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7185* Kemoterápia, PEM monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló nem-kissejtes, nem laphám típusú tüdőcarcinoma kezelésére 
másodvonalban, előzetes kemoterápiát követően. A pemetrexed tételes elszámolás alá eső gyógyszer 
 
 
 
  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 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
PEM pemetrexed * 
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7191* Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: Lokálisan előrehaladott vagy metasztatizáló adenocarcinoma és nagysejtes carcinoma típusú, nem 
kissejtes tüdőrák elsővonalbeli kezelésére, valamint nem rezekálható malignus pleurális mesothelioma 
elsővonalbeli kezelésére. A pemetrexed tételes elszámolás alá eső gyógyszer 
 
  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 
 
  Fázisok leírása: 
 
Beavatkozás kód: 71911 Kemoterápia, PEM-CDDP protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75 mg/m2 
 PEM pemetrexed Adagolás: 500 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
CDDP Cisplatin * 
PEM pemetrexed * 
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7362* Kemoterápia, BEV-tüdő monoterápia protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Bevacizumab monoterápia, mely csak a 7436*, 7437*, 7474*, 7475*, 7477*, 7478*, 7479* és 7485* platina 
alapú harmadik generációs kemoterápiás kombinációk legalább 4, maximum 6 ciklusának előzetes alkalmazását 
követően a betegség progressziójáig adható 
 
 
  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: 73621 Kemoterápia, BEV-tüdő 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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7436* Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74361 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 70 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74362 Kemoterápia, GEM+CDDP II.+BEV (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1250 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
BEVAC Bevacizumab *        
CDDP Cisplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7437* Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74371 Kemoterápia, TXT+CDDP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75 mg/m2 
 TXT Docetaxel Adagolás: 75 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
CDDP Cisplatin * 
TXT Docetaxel * 
 



 

 6 

7474* Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74741 Kemoterápia, TAX+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7475* Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74751 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300 mg/m2 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1200 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74752 Kemoterápia, GEM+CBP/B+BEV protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 GEM Gemcitabine Adagolás: 1200 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
BEVAC Bevacizumab *        
CBP Carboplatin *        
GEM Gemcitabine *       * 
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7477* Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74771 Kemoterápia, CDDP+TAX/C+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 75 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
CDDP Cisplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7478* Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
  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: 74781 Kemoterápia, CBP+TXT/C+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CBP Carboplatin Adagolás: 400 mg/m2 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 75 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
CBP Carboplatin * 
TAX Paclitaxel * 
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7479* Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
 
 
  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: 74791 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CDDP Cisplatin Adagolás: 80 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74792 Kemoterápia, CDDP+VNB/B+BEV protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 30 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
BEVAC Bevacizumab *        
CDDP Cisplatin *        
VNB Vinorelbine *       * 
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7485* Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap] 
Protokollok közti szünet : 13 [nap] 
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
Platina-alapú kemoterápiához, inoperábilis, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinóma elsővonalbeli 
kezelésére a betegség progressziójáig vagy legfeljebb 6 kezelési cikluson keresztül, amit 7362* Kemoterápia, 
BEV-tüdő monoterápia követ a betegség progressziójáig. 
A kezelés feltételei a betegnél: - nincs vérköpés vagy ez minimális; nem részesül tartós, terápiás célzatú 
anticoaguláns kezelésben; nincs gyógyszeresen kontrollálhatatlan magas vérnyomás; általános állapota jó 
(ECOG status 0-1); nincs pangásos szívelégtelenség (NYHA > 1 fokozat); nem áll fenn instabil angina pectoris; 
nincs veleszületett vagy szerzett véralvadási zavar; nincs súlyos, nem gyógyuló seb, fekély vagy csonttörés; nem 
volt nagyobb műtéti beavatkozás 28 vagy sugárkezelés 21 napon belül. 
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: 74851 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 7,5 mg/kg 
 CBP Carboplatin Adagolás: 300 mg/m2 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 74852 Kemoterápia, VNB+CBP+BEV protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 VNB Vinorelbine Adagolás: 25 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
BEVAC Bevacizumab *        
CBP Carboplatin *        
VNB Vinorelbine *       * 
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7525* Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 8 [nap]  
Protokollok közti szünet : 6 [nap]  
Fázisok száma : 2  
 
Megjegyzés: 
HER-2 negatív metasztatikus emlőcarcinomában szenvedő betegek elsővonalbeli kezelésére, paclitaxellel 
kombinálva. 
1. nap bevacizumab 10 mg/kg iv. inf. (első alkalommal 90 perc, 2. alkalommal 60 perc, majd 30 perc alatt). 
 
  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: 75251 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 10 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80 mg/m2 
 
Beavatkozás kód: 75252 Kemoterápia, Bevacizumab+heti TAX protokoll szerint (02. fázis) 
 
Fázis azonosító: 2 Fázis hossza: 1 [nap] 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 80 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Fázisok: 1             2 
BEVAC Bevacizumab *        
TAX Paclitaxel *       * 
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7526* Kemoterápia, Bevacizumab+TAX protokoll szerint 

Protokoll időtartama : 1 [nap] 
Protokollok közti szünet : 20 [nap] 
Fázisok száma : 1  
 
Megjegyzés: 
HER-2 negatív metasztatikus emlőcarcinomában szenvedő betegek elsővonalbeli kezelésére, paclitaxellel 
kombinálva. 
1. nap bevacizumab 15 mg/kg iv. inf. (első alkalommal 90 perc, 2. alkalommal 60 perc, majd 30 perc alatt). 
 
  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: 75261 Kemoterápia, bevacizumab+TAX protokoll szerint (01. fázis) 
 
Fázis azonosító: 1 Fázis hossza: 1 [nap] 
 BEVAC Bevacizumab Adagolás: 15 mg/kg 
 TAX Paclitaxel Adagolás: 175 mg/m2 
 
 
Ellátási napok a ciklus kezdetétől: 1 
Fázisok: 1 
BEVAC Bevacizumab * 
TAX Paclitaxel * 
 


