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TÉMÁK

• A kapcsolattartás jelentősége

• A kapcsolattartás jogi háttere

• A kapcsolattartás formái

• A látogatás

• Házirend

• A beteg gyermek jogai

• Speciális helyzetek



A KAPCSOLATTARTÁS JELENTŐSÉGE

• Pszichés jóllét

• Szeparációs szorongás csökkentése

• Gyorsabb gyógyulás, rövidebb 
hospitalizáció

• Ápolás megtanulása

• Ellátó rendszer hiányosságainak pótlása



JOGI HÁTTÉR

• 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 
11§

(1) A (2)–(7) bekezdésekben foglalt jogokat a
beteg a fekvőbeteg-gyógyintézetben meglévő
feltételektől függően, betegtársai jogainak
tiszteletben tartásával és a betegellátás
zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja.

Mit jelent:
• Meglévő feltételek
• Betegtársai jogainak tiszteletben tartásával
• Betegellátás zavartalansága



AZ INTÉZMÉNY FELADATAI 1.

„(2) A beteg fekvőbeteg-gyógyintézeti elhelyezése során jogosult más
személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá
látogatókat fogadni, valamint általa meghatározott személyeket a
látogatásból kizárni.”

• elérhetőségek biztosítása
– Infrastruktúra látogatáshoz (szék, fogas)
– Infrastruktúra szóbeli kapcsolattartáshoz (betegtelefon, Wifi)
– Infrastruktúra – folyamat írásbeli kapcsolattartáshoz (posta, postai 

küldemények átvétele és továbbítása)
• Látogatási rend 

– Mikor
– Kik
– Hogyan 

• Kizárás:
– Felvilágosítás erről a jogáról általában felvételkor
– Írásos megkérdezés (általános beleegyező vagy adatvédelmi 

nyilatkozaton)



„A beteg megtilthatja, hogy a gyógykezelésének tényét 
vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb 
információt más előtt feltárják. Ettől csak a 
gondozása érdekében, közeli hozzátartozója vagy a 
gondozására köteles személy kérésére lehet 
eltekinteni.”

Intézményi feladatok 2:

• Hogyan?

– általános beleegyező vagy adatvédelmi 
nyilatkozaton

• Ki dönti el, hogy el lehet tekinteni? Hogyan valósul 
ez meg?

– Orvosi dokumentációban szerepelnie kell(ene)



„(3) A súlyos állapotú betegnek joga van arra,

hogy az általa megjelölt személy mellette

tartózkodjon.”

• Ki a súlyos állapotú beteg?

• Ki dönti el?

„E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az

a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag

ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel

sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés

krízishelyzetben van.”



Kapcsolattartásra ill. kapcsolattartó személy megnevezésére 
jogosult:

1. A beteg által (közokirat, magánokirat 2 tanúval) megnevezett 
személy

2. ápolt által korábban megjelölt személy is megnevezheti

3. Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, (…) a beleegyezés és a 
visszautasítás jogának (…) korlátok közötti gyakorlására (…) a 
megjelölt sorrendben az alábbi személyek jogosultak:

a) a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában

b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

– ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában

– bb) gyermeke, ennek hiányában

– bc) szülője, ennek hiányában

– bd) testvére, ennek hiányában

– be) nagyszülője, ennek hiányában

– bf) unokája;



c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel 
közös háztartásban nem élő, cselekvőképes

– ca) gyermeke, ennek hiányában

– cb) szülője, ennek hiányában

– cc) testvére, ennek hiányban

– cd) nagyszülője, ennek hiányában

– ce) unokája.



HÁZIREND

„Ennek részletes szabályait – e jogok 

tartalmának korlátozása nélkül – a 

fekvőbeteg-gyógyintézet házirendje 

határozza meg. A házirend a (2)–(7) 

bekezdésekben foglaltakon túl további 

jogokat is megállapíthat.”

Látogatás és benntartózkodás lehetőségei

Betegek kötelességei és jogai

Hozzátartozók kötelességei



HÁZIREND ELÉRHETŐSÉGEI

• Beteg részére befekvéskor

• Átvétel/megismerés igazolása

• Intézeti vs. Osztályos

• Kihelyezett példány

• kivonat



SPECIÁLIS ESETEK - GYERMEK

„(4) A kiskorú betegnek joga van arra, 

hogy szülője, törvényes képviselője, 

illetőleg az általa vagy törvényes 

képviselője által megjelölt személy 

mellette tartózkodjon.”



SPECIÁLIS ESETEK 2 

SZÜLŐ NŐ

„(5) 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 ő vagy

újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki

– újszülöttjével egy helyiségben helyezzék

el.”



VALLÁS

„(6) A beteget megilleti a vallási

meggyőződésének megfelelő egyházi

személlyel vagy vallási tevékenységet

végző szervezet vallásos szertartást

hivatásszerűen végző tagjával való

kapcsolattartásnak és vallása szabad

gyakorlásának joga.”



SAJÁT TÁRGYAK

• (7) A beteg – törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – jogosult saját ruháinak és 

személyes tárgyainak a használatára.



SPECIÁLIS ESETEK

• Anyatejes táplálás

• Térítési díjas szolgáltatások

• 14 év feletti gyermek

• Krónikus, otthoni ápolásra szoruló beteg

• Haldokló beteg

• Ki a hozzátartozó?

– Elvált szülők

– nevelőotthonban/gondozásban élő gyermek



A GYERMEKEK JOGAI

• Ki a jogosult a kapcsolattartásra, 

betekintésre stb.?

• Ki állapítja meg?



A GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI JOGAI:

KAPCSOLATTARTÁS, TÁJÉKOZTATÁS

• értelmi képességének és pszichés 
állapotának megfelelően számára is 
megfelelő tájékoztatást kapjon. 

• a korának és pszichés állapotának 
megfelelő tájékoztatáshoz való jog

• véleményét a szakmailag lehetséges 
mértékig figyelembe kell venni

• Benntartózkodás

• Dokumentációba betekintés



BELEEGYEZÉS

• 16§(5) Az egészségügyi ellátással kapcsolatos 
döntésekben a cselekvőképtelen, illetve a 
korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében az egészségügyi 
ellátással összefüggő jogok gyakorlása 
tekintetében részlegesen korlátozott beteg 
véleményét a szakmailag lehetséges 
mértékig figyelembe kell venni abban az 
esetben is, ha a beleegyezés, illetve a 
visszautasítás jogát a (2) bekezdés szerinti 
személy gyakorolja.



A GYERMEK EGÉSZSÉGÜGYI JOGAI 2:

AZ ORVOSI TITOKTARTÁSHOZ VALÓ JOG

• A kezelőorvos vagy a főigazgató által 

megbízott személy megkeresésre a beteg 

állapotáról a sajtót tájékoztathatja

• A sajtónak tett nyilatkozat a gyermek 

személyi adatait nem tartalmazhatja

• A sajtó tájékoztatását a szülő (törvényes 

képviselő) írásban megtilthatja



KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES

• lemondhat a saját tájékoztatásáról, kivéve, ha betegsége 
természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne 
veszélyeztesse, 

• megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult 
helyette a beleegyezés, illetve a visszautasítás jogát 
gyakorolni, illetve, akit tájékoztatni kell. 

• bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás jogának 
gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból,

• Orvosi dokumentációba való betekintés joga

• a kutatásban való részvételhez saját beleegyezése 
szükséges.

• Nem jogosult: életfenntartó vagy életmentő beavatkozás 
visszautasítására 



• 12§ Korlátozottan cselekvőképes kiskorú 

és a cselekvőképességében az 

egészségügyi ellátással összefüggő jogok 

gyakorlása tekintetében részlegesen 

korlátozott nagykorú beteg esetén a 16. §

(1) bekezdés a) pontja szerint 

megnevezett személyt, ennek hiányában a 

törvényes képviselőt kell értesíteni.



• Az 16 (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket a 16. 
életévét betöltött kiskorú személy esetén is alkalmazni 
kell.

• A (4) bekezdés rendelkezéseit

• a) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a 
cselekvőképességében az egészségügyi ellátással 
összefüggő jogok gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott beteg törvényes képviselője és

• b) az a) pontban meghatározott beteg által a 16. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján megnevezett személy

• nyilatkozatára is alkalmazni kell.



MIT TEHET A SZÜLŐ ÉS MIT NEM?

• Mikor viheti el a beteget?

• Mikor kell beleegyezni? 

• Mikor nem utasíthat vissza kezelést?

• Mikor lehet jelen?

• Mikor kell az ellátónak intézkedni?



• 21§(1) Cselekvőképtelen beteg, korlátozottan cselekvőképes 
kiskorú és a cselekvőképességében az egészségügyi 
ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében 
részlegesen korlátozott beteg esetén a 20. § (2) bekezdése 
szerinti ellátás nem utasítható vissza.

• (2)65 Ha cselekvőképtelen beteg, továbbá korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében az 
egészségügyi ellátással összefüggő jogok gyakorlása 
tekintetében részlegesen korlátozott beteg esetén a 20. § (3) 
bekezdése szerinti ellátás visszautasítására kerül sor, az 
egészségügyi szolgáltató keresetet indít a beleegyezés 
bíróság általi pótlása iránt. A kezelőorvos a bíróság jogerős 
határozatának meghozataláig köteles a beteg egészségi 
állapota által indokolt ellátások megtételére. Közvetlen 
életveszély esetén a szükséges beavatkozások 
elvégzéséhez bírósági nyilatkozatpótlásra nincs szükség.

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30903.255769#foot65


MINŐSÉGÜGYI VONATKOZÁSOK

• ISO: vevő érdekei és jogai, 2015-

től:kockázatmenedzsment (EN 15224)

• MEES: 

– gyerek: magas kockázatú beteg

– Betegjogok teljesülése – külön standard (BTA)

• Akkreditáció:

– Kockázat alapú menedzsment

– Betegjogok és betegbiztonság biztosítása

– Betegjogok az egyes standardoknál, 

folyamatba építve



BENNTARTÓZKODÁS FINANSZÍROZÁSA

• OEP finanszírozott: szülő TAJ kártyával rendelkezik, 

felvételre kerül, ellátást kap:

– Nem vehet más eü. Ellátást igénybe

– Táppénzt kaphat

– Ebéd és kisszék/anyaotthon?

• Részben/teljesen térítési díj köteles:

– Plusz szolgáltatás

• Ágy a szülőnek is

• Egyágyas

• Magasabb komfort fokozat



AKTUALITÁSOK

Édesapa hazavitte a vakbélgyulladásos lányát



SPECIÁLIS ESETEK

• Intenzív osztályon benntartózkodás

• Influenza korlátozás

• Nagymama

• Pszichiátria

• 16 éves lány nőgyógyászati vizsgálata



BENNTARTÓZKODÁS VS. ÁPOLÁS

• Nem adja be a gyógyszert

• Mást is bead

• Bead valamit a szomszéd betegnek

• Megeteti a szomszéd beteget is



AMIKOR A JOGOK ÜTIK EGYMÁST

• otthoni ápolásra szoruló beteg

• Törvényes képviselők jogai és a vallás

• Egészségkárosodáshoz vezető invazív 

beavatkozás

• Nagyvizit

• oltások



PÉNZ ÉS ETIKA

• Szülő nő és PIC területi ellátási 

kötelezettség nem fedi egymást

• Parkolás



CSALÁDJOG ÉS GYÁMÜGY

149/1997. (IX. 10.) Korm. Rendelet a gyámhatóságokról, 
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

• Nevelőotthonban élő gyermek fekvőbeteg 
ellátása

• ideiglenes megelőző távoltartás vagy megelőző 
távoltartás

• Egyenlő felügyelet

• Látlelet

• Nagymama

• Láthatás megvonása



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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