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TÁJÉKOZTATÓ 

Az egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól 

 

Általános tájékoztatás 

Az Ön hatékony kezelése érdekében elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi állapotára 

vonatkozó, és személyazonosító (név, lakcím, stb.) adataira, melyeket bizalmasan kezelünk. Az 

ily módon tudomásunkra jutott adatok tekintetében az orvosi titoktartás szabályai 

érvényesülnek, azokhoz csak az Ön gyógyításában részt vevő dolgozók férhetnek hozzá. 

Adatait intézményünk a gyógykezelés érdekében az alábbi esetekben adhatja ki: 

• az aktuális kezeléssel összefüggő adatokat más egészségügyi intézménynek (pl.: 

konzílium kérése, áthelyezés esetén) 

• az Ön választott háziorvosának 

Az adatok továbbítását Önnek joga van írásban megtiltani. 

Felhívjuk figyelmét, hogy a Gróf Tisza István Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály,  

4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1.  által használt létesítményekben és területeken 

dohányozni tilos! 

A vonatkozó jogszabály értelmében dohányozni csak  Gróf Tisza István Kórház által használt 

létesítmények bejáratától számított 5 méteren túl, az arra kijelölt helyen lehet. 

A beteg jogai  

1. Önnek joga van állapotának megfelelő szintű egészségügyi szolgáltató és az ellátását 

végző orvos megválasztásához, emennyiben azt a törvény nem zárja ki. 

2. Ön szabadon dönthet arról, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve 

annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít 

vissza. Joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt 

vegyen. Így a beavatkozás elvégzéséhez adott beleegyezését bármikor visszavonhatja, 

azonban ha ezt alapos ok nélkül teszi, az ezzel összefüggésben felmerült és indokolt 

költségeket meg kell térítenie. 

3. Az ellátás visszautasításának joga az alábbi korlátozásokkal érvényesül: 

• Nem utasítható vissza az ellátás, ha annak elmaradása mások életét, vagy testi 

épségét veszélyeztetné; 

• Minden olyan ellátást, amelynek elmaradása az Ön egészségi állapotában várhatóan 

súlyos, vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban, vagy teljes 

bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes 

jelenlétében utasíthat vissza; 

• Az életfenntartó, vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az 

esetben van lehetőség, ha Ön olyan súlyos betegségben szenved, amely az 

orvostudomány mindenkori állítása szerint rövid időn belül – megfelelő 

egészségügyi ellátás mellett is – gyógyíthatatlan. Ennek feltétele, hogy egy 
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háromtagú orvosi bizottság a diagnózist írásban is megerősítse, valamint Ön az 

orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3. napon két tanú előtt ismételten kinyilvánítsa 

visszautasítási szándékát. A visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát azonban Ön 

bármikor visszavonhatja. 

4. Önnek joga van arra, hogy részletes tájékoztatást kapjon 

• egészségi állapotáról, beleértve annak orvosi megítélését is, 

• a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, 

• azok elvégzésének, elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, azok 

tervezett időpontjáról, 

• döntési jogáról a javasolt vizsgálatok tekintetében, 

• a lehetséges alternatív Ű(helyettesítő) eljárásokról, 

• az ellátás folyamatáról, várható kimeneteléről, 

• további ellátásokról, valamint a javasolt életmódról. 

Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles Önt tájékoztatni, ha az ellátás térítési díját 

meg kell fizetni. 

5. Önnek joga van más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, 

látogatókat fogadni. 

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, vagy egyéb törvényes képviselője 

(gyámja), illetve, hogy az általa, vagy törvényes képviselője által megjelölt személy  

mellette tartózkodjon. 

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a 

szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy – 

amennyiben ezt az Ön vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével 

egy helyiségben helyezzék el. Önt megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő 

egyházi személlyel való kapcsolattartásnak és a vallása szabad gyakorlásának joga. 

6. Önnek joga van valamennyi Önre vonatkozó, gyógykezeléssel összefüggő 

dokumentumba betekinteni, és azokról saját költségére másolatot kapni. 

Önnek joga van – az egészségügyi ellátásának időtartama alatt – más személyt írásban 

felhatalmazni az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációba történő betekintésére, 

illetve azokról másolat készítésére. Az ellátás befejezését követően csak az Ön által 

adott teljes bizonyító erővel rendelkező magánokiratban felhatalmazott személy 

jogosult a betekintésre, illetve másolat készítésére. 

Amennyiben fekvőbetegként kezelték, az egészségügyi intézményből való távozása 

esetén zárójelentésre jogosult. 

A hiányos, vagy pontatlannak vélt adatok tekintetében joga van az egészségügyi 

dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni. 
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7. Önnek joga van nyilatkozni arról, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek 

adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségi állapotára vonatkozó adatainak teljes, 

vagy részleges megismeréséből. 

8. Önnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi 

épségét, egészségét nem veszélyezteti. Távozási szándékát szíveskedjen 

kezelőorvosának jelezni! 

9. Önnek joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a holttestét érintő 

beavatkozásokról. 

Ennek értelmében joga van megtiltani, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés és egyéb 

gyógyító célú felhasználás, kutatás, vagy oktatás céljából eltávolítsanak. 

A beteg kötelezettségei 

1. Ön köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor betartani a vonatkozó 

jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét. 

2. Az egészségügyi dolgozókkal való együttműködés kapcsán Ön köteles: 

• tájékoztatni Őket: 

o mind arról, ami szükséges a kórisme megállapításához, kezelési terv 

elkészítéséhez (pl. korábbi betegségekről, gyógykezelésekről, stb.) 

o különösen a fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró 

megbetegedésekről és állapotokról 

o az Ön egészségügyi ellátását érintő, korábban tett jognyilatkozatairól. 

• betartani: 

o a tőlük kapott, gyógykezelésével összefüggő rendelkezéseket, 

o gyógyintézet házirendjét. 

• jogszabályban előírt adatait hitelt érdemlően igazolni. 

Ön és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, 

valamint az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait. 

Betegjogi képviselő 

A betegjogi képviselő ellátja a betegek jogainak védelmét, segíti jogaik megismerésében, és 

érvényesítésében, az alábbiak szerint: 

• segíti a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban 

• segíti a betegnek panaszuk megfogalmazásában, 

• a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató 

vezetőjénél, eljár az illetékes hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget. 
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A kórház területén működő betegjogi képviselő: 

                        Fogadóórája: 

 

                       Elérhetősége: 

 

Etikai bizottság 

Tájékoztatjuk kedves Betegeinket, hogy a Kórházunkban az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény alapján, illetve a kórházi etikai bizottságról szóló 14/1998. (XII.11.) EüM. rendelet 

6. §-a előírásainak megfelelően Etikai Bizottság működik. Feladata többek között az ellátás 

során tapasztalt etikai vétségek vizsgálata. A szerv-és szövetátültetés jogszabályban 

meghatározott eseteiben is az Etikai Bizottsághoz kell fordulni (erről részletes felvilágosítást a 

kezelőorvos ad). A betegek és hozzátartozóik észrevételeiket az Etikai Bizottság részére 

címezve, zárt borítékban adhatják le a Kórház …………………………………………………………………………..címen. 
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NYILATKOZAT 

1. Személyi adatok 

Beteg neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési dátuma: ………………………………………………………………………………………………………………… 

TAJ száma: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Kérjük, hogy az alábbi táblázatban az „igen”, vagy „nem” rovatban „X”-szel jelölje meg, hogyan 

rendelkezik, illetve töltse ki a megfelelő rovatot! 

2. Értesítés/Tájékoztatás 

 igen nem 
a) Az intézményben személyesen vagy telefonon érdeklődőknek (porta, 
osztály) a bennfekvésem tényét és az ápoló osztályom nevét megadhatják. 

  

 Név, lakcím, telefonszám: 

b) Az állapotommal, bennfekvésemmel 
kapcsolatban kérem, értesítsék:  

 

c) Az állapotommal, bennfekvésemmel 
kapcsolatban kérem, ne tájékoztassák: 

 

d) A tájékoztatás jogáról lemondok, a 
betegségem részleteiről helyettem 
tájékoztassák: 

 

e) Értéktárgyaim átvételére helyettem 
jogosult: 

 

A beleegyezés, illetve az ellátás visszautasítására vonatkozó jog gyakorlását átruházni csak 

hiteles köz-vagy magánokirattal lehet. Erre vonatkozóan tájékoztatást az intézményünkben 

működő Betegjogi Képviselőtől kaphat. 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a Kórházzal egészségügyi tevékenység végzésére irányuló 

jogviszonyban lévő egészségügyi dolgozó az ellátásomban részt vehet, valamint 

egészségügyi szakember-képzésben részt vevő személy a gyógykezelésem során 

hozzájárulásommal jelen lehet, melyet tudomásul veszek, ezekhez kifejezetten hozzájárulok.  

A betegjogi tájékoztatót elolvastam és tudomásul vettem. 

Dátum: …………………………………………………… 

     …………..………………………………………………………………………….. 

a beteg és / vagy törvényes képviselőjének aláírása 

A beteg, állapotánál fogva ezen nyilatkozatot az alábbiak miatt kitölteni nem tudta:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

így a nyilatkozatot helyette kitöltötte:             ………………………………………………………………… 

egészségügyi dolgozó 


