UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ
A SEMMELWEIS EGYETEM GYAKORLÓ KÓRHÁZA
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea
Regionális és Intézeti Tudományos és Kutatásetikai Bizottság
Dr. Marschalkó Petra
elnök

E-mail: ikeb@uzsoki.hu
Telefon: 06-1-467-3849
www.uzsoki.hu

TÁJÉKOZTATÓ AZ ETIKAI HÁTTÉR BIZTOSÍTÁSÁRÓL
AZ UZSOKI UTCAI KÓRHÁZBAN
Az Uzsoki Utcai Kórház Regionális és Kutatásetikai Bizottsága (RIKEB) befogadja azokat a
vizsgálatokat, amelyeket olyan szolgáltató kíván végezni, amely az Eütv. értelmében nem
minősül egészségügyi intézménynek, abban az esetben, ha a vizsgálatot végezni kívánó
egészségügyi szolgáltató székhelye az Uzsoki Utcai Kórház sürgősségi ellátási területén
található.
A RIKEB etikai hátteret biztosíthat olyan klinikai vizsgálatokhoz is, amelyek esetében a
magánszolgáltató fekvőbeteg kórházi háttere megoldott, de a területileg illetékes IKEB nem
vállalja az etikai háttér nyújtását, és Regionális Kutatásetikai Bizottság az Uzsoki Utcai
Kórházat jelöli ki.
A feladat ellátásához háttér keretszerződés megkötése szükséges, melynek mintája a
honlapon megtalálható. A háttér szerződés megkötését követően valamennyi új vizsgálat
indításához a honlapon található kérelem nyomtatványt kell kitöltve és aláírva,
mellékletekkel együtt megküldeni emailen az ikeb@uzsoki.hu email címre.
Az IKEB a munkáját a 235/2009 (X.20.) Korm. rendelet 1/A. §-a, a 35/2005 (VIII.26.) EüM
rendelet 14. § (2) bekezdése és a 23/2002 (V.9.) EüM rendelet 12. § (5) bekezdése alapján
végzi, nem ad etikai engedélyt, hanem a vizsgálat lefolytatásának személyi és tárgyi
feltételeit, a protokoll betartását és a betegbiztonság szempontjait vizsgálja. A kérelem
benyújtását követő etikai ülésre a Vizsgálatvezető meghívást kap, és személyesen ismerteti
a vizsgálat részleteit.
Az etikai háttér biztosításáért kórházunk regisztrációs díjat számol fel, amelynek mértéke a
következő:
•
•

amennyiben a vizsgálóhely vagy annak székhelye az Uzsoki Utcai Kórház
sürgősségi területén található: 200.000 (kettőszázezer) forint + ÁFA/vizsgálat
(a vizsgálat befogadását követően fizetendő).
amennyiben a vizsgálóhely vagy annak székhelye nem az Uzsoki Utcai Kórház
sürgősségi területén található: 300.000 (háromszázezer) forint + ÁFA/vizsgálat (a
vizsgálat befogadását követően fizetendő)

A regisztrációs díjat a vizsgálat jóváhagyását követően az Uzsoki Utcai Kórház által kiállított
számla alapján a Magyar Államkicstárnál vezetett 10023002-00317234-00000000 számú
bankszámlára utalással kell megfizetni (a protokollszám megjelölésével).
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A vizsgálat jóváhagyását követően a vizsgálat nyitásáról, súlyos nemkívánatos
eseményekről, protokoll és betegtájékoztatók módosításáról, protokoll deviációkról és a
vizsgálat zárásáról kell tájékoztatni az IKEB-et az ikeb@uzsoki.hu email címen. Ezen kívül
évente szükséges megküldeni egy beszámolót (táblázatot) a folyamatban lévő vizsgálatok
állásáról.
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