag, váll kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4920 Az alsó végtag, csípő kötőszövete és lágyrészeinek rosszind. daganata 
 * C4930 A mellkas kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4940 A has kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4950 A medence kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata 
 * C4960 A törzs kötőszövete és lágyrészeinek rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C4980 A kötőszövet és lágyrészek átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
 * C4990 Kötőszövet és lágyrész rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C6990 Szem rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 * C7000 Agyburkok rosszindulatú daganata 
 * C7010 Gerincvelő burkok rosszindulatú daganata 
 * C7090 Meninx rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7100 Nagyagy rosszindulatú daganata a lebenyek és kamrák kivételével 
  C7110 Homloklebeny rosszindulatú daganata 
  C7120 Halántéklebeny rosszindulatú daganata 
  C7130 Fali lebeny rosszindulatú daganata 
  C7140 Nyakszirti lebeny rosszindulatú daganata 
  C7150 Agykamra rosszindulatú daganata 
  C7160 Kisagy rosszindulatú daganata 
  C7170 Agytörzs rosszindulatú daganata 
  C7180 Az agy átfedő elváltozása, rosszindulatú daganata 
  C7190 Agy rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7200 Gerincvelő rosszindulatú daganata 
  C7210 Cauda equina rosszindulatú daganata 
  C7220 Szaglóideg rosszindulatú daganata 
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  C7230 Látóideg rosszindulatú daganata 
  C7240 Hallóideg rosszindulatú daganata 
  C7250 Egyéb és k.m.n. agyidegek rosszindulatú daganata 
  C7280 Az agy és közp. idegrendszer egyéb részeinek átfedő rosszind. daganata 
  C7290 Központi idegrendszer rosszindulatú daganata, k.m.n. 
  C7410 Mellékvesevelő rosszindulatú daganata 
 * C7490 Mellékvese rosszindulatú daganata, k.m.n. 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 79971 Kemoterápia, N7 protokoll szerint 18 év alatt (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 8 [nap] 
 CPH Cyclophosphamide Adagolás: 150,0 mg/m2 
 MESNA Mesna Adagolás: 150,0 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1 1 1 1 1 1 1 1 
CPH Cyclophosphamide * * * * * * * * 
MESNA Mesna * * * * * * * * 
 

754 


	A kézikönyvben használatos hatóanyag-rövidítések: 

