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HATÁRDZAT
Dr' Hritz István

részére,,Könnyen elérhető súlyossági (EASY) index aZ akut
pankreatitisz lefolyásának korai és egyszerű nre'qbecsülésére'' című beavatkozással
nem járó vizsgálat engeciéi1'ezése tárg1'ában be r:1,újtott kéreiniétQaÉ.június 2.i-i
ülésen), mint első fokú hatóság az alábbiak szerint bíráltam el.

A

b

enyúj tott beavatkozással nem j áró vizs gáIatr a

a szakmai-etikai engedélyt megadom
a csatolt

mellékletben felsorolt kutatóhelyekre.

Döntésem ellen a közlést követő l5 munkanapotl belül van helye fellebbezésnek a
közigazgaÍási hatósági eljátás és szolgáltatás álÍalános szabáIyairőI szóló 2OO4' évi
CXL. törvény 99. $-ának (1) bekezdése alapján, az embercnvégzett orvostudományi
kutatások, az emberi felhasznáIásra kerülő vizsgálati készítményekklinikai vizsgálata,
valamint aZ emberen történő alkaLmazásra :z,o|gá|ő, klinikai vizsgáIatra szánt
orvostechnikai eszközök klinikai vizsgáIata er gedéIyezésieljárásának szabályairól
szóló 23512009. (x. 20.) Korm. rendelet (a továobiakban: Korm' rendelet) 17. $-ának
(3) bekezdése szerint.

A

fellebbezési e|járás d4a az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló
2312002' (V 9') EüM rendelet (a továbbiakban: EüM rendelet) 20lR' $-ának (3)
bekezdése szerinti igazgatási szolgáItatási díj. A fellebbezést a hatőságomhoz kell
benyújtani.

INDOKOL.{S
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ I. Számil
Belg1'óg'vászati Klinika beavatkozással járó vizsgáIat szal<rnai-etikai engedélyezésének
kérelmezése iránt a Korm. rendelet 3. $-ának (1) bekezdése alapján kérelmet nyújtott
be hatóságomhoz a Korm' rendelet 17.$(1) bekezdés a) pontja szerint'

A

A

kérelmet megvizsgáltam és megállapítottam. lrogy a Korm. rendelet 18. $-a (2)
bekezdése a) - c) pontjaiban foglaltaknakaz alábbiak szerint felel meg:
18' $ (2) bekezdése a) _ c) pontjai:

megfelelnek.

Ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A

fellebbezés lehetőségéta kozigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabáIyairól szóló 2OO4. évi CXL. törvény 98. $-ának (1) bekezdése' valamint 99' $ának (1) bekezdése szerint biztosítottam.
fellebbezési igazgatási szolgáItatási díj mértékétaz EüM rendelet 20iR. $-ának (3)
bekezdése szerint á|Iapitottam meg.

A

Hatóságom hatáskörét és illetékességétaz egészségügyről szóló 1997.
törvény 164lA" $-a és a Korm. rendelet 18. $-a állapítja meg.
Budapest, 2014.június 30.
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számí batározatlloz

révénaz akut hasn1'áimirigy gyullatiás súlyos lefolyásának kockázata, a kórkép prognózisa

megbecsülhető a korházi telr'étel első 6-l2 órájában.

A vixgáIat célja:E5'oly'arr egyszerÍi és hiteles klinikai (EASY) ponfoendszer kidolgozása'
amely oi1'an kis kóüazakban

is

a|kaImazhato, ahol a diagnosztikus eszközök

lehetősége

korlátozott" es amely révénaz akut hasnyálmirigy gyulladás súlyos lefolyásanak kockázata, a

kórtép prognózisa megbecsülhetó a korházi felvétel első 6-12 őrájában' A betegség
kóriefon1ásanak korai és egyszeni kockázati besorolása nagy előnyt jelenthet az akut
hasrr1'á

lrniri5, g1ulladás ellátásanak

straté giáj áb an'

3. A kutatásban résztvevő, a kutatásért felelős személyek

3.1. Á kutatds koordinátora

Dr. Hritz István, kutató orvos, Szegedi Tudományegyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika
3.2. A kutatósban résztvevő személvek és munkahehleik
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