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H Í R L E V É L 

Tisztelt Kolléga! 

   

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Szegeden, 2012. november.18.-án a Magyar 

Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) 1. Nemzetközi Konferenciáját követően a Magyar 

Hasnyálmirigy Munkacsoport jelentős előrelépéseket tett mind  a retrospektív célú kutatások 

alapjául szolgáló adatbázis kiépítésében, mind a nemzetközi prospektív, randomizált, 

multicentrikus kettős vak (Fázis-III) study-k lebonyolításában. Az Országos Pancreász 

Regiszter (OPR) időközben tovább bővült, a webes felületen új funkciók jelentek meg, 

melyek nagyban elősegíti az adatok könnyebb felhasználását, a regiszter átlátását. 

Sajnálatosan több akadozás is felmerült az adminisztrációs felülettel, mely problémákat 

sikeresen megoldottuk. Újfent sikerült megállapodni a Sager Pharma Kft támogatásáról, 

melynek köszönhetően 2013-ra a HPSG 2 millió Ft értékű támogatást kap.  

 

 

 

1) Betegek OPR-be történő bevitele, retrospektív adatfeldolgozás 

 

A munkacsoport 2012. decemberi 

körlevele óta 4 új centrum csatlakozott az 

Országos Pankreász Regiszterbe a betegek 

adatainak beviteléhez. A Szegeden gyűjtött 

53 beteg mellé legaktívabban Izbéki Ferenc 

professzor által vezetett székesfehérvári 

Fejér Megyei Szent György Egyetemi 

Oktató Kórház, I. sz. Belgyógyászati 

Osztálya csatlakozott, 24 beteg 

regisztrálásával. Mellettük, a pécsi PTE 

KK Sebészeti Klinika, a Bethesda 

Gyermekkórház és a szentesi Dr. Bugyi 

István Kórház járult hozzá az OPR 

működéséhez. Ezt a lendületet szeretnénk 

megtartani, és arra ösztönözni a HPSG első konferenciájának minden résztvevőét, hogy 

csatlakozzanak a beteganyagunk további bővítéséhez. Ehhez amennyiben adminisztrációs 

segítségre lenne szükségük, kérjük jelezzék számunkra. Izbéki Ferencet kérdeztük az OPR-

hez való csatlakozásról: 

 

III. évfolyam, 1. szám. - 2013. február 12. 
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Miért kapcsolódtak be az Országos Pankreász 

Regiszter (OPR) adatgyűjtésébe? 

 

Székesfehérvárnak komoly hagyományai 

vannak a pankreász betegek kezelésében. Gervain Judit 

doktornő kiváló, jelentős beteglétszámot magába 

foglaló gondozót alakított ki, míg Madácsy László 

doktor kitűnő endoszkópos pankreász centrumot hozott 

létre. Székesfehérváron a munkatársaim rutinszerűen 

végzik a bilio-pancreaticus endoszkópos 

beavatkozásokat, és a pancreász vezeték preventív 

sztentelését. Így a jelentős beteg létszámot is magába 

foglaló megyei központtal és olyan motivált 

kollégákkal, mint Hritz István örömmel csatlakoztunk 

ehhez a kezdeményezéshez. A tudományos 

gondolkodást is rendkívül fontosnak tartom, hiszen a 

rendszer fejlesztés alapját képezi. Büszke vagyok 

kollégáimra, hogy ilyen eredményesen sikerült 

csatlakoznunk a véleményem szerint nagyszerű 

kezdeményezéshez.  

 

 

 

 

 

Miben látja az előnyeit az OPR-hez való csatlakozásnak? 

 

Rengeteg haszna van. A komoly klinikai tudománynak manapság már a 

multicentrikusság az alapja. Az aktív tudományos életben való részvételnek mind az 

intézmény, a kollégák és a betegek is hasznát veszik. A saját munkánk minősége és annak 

dokumentációja is javul, hiszen ha adatokat is kell szolgáltatni, az jobban ösztönzi az embert a 

pontosságra és a nagyobb körültekintésre. 

 

Mit gondol, javíthatja-e a pankreász betegek ellátását is az OPR?      

 

Abszolút. Talán az egyik legnagyobb haszna náluk fog majd lecsapódni. A nemzetközi 

kollaborációs study-khoz való csatlakozás lehetővé teszi, hogy a legújabb terápiás 

lehetőségekkel mihamarabb találkozzanak. A precíz adatbázis a betegek követését 

megkönnyíti, a jól összefogott dokumentáció segíti a helyes terápia pontos kiválasztását.  

  

 

 
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, I. sz. Belgyógyászati 

Osztálya 1 fő részére ingyenes regisztrációs lehetőséget kap az Európai Pankreász 

Társaság 2013. évi konferenciájára. 
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2) A SAGER PHARMA Kft. a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport 2013. évi 

főszponzora  

 

 

A Sager Pharma Kft. az elmúlt évben véghezvitt 

fejlesztések és sikerek láttán úgy döntött, hogy folytatja a 

Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport (HPSG) kimagasló 

támogatását. A HPSG fennállása óta eddigi legnagyobb 

támogatását – 2.000.000 Ft -vehette át 2013. február 8-án 

a Sager Pharma Kft. székhelyén. Ruddy Tubbeh, a Sager 

Pharma Kft. igazgatója kifejtette:  

A Sager Pharma Kft. mindig fontosnak tartotta a 

kiemelkedő teljesítmények kiemelkedő támogatását. 

Példa értékűnek nevezte azt az összefogást, ami 

Magyarországon a pankreatológia területén történt, ezért 

örömmel áll a HPSG mellé. Meggyőződése, hogy a 

munkacsoportnak adott támogatás elősegíti a HPSG 

nemzetközi tudományos célkitűzéseit és segíti a fiatalok 

tudományban való részvételét.  

 

A 2.000.000 Ft-ot a HPSG ebben az évben is a tudományos aktivitást mutató 

orvosok, kutatók konferencián való részvételének elősegítésére, az OPR működésére, illetve 

az őszi HPSG Nemzetközi Konferencia lebonyolítására kívánja fordítani. A vezetőség a 

2.000.000 Ft-ról, mind a támogató, mind pedig a tagság fele részletes gazdasági beszámolót 

fog készíteni.  

Éppen ezért a korábbi ígéretünknek megfelelően, igyekszünk támogatni és ösztönözni 

a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport munkatársait, hogy minél többen vehessenek részt a 

Magyar Gasztrointesztinális Társaság tihanyi nagygyűlésén és az European Pancreatic Club 

évente megrendezésre kerülő konferenciáján. A konferenciákra pályázat útján lehet 

támogatást szerezni, mely a Hírlevél 4. pontjában található.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruddy Tubbeh (jobbról), a Sager Pharma 

Kft igazgatója átadja Hegyi Péternek a HPSG 

részére a 2013. évi támogatást. 

KÖSZÖNJÜK A 

KIEMELT 

TÁMOGATÁST! 
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3) Csatlakozás a már elindult PROSPEKTÍV nemzetközi klinikai vizsgálatokhoz 

 

Kb. 1 évvel ezelőtt Czakó László doktor az EUROPAC klinikai vizsgálathoz való 

csatlakozását az SZTE I.sz. Belgyógyászati Klinikáján megkezdte. A németországi partner 

örömmel fogadta, hogy ennek országos kiterjesztése is megvalósuljon. Így mostmár két 

prospektív, randomizált, multicentrikus nemzetközi kettős-vak (Fázis-III) vizsgálatba 

fogunk tudni bekapcsolódni (Mag-PEP, EUROPAC), melynek magyarországi 

engedélyeztetését megkezdtük (Projekt vezetők: Julia Mayerle (Greifswald), Markus 

Lerch (Greifswald). Legutóbbi Hírlevelünkben meghirdettük, hogy a két vizsgálathoz 

magyarországi szakmai vezetőt keresünk. A két vizsgálatra 1-1 személy jelentkezett, így 

Czakó László (Mag-PEP) és Terzin Viktória már a és EUROPAC protokolljainak fordításán 

és magyarországi engedélyeztetésén dolgozik. A study elindulása ebben az évben várható.  

 

 

4) Az Európai Pankreász Társaság 2013. évi (Zurich) konferenciáján való 

részvétel feltételei, pályázási mód  

 

Az Európai Pankreász Társaság (EPC, www.e-p-c.org) és a Magyar 

Gasztroenterológiai Társaság (MGT, http://www.gastroent.hu/hirek.aspx) konferenciájára 

való részvétel elősegítésére első szerzős absztrakt beküldése esetén van lehetőség. A Sager 

Pharma Kft. és az EPC2009 alapítvány az MGT regisztrációs költségének és az EPC tagdíj 

fizetésének átvállalásával szeretné támogatni a tudományos aktivitást mutató orvosokat. 

 

Az EPC absztrakt beadási határideje:  2013. március 13.   

Az MGT absztrakt beadási határideje:  várhatóan 2013. március 15.   

 

 A pályázati űrlap a www.pancreas.hu web oldalról letölthető.  

 

Kérjük, a kitöltött pályázati űrlap mellé az első szerzős 

absztraktot is csatolni a hpsg.info@gmail.com email címre! 

 

Pályázati határidő: 2013. március 6. 
 

 

A 35 év alattiak részére az EPC lehetőséget biztosít Travel Scholarship 

megpályázására absztrakt benyújtás és EPC tagság esetén. Ezért a 35 év alattiak ne töltsék 

fel az EPC konferenciájára benyújtandó absztraktjaikat a pályázat benyújtása előtt 
egészen addig, amíg be nem fizetjük számukra a tagdíjat, hiszen csak ebben az esetben tudják 

az utazási támogatást igénybe venni.   

http://www.e-p-c.org/
http://www.gastroent.hu/hirek.aspx
http://www.pancreas.hu/
mailto:hpsg.info@gmail.com
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5) OPR adminisztráció elősegítése  

 

 Az OPR további bővítése érdekében szeretnénk ismételten felhívni a figyelmet, hogy a 

Sager Pharma Kft és az EPC2009 Kutatási alapítvány közösen vállalta, hogy betegenként 

az adminisztratív munka fedezésére bruttó 1500 Ft-ot biztosít az adatok beviteléért és a 

mintavétel átmeneti tárolásáért. Az összeg kifizetése a beteg kórfolyamatának teljes és pontos 

adatbevitele illetve biológiai minta együttes megléte esetére értendő.  

 

 

 

A Sager Pharma Kft. jelenleg az egyetlen olyan pankreász enzimpótló készítményt 

forgalmazó cég, amely támogatja a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport céljait, ezért arra 

kérjük a Magyar Hasnyálmirigy Munkacsoport munkatársait, hogy amennyiben egyetértenek 

a kezdeményezéssel a Sager Pharma Kft. készítményeit részesítsék előnyben.  

Reméljük, hogy a jövőben más cég is bizalommal fog csatlakozni a magyar 

pankreatológia fejlesztéséhez.  

 

 

 

Kéthavonta megjelenő hírlevelünk következő alkalommal az egyes centrumokból 

beküldött betegek számával és az aktuális fejleményekkel jelentkezik. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

               
         Hegyi Péter         Kemény Lajos 

Magyar Gasztroenterológiai Társaság Magyar Gasztroenterológiai Társaság 

   Pankreász Szekció          Országos Pankreász Regiszter 

           elnök       titkár 

 

    

                  

 


