
 XII. Tanulási egység: A fej-nyak régió
rosszindulatú daganatai I. A fül, az orr és
mellékürgek, a garat daganatai
Dr. Szabó Balázs

A következő két összefüggő fejezet elolvasásakor a hallgatók
megismerik a fej-nyaki daganatok legfontosabb tüneteit, a
legfrissebb kivizsgálási, kezelési és betegkövetési
algoritmusokat.
Ebben a fejezetben a fül, az orr, a melléküregek és garat
rosszindulatú daganatait tárgyaljuk.

Bevezetés
A fej-nyaki daganatok a koponyalap és a kulcscsont közötti területről
kiinduló, számos különböző tumor típust összefoglaló gyűjtőfogalom.
A daganatok túlnyomó többségét (>90 %) a szájüreg, garat és gége
laphám eredetű rákjai teszik ki.

Magyarországon és a világ azon részén, ahol jelentős a dohányzás és
alkoholfogyasztás a fej-nyaki laphámrák előfordulása és mortalitása
jelentős.

Onkológiai fejezeteinkben elsősorban a rosszindulatú daganatokkal
foglalkozunk. Kiemelendő a korai diagnózis, a szűrés fontossága.
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Köszöntő
Köszöntjük a fejezet olvasóját. Ebben a fejezetben a fej-nyaki
onkológia rövid, lényegre törő, friss tudnivalóit olvashatja.

A tananyag elsajátításának ideje: 12 óra

Irodalom
Hatóanyagok, készítmények, terápia. Fókuszban az onkológia és az
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