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Kedves betegünk!
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A betegek jogait és kötelezettségeit az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szabályozza. E törvény alapján az Önt megillető jogokról, illetve kötelezettségekről az alábbiakban
szeretnénk röviden tájékoztatni.

A betegek jogai
Jog az egészségügyi ellátáshoz: a törvény alapján mindeni jogosult az egészségi állapota
által indokolt, megfelelő és folyamatosan hozzáférhető, megkülönböztetés nélküli
egészségügyi ellátásra.
Jog az emberi méltósághoz: e jog olyan alapvető emberi jog, amely soha semmilyen
körülmény között nem korlátozható. Az egészségügyi ellátás során mindenkinek a joga,
hogy tisztelettel és megbecsüléssel bánjanak vele.
A kapcsolattartás joga: a magánélet zavartalanságát biztosító jog, amely lehetővé teszi a
beteg számára a hozzátartozóival való kapcsolattartást, valamint a saját ruháinak és
személyes tárgyainak használatát. E jog gyakorlását csak a betegtársak hasonló jogának
tiszteletben tartása és a beteg ellátás intézeti rendje korlátozza. A kapcsolattartás részletes
szabályait az intézet házirendje határozza meg.
Az intézmény elhagyásának joga: a betegnek joga van az egészségügyi intézményt
bármikor elhagyni, ha ezzel mások egészségét vagy testi épségét nem veszélyezteti. A
távozási szándékot a kezelőorvosnak célszerű bejelenteni.
Jog a tájékoztatáshoz: az ellátást igénybe vevőnek egyéniesített formában, tárgyilagosan
és számára érthető módon, teljes körű tájékoztatásban kell részesülnie a kezelőorvosa által.
A tájékoztatás jogáról a beteg lemondhat, de a tájékoztatása során további kérdéseket is
feltehet.
Az ellátás visszautasításának joga: cselekvőképes beteg elzárkózhat, visszautasíthat
bármilyen egészségügyi ellátást, még életmentő és létfenntartó beavatkozásokat is. A
visszautasítás csak akkor érvényes, ha az közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes jelenlétében tett szóbeli
nyilatkozattal történik és egyúttal egy háromtagú orvosi bizottság is megvizsgálta a beteget.
Célszerű a visszautasító jognyilatkozat egy példányát az intézetbe történő felvételkor a
kezelőorvosnak átadni.

Az önrendelkezés joga: e jog nem más, mint a gyógykezelésbe való beleegyezés joga, azaz
a beteg jogosult arra, hogy ellátása során a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben
részt vegyen. A beleegyezés írásban szükséges az ún. invazív beavatkozások előtt (pl.
műtétek). A beleegyezést a törvény által meghatározott esetekben - a beavatkozás
elmaradása súlyos vagy maradandó károsodást idéz elő a beteg állapotában, illetve állapota
a nyilatkozat megtételét nem teszi lehetővé, stb. - vélelmezni kell. Cselekvőképes beteg a
törvényben meghatározottak szerint megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki
helyette gyakorolja a beleegyezés vagy visszautasítás jogát, valamint, aki helyette
betekinthet az egészségügyi dokumentációba. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan
cselekvőképtelen állapotban a jognyilatkozatot a törvényes képviselő, illetve ennek
hiányában a jogszabály által meghatározott személyek tehetnek.
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A betegek kötelezettségei

Együttműködés az ellátásban résztvevő egészségügyi dolgozókkal: az eredményes
egészségügyi ellátás csak a betegek és az ellátó személyzet kölcsönös együttműködése
alapján valósulhat meg. Az együttműködés feltételezi másik fél, illetve mások jogainak
tiszteletben tartását, ideértve az intézet házirendjének betartását is. A beteg köteles betartani
a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket és utasításokat.
Tájékoztatási kötelezettség: a kezelés alatt álló betegnek képessége és ismeretei szerint
tájékoztatni kell az ellátásban résztvevőket mindarról, ami szükséges lehet a kórisme
megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások
elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer,
illetve gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről, a
fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról.
Jogszabály által meghatározott fertőző betegségek esetén köteles megnevezni azon
személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett. A
beteg korábban tett és az ellátást érintő jognyilatkozatait kezelőorvosának be kell mutatni,
és az egészségügyi dokumentációhoz kell csatolni.
A beteg köteles a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni.
A beteg köteles a jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti sem más betegek jogait,
sem az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
A betegjogok gyakorlásának módját az intézet házirendje szabályozza.
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Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: a dokumentációval az
egészségügyi intézmény, az abban rögzített adatokkal a beteg rendelkezik. A beteg jogosult
a rá vonatkozó egészségügyi adatok megismerésére, és saját költségére azokról másolatot
kérni.
Jog az orvosi titoktartáshoz: a betegek természetes és jogos elvárása, hogy vizsgálatuk és
gyógykezelésük során, az abban résztvevők a megismert egészségügyi és személyes
adataikat csak az arra jogosulttal közöljék, valamint adataikat bizalmasan kezeljék. A
betegnek joga megnevezni azokat a személyeket, akiket állapotáról tájékoztathat az ellátó,
illetve akiket kizár a tájékoztatásból.

