
A HEPATITIS TERÁPIÁS BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI RENDJE 

 

 

I. A Hepatitis Terápiás Bizottság (Bizottság) működtetésének háttere 

 

A Hepatitis Terápiás Bizottság (korábban Interferon Terápiás Bizottság; a 

továbbiakban: Bizottság) működtetése az elmúlt évtizedekben hatékonyan szolgálta a 

krónikus vírushepatitiszes betegek ellátását, ezért fontos szakmai érdek további 

működtetése. 

Tekintettel arra, hogy a Bizottság működtetésével kapcsolatban az azt korábban 

létrehozó hatóságok és szervezetek az elmúlt években nem tettek lépéseket, a 

betegellátásban érdekelt szakmai szervezetek feladatuknak tekintik a Bizottság 

további működtetését. 

 

II. A Hepatitis Terápiás Bizottság összetétele (1.sz. Melléklet) 

 

1. A Bizottságot az aláíró szervezetek delegálásos úton működtetik, az alábbi 

szempontok szerint. 

 A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Hepatológiai Szekciója 3 tagot delegál 

(kezdeményező, és a Bizottság működésének helyet biztosító szervezet). 

 A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 3 tagot delegál. 

 A Magyar Májkutatási Társaság 2 tagot delegál. 

 A Májbetegekért Alapítvány 2 tagot delegál. 

 Szavazati jog nélkül a Bizottság tagja továbbá a Bizottság elnöke által 

megjelölt, adminisztratív feladatokat ellátó titkár és gyógyszerész. 

2. A Bizottságba az érintett szervezetek csak olyan személyt delegálnak, akik a 

krónikus vírushepatitiszek területén kiemelkedően nagy tapasztalattal 

rendelkeznek, és az érintett betegek ellátásában aktívan részt vesznek.  

3. A delegálást a Bizottságba a delegáló szervezet vonhatja vissza; a tagság 

automatikusan megszűnik, ha a delegált a feladat ellátását tartósan nem tudja, 

vagy nem kívánja ellátni. 

4. A delegált tag alkalmankénti távolléte esetén a bizottsági tagot a delegáló 

szervezet előzetes bejelentésével más – a fenti kritériumoknak megfelelő – 

személy is helyettesítheti, de helyettesítésre csak olyan esetben van szükség, ha e 

nélkül a Bizottság határozatképtelen. 

5. A Bizottság elnökét a tagok maguk közül választják meg. 

 

III. A Hepatitis Terápiás Bizottság feladata és működési rendje 

 

1. A Bizottság a hozzá beérkezett kérvények száma szerinti gyakorisággal, általában 

havonta egy alkalommal ülésezik.  

2. A Bizottság határozatképes, ha legalább 6 delegált tagja jelen van. 

3. Amennyiben a beérkezett kezelés iránti kérelmek nagy száma miatt a Bizottság 

elnöke azt szükségesnek látja, az elbírálási feladatokat legalább 3 tagból álló 



Albizottságok számára delegálhatja. Ez esetben az esetleges elutasításra az 

Albizottság tesz javaslatot, és a döntést a teljes Bizottság hozza meg. 

4. A Bizottság határozatait egyszerű többséggel hozza meg, szavazategyenlőség 

esetén az Elnök szavazata dönt. 

5. A Bizottság áttekinti és a mindenkori érvényes kezelési protokoll alapján 

véleményezi a krónikus B-vírus hepatitisz és krónikus C-vírus hepatitisz 

kezelésére benyújtott kérelmeket, és határozatot hoz annak engedélyezéséről, 

elutasításáról, vagy – amennyiben az szükséges – a kezelésben érintett szakmai 

szervezetek konszenzusa alapján kialakított prioritási szempontok szerint a 

kezelési engedélyek sorrendjéről. 

6. A Bizottság elutasító határozata esetén (és/vagy a kérelmező kérése) konzultatív 

jelleggel véleményt mond és javaslatot ad a kérvényben szereplő beteg ellátásával 

kapcsolatban. 

7. A Bizottság működteti és felügyeli a krónikus vírushepatitiszes betegek 

nyilvántartására kialakított „Hepatitisz Regiszter” adatbázist. A Bizottság indokolt 

esetben jogosult tájékoztatni az őt megkereső hatóságokat és a szakmai 

közvéleményt a Regiszterben nyilvántartott betegek karakterisztikájáról, valamint 

az engedélyezett, elutasított, és döntésre várakozó kérvényekkel kapcsolatos 

adatokról (a kérvényben kötelezően feltüntetendő adatok alapján, statisztikai 

jelleggel). 

8. A betegek kezelésével kapcsolatos adatok részletes feldolgozására, és annak 

publikálására a Bizottság (vagy a Bizottságot delegáló szakmai szervezetek) 

hivatali megkeresés nélkül, csak az adatfeldolgozásba bevont betegek. és 

kezelőorvosaik előzetes jóváhagyásával jogosult. 

9. A Bizottság feladata a szakmai szempontok és a rendelkezésre álló anyagi 

források nyújtotta lehetőségek figyelembevételével az egyes betegcsoportok 

számára választható terápiás lehetőségek meghatározása. E kérdésben a 

finanszírozóval (OEP) való kapcsolattartás, folyamatos konzultációk eredménye 

alapján, költséghatékonysági megfontolások szerint hozza meg döntéseit, melyek 

alapvetően azt a két, szakmai konszenzussal elfogadott célt kell, hogy szolgálják, 

hogy a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb beteg meggyógyítása 

váljon lehetővé, és a legrászorultabb betegek ellátása prioritást élvezzen. 
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