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1 BEVEZETÉS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A betegellátási szabályzat célja, hogy az érvényben lévő jogszabályok alapján a Mátrai 

Gyógyintézet (továbbiakban: intézet) egységes elvek alapján szabályozza a 

betegbeutalás, a fekvő-, és járóbeteg ellátás, a sürgősségi ellátás rendjét, a beteg jogait 

és kötelezettségeit intézeti ápolása idején, valamint a járóbeteg ellátás során. 

 

Az intézetünkben elhunytakkal kapcsolatos eljárásrendet a „Halottkezelési szabályzat” 

tartalmazza. 

 

A szabályzat alapját adó fontosabb jogszabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza.  

A betegellátással kapcsolatos feladatok végzése során e szabályzaton kívül a 2. számú 

mellékletben feltüntetett jogszabályok előírásait is alkalmazni kell. 

2 BEUTALÁS, BEUTALÓK KEZELÉSE 

Az intézet szolgáltatásairól honlapon tájékoztat az ellátási formákról, a működési 

rendről és a szolgáltatáshoz való hozzájutás (betegbeutalás, elhelyezési, szabadidős 

lehetőségek) módjáról. 

 

Az intézetünkbe történő betegbeutalás a fekvő- és a járóbeteg ellátás igénybevétele 

jogszabályok, valamint az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: 

NEAK) és a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályával kötött 

szerződésekben foglaltak alapján lehetséges. A beutalásra jogosító betegségcsoportok, a 

beutalásra jogosult orvosok köre és az ellátási terület jogszabályok által szabályozott. 

2.1 A Betegbeutaló tartalmi követelményei 

Minden beutalónak tartalmaznia kell: 

 a beutalt beteg nevét, születési nevét, születési idejét, lakcímét (elérhetőségét), 

TAJ számát, 

 beutaló intézmény kódját, 

 Mátrai Gyógyintézet nevét,  

 beutaló orvos pecsétszámát, nevét,  

 a beutaló orvos orvosi naplószámát, 

 a beutalás időpontját. 
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Ha ezek az adatok hiányoznak, úgy a beutalót a beutaló orvosnak vissza kell küldeni 

hiánypótlásra.  

 

Amennyiben a beteg állapota sürgős szükség körébe tartozó ellátást indokol, a beteg 

felvétele nem tagadható meg, ezeket az adatokat a felvevő orvos telefonon is 

megkérheti a beutaló orvostól. A telefonos egyeztetést a felvételi adatlapon rögzíteni 

kell a dátum és az információt adó nevének feltüntetésével.  

A telefonon kapott adatokat írásban is meg kell kérni a beutalótól, az adatok 

megérkezésének ellenőrzése a kezelő orvos, illetve közvetve az osztályvezető főorvos 

felelőssége. 

2.2 Beutalók kezelése 

A betegbeutalók postai átvételére a titkárság jogosult. A beutaló átvétele után a titkárság 

az ajánlott küldeményként érkezett beutalókat ragszám szerint, a sima postai 

küldeményként érkezetteket darabszám szerint beírva a kézbesítőkönyvbe adja át a 

mátraházai betegfelvételi irodának. A betegfelvételi iroda a beutalókat szétválogatja 

mátraházai, illetve kékestetői telephely szerint, a Kékestetőre szóló beutalókat az ottani 

betegfelvételi irodához továbbítja. 

Minden beutalót általános és szakmai szempontból felül kell vizsgálni 

A beutalók felülvizsgálatát az osztályvezető főorvosok végzik, majd aláírásukkal 

igazolják, hogy a felvételnek nincs akadálya, az adatok megfelelnek a jogszabályi 

előírásoknak, nincs kontraindikáció stb.  

Ha valami a beutalón nem felel meg az előírásoknak, pl. hiányos, a beutalót az indok 

feltüntetésével vissza kell küldeni a beutaló orvosnak. 

 

Ha a beutalón szereplő osztályon, vagy telephelyen az ellátás feltételei nem adottak, de 

az intézeten belül másutt a megfelelő ellátás lehetséges, úgy az ellátásra alkalmas 

osztály osztályvezető főorvosával történt egyeztetés után a beküldő orvoson keresztül 

ezt a lehetőséget fel kell ajánlani a betegnek. 

 

A sürgős ellátást igénylő beutalást (nem azonos a sürgősségi osztályra történő 

beutalással) soron kívül kell kezelni, a soron kívüli behívás időpontját a beutalót 
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felülvizsgáló orvos írja a beutalóra, a betegfelvételi iroda, illetve a behívásra jogosult 

osztály ennek megfelelően intézkedhet a beteg behívásáról. 

Az intézetünkben történő ellátásra sürgős szükség esetén, a beteg állapotát észlelő 

bármely orvos beutalhatja a beteget. 

 

Nem sürgős beutalásnál, amennyiben az adott osztályon kapacitás van és a beteg 

állapota mielőbbi elhelyezést indokol, a beteg behívása az osztályvezető főorvos és a 

beutaló orvos közötti telefonegyeztetés alapján is történhet, ez azonban nem jelentheti a 

beteg indokolatlan soron kívüli behívását. A soron kívüli behívásról a betegfelvételi 

irodát értesíteni kell. 

 

Visszatérő beteg esetében, vagy ha a beutalón konkrét osztály vagy orvos szerepel és a 

beutalón szereplő alapbetegség ezt nem zárja ki, törekedni kell arra, hogy a beteg az őt 

előzőleg már kezelő, illetve a beutalón megnevezett osztályon, vagy orvosnál kerüljön 

elhelyezésre. 

 

A behívás idejének változását, a nyilvántartás módosítása érdekében minden esetben 

jelenteni kell a betegfelvételi irodának. 

 

Nem lehet felvenni a beteget és a beutalót el kell utasítani, ha gyógykezelés 

intézetünkben kontraindikált, illetve ha ellátási területen kívülről érkezik és az 

intézetünknek nincs szabad kapacitása. 

2.3 Intézetünkbe történő beutalás általános ellenjavallatai 

 bármely betegség következtében együttműködésre képtelenné vált beteg, akinél 

kizárt az ellátásban való aktív részvétele, 

 az a beteg, akinek kezelése nem indokolt, illetve betegségének stádiuma vagy 

kísérő betegségei miatt kezelésre nem alkalmas, 

 nem az intézetünkben történő ellátási körbe tartozó, aktív kórházi ellátást igénylő 

állapot, vagy fertőző betegség. 

 A fentieken kívül a kékestetői telephelyre beutalandók egyéb ellenjavallatai 

 súlyos keringési elégtelenség, 

 myocardiális infarctuson átesett betegek, 

 hypertonia betegség súlyos formái, 
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 agyi vascularis történés, pulmonalis embolia, thrombosis utáni állapot; 

Amennyiben az intézetünkbe történő felvétel bármely okból nem lehetséges, úgy a 

beteget írásban, az elutasítás okának feltüntetésével a beutaló orvoson keresztül 

értesíteni kell. 

2.4 Beutalás adminisztrációja 

 Minden beutalót először a titkárságra kell leadni (az orvos nevére, vagy osztályra 

küldöttet is). A titkárság az érkeztetés után nyilvántartásba veszi az adatokat 

(kivéve a várható felvétel idejét) és átadja a mátraházai, vagy a kékestetői a 

betegfelvételi irodának.  

 A beutalót a fentiekben leírt felülvizsgálat után a betegfelvételi irodára kell leadni. 

 A betegfelvételi iroda az átadott beutalókat, sorszám szerint nyilvántartásba 

veszi, és rávezeti a behívás várható időpontját. 

A beutalókat a beteg beérkezéséig Mátraházán és Kékestetőn a betegfelvételi iroda őrzi, 

majd a felvételi eljárás során- a beteg dokumentációjában- átadja a felvevő osztálynak.  

 

Amennyiben a beteg a behívás időpontjában nem jelenik meg, és ezt előre nem jelzi, 

beutalóját a következő napon újra kell sorszámozni és eszerint kell az új időpontot 

meghatározni. 

Ha a beteg a következő behívás alkalmával sem jelenik meg, beutalóját a beküldő 

orvosnak vissza kell küldeni jelezve, hogy a beteg kétszeri behívás ellenére sem 

jelentkezett felvételre Az értesítés egy példányát a betegfelvételi irodán sorszám szerint 

lefűzve meg kell őrizni.  

2.5 Beutalt beteg kísérőjének elhelyezése 

A beteg kísérőjének elhelyezése – amennyiben jogszabály szerint a kísérő nem jogosult 

a beteggel azonos elhelyezésre – „Az egészségügyi szolgáltatások térítési díj 

szabályzat”-ban meghatározottak szerinti térítésköteles szálláshelyen történik. 

3  BETEGEK BEHÍVÁSA, FELVÉTELE, ELHELYEZÉSE, 

GYÓGYKEZELÉSE, ÁPOLÁSA, ELBOCSÁTÁSA 

3.1 Betegek behívása 

A betegek behívása az intézet érdekeinek, - amennyiben méltányolható és a lehetőség 

adott - a beteg kérésének figyelembevételével történik.  
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A behívás során minden esetben törekedni kell a leghatékonyabb ágykihasználásra. 

A betegek behívása, sürgős szükség esetét kivéve - az előjegyzés (betegfogadási lista) 

alapján, a behívó ajánlott levélben történő kiküldésével történik. 

Sürgős szükség esete kivételével a behívás időpontját a sorszám, a beutaló 

beérkezésének dátuma illetve a beteg állapota határozza meg, figyelembe véve adott idő 

alatt elbocsátott és felvehető betegek számát. Indokolt estben az intézet a beteg által kért 

behívási dátumot lehetőség szerint figyelembe veszi. 

 

A behívókat az intranet (intézeti hálózat) „Formanyomtatványok” menüjéből lehet 

letölteni.  

A behívót lehetőleg 15 nappal a befekvés előtt ajánlott levélben kell kiküldeni. 

 

A behívásra szóló értesítőben legalább az alábbiakat kell közölni; 

 a behívás időpontját, a fogadó osztályt, amennyiben a megadott időben nem tud 

felvételre jelentkezni, az ezzel kapcsolatos tudnivalókat, 

 a felvételnél szükséges dokumentumokat pl: TAJ kártya, előző - nem csak 

intézetünkből származó- egészségügyi dokumentációk – stb. 

 mit hozzon még magával, pl. tisztálkodó és evőeszközöket,  

 kiegészítő térítési díj ellenében egyéni igénye szerinti étkezési lehetőséget, az 

átlagos komfortfokozattól eltérő magasabb színvonalú elhelyezési lehetőséget, 

(ahol erre a feltételek rendelkezésre állnak) kiemelve, hogy ezeket a 

szolgáltatásokat külön térítési díj megfizetésével lehet igénybe venni,  

 gépjármű közlekedéssel, parkolással kapcsolatos tudnivalókat. 

3.2 Betegek felvétele 

A felvételre érkező betegnek Mátraházán és Kékestetőn munkaidőben, a betegfelvételi 

irodán, munkaidőn kívül a betegbehívón szereplő osztályon kell jelentkeznie.  

 

A fekvőbeteg felvételhez a beteg hozzájárulása szükséges. 

A hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha felvétele ellen a beteg nem tesz 

észrevételt, és a behívás időpontjában gyógykezelésre jelentkezik.  

Nem szükséges hozzájárulás, ha a beteg cselekvőképtelen, vagy korlátozottan 

cselekvőképes, vagy ha közvetlen életveszély áll fenn és az életveszély csak az 

intézetünkben alkalmazható gyógymóddal hárítható el.  
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Nem szükséges a beteg hozzájárulása abban az esetben sem, ha a felvételt jogszabály 

rendeli el. 

Előzetes helybiztosítás, illetve beutaló nélkül érkező beteg vizsgálata, illetőleg 

gyógykezelése - a sürgős szükség esetét kivéve - visszautasítható, ha az veszélyeztetné 

az intézet területi feladatainak ellátását, illetve a progresszív betegellátással kapcsolatos 

kötelezettségeit. 

 

A beutalt beteg felvételét csak az osztályvezető főorvos, illetve az a szakorvos, illetve 

ügyeletes orvos utasíthatja el akit – képzettségét figyelembe véve - az osztályvezető 

főorvos ezzel a hatáskörrel felruház. A felvétel elutasítását a felvevő orvos - az 

elutasítás indoklásával - köteles rögzíteni, és az osztályvezető főorvost utólag 

tájékoztatni. 

Sérülés, mérgezés, vagy erőszakos cselekmény gyanúja esetén az illetékes 

rendőrhatóságot az osztályos orvos (ügyeletes orvos) köteles értesíteni, - feltéve, hogy a 

beteg nem rendőri intézkedés eredményeként került intézetünkbe. 

3.2.1 Betegfelvételi iroda feladatai 

Minden beteg felvételét megelőzően kötelező a biztosítási jogviszony ellenőrzése, 

kivéve sürgős szükség körébe tartozó esteket, olyankor a 2. számú mellékletben 

található vonatkozó jogszabály szerint kell eljárni.  

3.2.1.1 Biztosítási jogviszony ellenőrzése 

A biztosítási jogviszony ellenőrzése a NEAK nyilvántartási rendszerében történik, 

ahonnan 5 féle jelzés visszaérkezése lehetséges: 

  Magyarországon rendezett jogviszonnyal rendelkezők: 

 „ZÖLD lámpa TAJ érvényes, jogviszonya rendezett”  

 Korlátozottan igény bevehető egészségügyi szolgáltatások esetében: 

 „SÁRGA lámpa,TAJ érvényes, korlátozott egészségügyi szolgáltatásokra 

való jogosultság” 

 Magyarországon rendezetlen jogviszonnyal rendelkezők:  

 „PIROS lámpaTAJ érvényes, jogviszonya rendezetlen”  

 A TAJ számmal rendelkező külföldön biztosítottak:  

 „KÉK lámpaKülföldön biztosított, a TAJ átmenetileg érvénytelen”  

 egyéb esetek  

 „BARNA lámpaTAJ egyéb okból érvénytelen”  
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A biztosítási jogviszony ellenőrzésének intézeti szabályait az „Egészségügyi 

szolgáltatások térítési díj szabályzat” tartalmazza. 

3.2.1.2 Nem biztosított beteg  

A nem biztosított személy az általa igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokért - 

kivéve az államközi egyezmény alapján járó egészségügyi szolgáltatást – térítési díjat 

köteles fizetni. 

Térítési díjat köteles fizetni a biztosított akkor is, ha az általa igénybe vett 

egészségügyi szolgáltatásért a jogszabály térítési díj fizetését írja elő. 

A térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások körét, a fizetendő 

díjakat és költségeket, a térítési díjak megfizetésének és elszámolásának szabályait az 

„Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata” és a hatályos jogszabályok 

részletezik. 

3.2.2 Osztályok feladatai 

Helybiztosítással vagy a nélkül munkaidőben érkező beutalt, vagy indokolt esetben 

beutaló nélkül az osztályon jelentkező betegek felvételének rendje:  

 munkaidőben közvetlenül az osztályra érkező beteget minden esetben a 

betegfelvételi irodához kell irányítani – kivéve a sürgős ellátási kötelezettséggel 

érkező beteg, akinek az ellátását azonnal meg kell kezdeni –, ahol a szükséges 

adminisztrációs feladatokat elvégzik (TAJ ellenőrzés, informatikai rendszerbe 

felvétel, stb.), megállapítják, hogy a beteg gyógykezelése NEAK által 

finanszírozott, vagy kiegészítő, vagy teljes térítési díj ellenében történik, majd 

innen a megfelelő osztályra irányítják a beteget, (ha a beteg térítési díj fizetésével 

veheti igénybe az ellátást erről részletesen tájékoztatni kell) 

3.2.3 Mentővel, illetve betegszállítóval érkező beteg felvétele 

Amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi, a mentővel érkező beteget szintén a 

betegfelvételi irodán kell felvenni.  

A mentőszolgálat, illetve betegszállító által beszállított beteg átvételéről a lehető 

legrövidebb időn belül, minden várokoztatás nélkül, soron kívül gondoskodni kell. 

3.2.4 Munkaidőn kívül érkezett beteg felvétele 

Munkaidőn kívül érkezett beteg Mátraházán is és Kékestetőn is,  a behívón feltüntetett 

osztályon, amennyiben nem ismert, hogy a beteg melyik osztályon kerül elhelyezésre, 

akkor Mátraházán a Pulmonológiai, Kékestetőn az I-es krónikus pulmonológiai 
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osztályon kell jelentkeznie felvételre. Az elsődleges ellátását és vizsgálatát követően az 

őt ellátó orvos helyezi el az ápolásának legmegfelelőbb osztályra.  

Az így felvett beteget a felvételt követő első munkanapon a betegfelvételi iroda felé 

jelenteni kell. 

3.2.5 Sürgős szükség körébe tartozó beteg felvétele 

Nem tagadható meg a sürgős szükség körébe tartozó beteg ellátása az előzetes 

helybiztosítás vagy a biztosítási jogviszony hiányára hivatkozással. 

A sürgős szükség gyanújával ellátásra jelentkező beteget az egészségi állapota által 

indokolt ellátásban kell részesíteni. 

Az ellátás igénybevételének jogcímét a beteg vizsgálatát és ellátását követően kell 

megállapítani. 

Minden beteget - az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül - az ellátásában 

résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai protokoll és etikai szabályok, 

illetve irányelvek betartásával kell ellátni. 

Sürgős szükség körébe tartozó ellátás többek között: 

 az ellátásra jelentkező közvetlen életveszély állapotában van, 

 a felvétel elmaradása esetén a beteg közvetett életveszélybe kerülhet,  

 az ellátásra jelentkező állapota sürgős intézeti ellátást igényel és ennek elmaradása 

állapotának heveny, vagy jelentős rosszabbodását idézné elő. 

Sürgős szükség körébe tartozó betegek felvételét ott kell biztosítani, ahol a sürgős 

szükség körébe tartozó ellátásra, az életveszély elhárításának megkezdésére a feltételek 

a legkedvezőbbek.  

Sürgős szükség körébe tartozó beteg esetében a felvevő orvos a szükséges 

gyógykezelést megkezdi, intézkedik a sürgős vizsgálatok (radiológiai, laboratóriumi, 

konzíliárusi vizsgálatok) elvégzése iránt és kitölti a felvételi lapot.  

Amennyiben a beteg további ellátásának feltételei intézetünkben nem biztosítottak, úgy 

az életveszély elhárítása után gondoskodni kell a megfelelő feltételekkel rendelkező 

egészségügyi intézetbe történő átutalásáról és mielőbbi átszállításáról. 

3.2.6 Ügyeleti időben érkező beteg felvétele 

Az ügyeleti időben érkező beteg felvételét és ellátását részletesen az Ügyeleti és 

készenléti szabályzat tartalmazza. 
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3.2.7 Fertőző beteg felvétele 

A fertőző betegségben szenvedők, vagy arra gyanús betegek felvételére a hatályos 

jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

Az intézetben egyébként is kezelt fertőző megbetegedés gyanúja esetén a beteget el 

kell különíteni. Amennyiben a fertőző betegség nem igazolódik, a beteget a 

megállapított betegség szerinti kórterembe vagy az illetékes osztályra haladéktalanul 

vissza kell helyezni. 

3.3 Betegek elhelyezése 

3.3.1 A fogadó osztály feladatai 

A beteg elhelyezése mindenkor az osztály működési rendje, a szakmai és a higiénés 

követelmények figyelembevételével és betartásával történik.  

 a kijelölt osztályon a nővér 

  elvégzi a beteg felvételével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, a 

beteggel ismerteti a házirendet és az egyéb a gyógykezelésével kapcsolatos 

tudnivalókat (vizsgálatok, kezelések, vizitek rendje, stb.), majd a beteggel 

aláíratja, hogy az ismertetéseket tudomásul vette,  

 gondoskodik a beteg megfelelő szobában történő elhelyezéséről, 

 a beteg érkezéséről tájékoztatja az osztályos orvost, aki elvégzi a beteg első 

orvosi vizsgálatát, megállapítja gyógykezelésének menetét, a szükséges 

gyógyszerelését, stb. 

Amennyiben a felvevő orvos az intézet szolgáltatásait meghaladó vizsgálat, illetve 

kezelés szükségességét állapítja meg, a beteget átutalja a vizsgálatok, illetőleg a 

gyógykezelés elvégzéséhez megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező 

szakellátást végző intézetbe. 

 

Indokolt esetben, az osztályon való elhelyezés előtt a betegnek fürdési lehetőséget kell 

biztosítani, szükség esetén fertőtlenítéséről kell gondoskodni. 

Minden beteg a felvételkor betegazonosító karszalagot kap, amelyet az intézetből történő 

távozásáig viselnie kell. Amennyiben a beteg megtagadja az azonosító karszalag viselését, 

ezt jegyzőkönyvezni kell, a jegyzőkönyv egy példányát a betegnek kell átadni, egy 

példányát a beteg dokumentációjába kell tenni.  
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A betegek értékeinek elhelyezésére minden ágy mellett – kivéve az intenzív osztályt - 

széf áll a betegek rendelkezésére. A felvételkor a beteget nyilatkoztatni kell, hogy a széfet 

igénybe kívánja-e venni.  

Amennyiben a beteg a széf használatát igényli abban az esetben: 

 az ápoló kioktatja a beteget a széf használatára, (kód alkalmazása, teendő, ha 

elfelejtette a kódot, stb.), 

 az ápoló a beteg részére átad 4 db elemet, 

 A széf kulcsát borítékban lezárja, és a beteggel együtt a borítékot a zárás helyén 

aláírja, majd a nővérszobában, idegenek által hozzá nem férhető helyen helyezi el, 

 a beteg aláírásával igazolja, hogy a széf használatára vonatkozó tájékoztatást és az 

elemeket megkapta,  

 a beteg távozásakor meg kell győződni arról, hogy a széf rendeltetésszerűen 

működik, majd az elemeket vissza kell venni. 

Teendő amennyiben kulccsal kell kinyitni a széfet, mert a beteg: 

 elfelejti az általa használt széf kódját:  

 3 fő jelenlétében (nővér, beteg, tanú) nyitható fel a széf kulcsát tartalmazó 

boríték,  

 sürgős ellátás miatt az intenzív osztályra kerül áthelyezésre, vagy meghal: 

 3 fő jelenlétében (nővér, beteg, tanú) nyitható fel a széf kulcsát tartalmazó 

boríték. 

A széf kulccsal történő felnyitásáról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelyben rögzíteni kell a széf felnyitásának okát. 

3.4 A betegek áthelyezése más osztályra  

Amennyiben a beteg gyógykezelése indokolja, a beteget intézeten belül betegségének, 

állapotának megfelelő osztályra kell áthelyezni.  

Az áthelyezés az átadó, illetve az átvevő osztály osztályvezető főorvosának egyeztetése 

alapján történik. Egyetértés hiánya esetén az orvos igazgató koordinálja a döntést. 

Áthelyezés esetén a beteg korábbi osztályos orvosának az új osztályos orvost az 

alkalmazott kezelésről, a beteg állapotáról tájékoztatnia kell, a beteg valamennyi 

dokumentációját át kell adni a fogadó osztályra. 

Az áthelyezés napján az átadó osztály főnővére az átvevő osztállyal időpontot egyeztet a 

zavartalan áthelyezés érdekében. 
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Az átadó osztályról egy nővér, amennyiben ez nem indokolt beteghordó kíséri át a 

beteget az átvevő osztályra, a beteg személyes holmijai, valamint a betegdokumentáció 

és egyéb szükséges okmányok, orvosi és ápolási dokumentumok átadásával a fogadó 

osztály főnővérének. 

 

Intenzív osztályra történő áthelyezés esetén, ha a beteg nem tud kommunikálni, akkor az 

átadó osztály írásos leltárt készít a beteg személyi tárgyairól és úgy adja át a holmikat az 

intenzív osztálynak. Intenzív osztályra való áthelyezésnél mindenképpen ajánlott a 

beteg személyes holmijairól, értékeiről leltár készítése és átadása, annak érdekében, 

hogyha a beteg állapotában esetleg romlás áll be, akkor se legyen kérdéses a holmik 

listája. 

3.5 A betegek áthelyezése más intézetbe  

Ha az intézetünkben a beteg ellátásának személyi és tárgyi feltételei nem biztosítottak, 

gondoskodni kell - a szükséges feltételekkel rendelkező - más intézetbe történő 

áthelyezéséről.  

Az áthelyezést, illetve az átvételre az előjegyzést az osztályvezető főorvos kezdeményezi. 

 

A beteget lehetőleg a délelőtti órákban kell áthelyezni. 

3.6 A betegek szállítása, kísérése  

Ha a beteg intézeten belüli diagnosztikai vagy más osztályon történő vizsgálata 

szükséges, az osztályos orvos határozza meg, hogy szükséges-e a beteg szállítása, ez 

fekvő, vagy ülő helyzetben történjen-e, illetőleg kísérő szükséges-e. 

Ha a beteg más osztályra, intézménybe kerül áthelyezésre, továbbszállítására csak abban 

az esetben kerülhet sor, ha a kezelőorvos a beteg felvételét a másik osztályon, 

intézményben biztosította, és a beteg szállítás közben bekövetkező esetleges 

állapotromlása, a szállítás során fellépő szövődmény, kisebb kockázatot jelent, mint a 

más intézményben végzett szakellátás elmaradása. 

Amennyiben a beteg nem szállítható, konzíliumról a helyszínen kell gondoskodni. 

 

A beteg otthonába történő szállítására is az előzőek szerint kell eljárni azzal a 

különbséggel, hogy átvevő intézmény helyett a beteg hozzátartozójával kell a 

hazaszállítás időpontját egyeztetni, valamint átvevő intézmény helyett a beteg otthonát 

kell érteni.  
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Az áthelyező orvos az ide vonatkozó rendeletek, utasítások szem előtt tartásával 

betegszállításról intézkedik, ha: 

 a beteg csak fekvő helyzetben szállítható, 

 a beteg járásképtelen, vagy egészségi állapota nem teszi lehetővé a 

tömegközlekedési eszközök biztonságos igénybevételét, 

 a beteg szállítás közbeni szakfelügyelete szükséges, 

 fertőzésveszély, vagy  a beteg állapota önmagára, illetve másokra veszélyt jelent 

és ez a közforgalmi járművek igénybevételét nem teszi lehetővé,  

 a beteg más intézetbe, vagy otthonába történő szállítása másként nem oldható 

meg. 

A beteg szállítását és kísérését az orvos utasításainak megfelelően az osztályos nővér 

írásban rendeli , illetve szervezi meg.  

A zárójelentést és a szükséges okmányokat, leleteket a beteggel együtt kell megküldeni 

a beteget átvevő osztálynak, vagy intézetnek. 

A beteg kíséréséről minden esetben a beteget ápoló osztály gondoskodik. 

 

A mátraházai telephelyen történő szállítást a beteghordók végzik. 

 

A  telephelyek közötti szállítást a központi szállítószolgálat látja el.  

A központi szállítószolgálat járműveinek üzemeltetéséért, a megrendelt szállítások 

összehangolásáért a szállítási csoportvezető felelős. 

 

Amennyiben a beteg állapota indokolja, a telephelyek közötti szállításra külső 

betegszállító is igénybe vehető, ehhez minden esetben az osztályvezető főorvos 

engedélye szükséges. 

Mentőszállítás akkor igényelhető, ha az egyértelműen indokolt. 

3.7 Gyógykezelés 

A beteg gyógykezelésének célja az életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében 

kialakult állapot javítása, a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálata 

és kezelése, gondozása, egészségügyi rehabilitációja, a fájdalom és a szenvedés 

csökkentése, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozása. 
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Intézetünk betegei számára biztosítani kell mindazokat a gyógyeljárásokat, amelyek a 

gyógyuláshoz, a panaszok megszüntetéséhez, a kereső- illetve munkaképesség mielőbbi 

helyreállításához szükségesek.  

 

A betegek gyógykezelésének tervét az osztályvezető főorvos, vagy az általa kijelölt 

kezelőorvos határozza meg. 

Amennyiben a célszerű gyógykezelés meghatározásához és végrehajtásához többirányú 

szakmai együttműködés indokolt, más osztály szakorvosainak együttműködését kell 

kérni.  

Az együttműködést az osztályvezető főorvos, vagy az általa kijelölt kezelőorvos 

kezdeményezi. 

 

A betegek gyógykezelését elsősorban az osztályos orvos végzi, felettese közvetlen 

irányítása, ellenőrzése mellett. 

A gyógyító munka arányos elosztása az osztályvezető főorvos feladata. 

 

Olyan kezelési eljárásnál, amelynek elvégzéséhez az osztályos orvosnak nincs kellő 

gyakorlata, vagy szakképesítése, a vizsgálatnál, kezelésnél a felettes orvosnak jelen kell 

lennie. Indokolt esetben a beavatkozást az osztályos orvos jelenlétében a felettesnek kell 

elvégeznie. 

Az orvos által előírt gyógyszerek szétosztását és bevételének ellenőrzését az arra kijelölt 

egészségügyi szakdolgozó végzi. 

Az egészségügyi szakdolgozó által végezhető gyógyító tevékenységek körére a hatályos 

jogszabályokban, illetve az osztály működési rendjében, valamint az ápolási 

protokollban foglaltak az irányadók. 

 

Amennyiben a szükséges gyógykezelés a továbbiakban az ápolást végző osztályon már 

nem biztosítható, a gyógykezelés elvégzése céljából a beteget intézetünk másik, az 

ápolási feladatoknak megfelelő osztályára kell áthelyezni. 

A betegnek másik osztályra való áthelyezéséről - felettesének rendelkezése szerint - az 

osztályos orvos intézkedik. 
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3.7.1 A betegek kivizsgálása 

3.7.1.1 Vizsgálat 

A vizsgálat célja: 

Az alap- illetve a járó betegellátás keretében már elvégzett vizsgálatokon túlmenően-, a 

beteg egészségi állapotának felmérése, a betegségek, illetve kockázatuk felderítése, a 

konkrét betegség(ek) meghatározása, prognózisuk, változásuk megállapítása, a 

gyógykezelés eredményességének, valamint a halál bekövetkeztének és a halál okának 

megállapítása. 

3.7.1.2 Diagnosztikai vizsgálat 

A diagnosztikai vizsgálat az intézetben ápolt fekvő-, vagy járóbeteg panasza okának 

feltárására irányuló vizsgálat. 

A betegek vizsgálatának tervét az osztályvezető főorvos vagy az általa megbízott orvos, 

illetve a járóbeteg ellátás orvosa határozza meg. 

A vizsgálati rend megtartásáért az osztályos orvos a felelős, aki gondoskodik a 

vizsgálatok tervszerű, kellő időben történő végrehajtásáról, és biztosítja, hogy a 

kivizsgálás időtartama a legrövidebb legyen. 

Intézetünkben a fekvőbeteg kivizsgálása történhet; 

 az ápolást végző osztályon,  

 más osztály közreműködésével,  

 diagnosztikai vizsgálóban. 

A beteg vizsgálatát az erre a célra kijelölt vizsgálati helyiségben kell elvégezni. 

Ettől eltérni csak az osztályvezető főorvos engedélyével lehet. 

A felvett, illetve átvett beteget - sürgős és súlyos esetben azonnal, szükség esetén, soron 

kívül – meg kell vizsgálni. 

Az osztályos orvos felettese az újonnan felvett, vagy átvett beteget közvetlen életveszély 

esetén azonnal, egyébként a következő orvosi vizit alkalmával köteles megvizsgálni.  

A felettes orvos köteles ellenőrizni a beosztott orvos által megkezdett gyógykezelés 

menetét, a beállított gyógyszerelést, köteles továbbá ellenőrizni, szükség szerint 

módosítani és kiegészíteni a kórtörténeti adatokat és a gyógykezelést, indokolt esetben 

további vizsgálatokat rendelhet el. Az ellenőrzéseket, a kiegészítő intézkedéseket az 

ellátási protokoll és az etikai követelmények betartásával végzi. 
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3.7.2 Az orvosi vizitek, esti ellenőrzés, ügyeleti vizit 

Az orvosi vizit a betegvizsgálatnak, információszerzésnek, továbbá a beteg és a 

gyógyító személyzet rendszeres személyes kapcsolatának egyik fontos, betegágy 

melletti formája. 

Törekedni kell arra, hogy  

 a vizit ne váljon formálissá, ne sértse meg a titoktartás, valamint az orvosok 

közötti, illetve az orvos - beteg viszony etikai és szabályait, 

 a vizit során a vizitelő orvos minden beteget a szükséges mértékben 

megvizsgáljon, állapotát, ellátását, /gyógyszerterápia, diéta betartása, ápolás 

színvonala, kötözés, stb./ a korábbi előírások megtartását ellenőrzze és adja meg a 

további kezelési utasításokat, 

 a vizitek is kerüljenek fel használásra a betegek egészséges életmódra nevelésére 

és az egészségügyi dolgozók továbbképzésére, 

 a viziten csak annyi orvos és szakdolgozó vegyen részt, amennyi a betegellátás és 

továbbképzés szempontjából szükséges,  

 adott esetben lehetővé kell tenni, hogy a továbbképzésen résztvevő, igény esetén a 

beteget beutaló, vagy a területileg illetékes kezelőorvos is részt vehessen a viziten. 

A résztvevő személyeket az osztály jellegétől és az ápolt betegektől függően, az 

osztályvezető főorvos határozza meg, amelytől eltérni csak indokolt esetben lehet. 

Az orvosi vizitek gyakoriságát, időpontját az osztály működési rendje írja elő. 

A vizitek időpontját úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a folyamatos 

betegellátást, de ne zavarja a betegek egyéb ellátását / étkeztetés, délutáni pihenő, 

látogatás, vizsgálati anyagok levétele, stb. /  

Az osztályvezető főorvos által tartott viziten a beosztott orvos ismerteti a beteg 

klinikai adatait /tünetek, leletek, stb./, az eddig alkalmazott terápiát, a beteg állapotában 

észlelt változást, valamint javaslatot tehet a további gyógykezelésre. 

Az osztályvezető főorvosnak /helyettesének/ már a vizit előtt /pl. munkakezdéskor 

tartott referáláson/ tájékozódnia kell a beteg állapotáról, ezzel is elkerülve, hogy a beteg 

előtt tárgyalják, vitassák meg a betegségét, kezelésének módját. 

A felettes orvos az ellenőrzést, a kiegészítéseket a beosztott orvos/ok/ véleményét is 

mérlegelve, az etikai szabályok betartásával köteles végezni. 

 

Munkaszüneti napokon az előirt beavatkozások elvégzéséről általában az egészségügyi 

szakszemélyzet, illetve a mátraházai telephelyen az ügyeletes, a kékestetői telephelyen 
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szükség szerint a készenlétes orvos, gondoskodik, a betegellátás folyamatosságát a 

vonatkozó jogszabályokban előírtak, illetve az aktuális intézeti szabályzatok és 

utasítások szabályozzák.  

 

A betegek esti ellenőrzését a szolgálatban lévő ápoló végzi, észlelését az atadó 

füzetben feljegyzi, szükség szerint tájékoztatja Mátraházán az ügyeletes, Kékestetőn a 

készenlétes orvost.  

 

 

A mátraházai telephelyen az ügyeletes orvos, valamint a készenlétes szakorvos, illetve a 

kékestetői telephelyen a készenlétes orvos feladatait, az ügyelet és a készenlét alatti 

betegellátás előírásait az „Ügyeleti és készenléti szabályzat” tartalmazza. 

 

A betegvizsgálat, gyógykezelés, beteggel való foglalkozás nemcsak az orvosi vizitek, 

hanem az ápolási tevékenység folyamatos feladata. 

Az ellátás színvonalának emelése érdekében minden lehetőséget / osztályos orvosi 

vizsgálat, szakvizsgálat, vizit, gyógyszerosztás, stb. / fel kell használni az orvos - beteg 

és az egészségügyi szakdolgozó - beteg kapcsolat elmélyítésére. 

3.7.3 Más osztályok közreműködésével végzett ellátások, vizsgálatok 

A kórisme, illetve a gyógykezelési terv megállapításához, a gyógykezelés 

eredményességének értékeléséhez - a beteg állapotának megfelelően - igénybe kell venni 

az intézetünk egyéb osztályait, illetve amennyiben szükséges, külső orvos szakértők által 

végzett szakvizsgálatokat. 

A vizsgálatra felkért osztálly, amennyiben indokolt külső orvos szakértővel közölni kell a 

diagnózist, a kért vizsgálat megnevezését, továbbá minden olyan adatot, amely a 

szakvizsgálat elvégzésének hatékonyságát elősegíti. 

A vizsgálat módját, a szakvizsgálatot végző osztály osztályvezető főorvosa, vagy ha 

igénybe vételre kerül külső orvos szakértő, akkor Ő határozza meg. 

Szakvizsgálatot – sürgős szükség esetét kivéve - csak orvos és csak írásban kérhet.  

A szakorvos a vizsgálat eredményéről leletet készít, és azt átadja a vizsgálatot kérő 

orvosnak. A leletet a betegdokumentációhoz kell csatolni. 

Amennyiben a betegség megállapításához többirányú szakvizsgálat látszik szükségesnek, 

illetékes szakorvosok bevonásával konzíliumot kell tartani.  
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A konzíliumot az osztályvezető főorvos írásban kezdeményezi, a konzílium által tett 

megállapításokról készült írásbeli dokumentumot, illetőleg a konzílium alapján végzett 

további szakvizsgálatok eredményét is a beteg dokumentációjában kell elhelyezni. 

Mindezek figyelembevételével a beteg további vizsgálatáról, vagy kezeléséről az 

osztályvezető főorvos dönt. 

Az osztályvezető főorvos indokolt esetben más intézet szakorvosaitól is kérhet 

konzíliumot, az intézetben kialakított módon és formában. 

3.8 A beteg ápolása 

Az ápolási tevékenységet az ápolási szolgálatban résztvevők végzik. 

Az ápolás azoknak az ápolási és gondozási eljárásoknak az összessége, amelyek feladata 

az egészségi állapot javítása, az egészség megőrzése és helyreállítása, a beteg állapotának 

stabilizálása, a betegségek megelőzése, a szenvedések enyhítése, a beteg emberi 

méltóságának a megőrzése, továbbá a beteg  hozzátartozóinak az ápolási feladatokban 

történő részvételre való felkészítése és bevonása. 

3.8.1 Az ápolási szolgálat felépítése 

Ápolási igazgató 

 Az ápolási munka vezetője.  

 Az ápolás intézeti szintű szervezéséért, koordinálásáért, operatív működéséért és 

ellenőrzéséért felel. 

 szükség szerint, de legalább havonta osztályvezető főnővéri megbeszélést tart, a 

kiemelt témáról jegyzőkönyv készül jelenléti ívvel. 

 elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a hatáskörébe tartozók munkaköri leírását és 

megköveteli annak végrehajtását, 

 napi szinten tartja a kapcsolatot az orvosi karral és az intézet vezetőivel, valamint 

a kiegészítő szolgáltatások osztályaival is (Műszak, Élelmezés stb.). 

Osztályvezető főnővér 

 Az Osztályvezető főnővér az osztályon történő ápolási, asszisztensi munka 

közvetlen irányítója, ellenőrzője és összehangolója. 

 Felelős irányítója az osztály egészségügyi szakdolgozóinak és a kisegítő 

állományú dolgozóinak. 

 Osztályvezető főnővér feladatai: 
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 tervezi, szervezi, ellenőrzi az ápolással foglalkozó dolgozók munkáját, 

 elkészíti, nyilvántartja és felügyeli munkabeosztásukat, 

 időnként ellenőrzi a műszakváltást, éjjeli szolgálatot, ügyeletet, 

 gondoskodik a hiányzó dolgozó pótlásáról, 

 rendszeresen ellenőrzi a szakmai munkát, etikai magatartást, 

 ellenőrzi a házirend betartását, 

 előkészíti és engedélyezésre felterjeszti a hatáskörébe tartozó dolgozók 

szabadságolási tervét, 

 a hatáskörébe tartozók munkaköri leírása szerinti munkavégzést megköveteli, 

 ellenőrzi az előírt védőruhák viselését, 

 megfelelő védőruházat beszerzésére javaslatot tesz, 

 szervezi és ellenőrzi az ápolás dokumentációi szakszerű vezetését, 

 megszervezi az egészségügyi szakdolgozók továbbképzését,  

 egészségnevelési munkát végez, összefogja és ellenőrzi a hatáskörébe 

tartozók ilyen jellegű munkáját, 

 részt vesz az Ápolási igazgató által összehívott értekezleteken,  

 osztályos szakdolgozói rétegmegbeszéléseket szervez, 

 végzi a számára előírt ügyviteli feladatokat. 

Egészségügyi szakdolgozók 

 tevékenységüket az osztályvezető ápoló irányítása és ellenőrzése alatt önállóan és 

felelősséggel végzik, 

 munkaköri feladataikat, egyéb kötelezettségeiket a vonatkozó jogszabályok, az 

osztályos működési rend, valamint a munkahelyi vezetőjük által elkészített 

munkaköri leírás alapján végzik. 

A kékestetői telephely egészségügyi dolgozói 

 az ápolási személyzet mátrix rendszerben végzi tevékenységét a mátrixvezető 

főnővér irányításával és ellenőrzésével. 

 

 az asszisztensek, gyógytornászok, fizikoterápiás asszisztensek, adminisztrátorok 

és takarítószolgálat tevékenységét a mátrixvezető főnővér szervezi, irányítja és 

ellenőrzi. 
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A kékestetői telephely egészségügyi dolgozók feladataikat, egyéb kötelezettségeiket a 

vonatkozó jogszabályok, az osztályos működési rend, valamint az ápolási igazgató által 

elkészített munkaköri leírás alapján végzik. 

3.9 A betegek ápolása 

Az ápolást végzőnek segítenie kell a beteget az orvos által előírt vizsgálati-, kezelési-, 

terápiás terv végrehajtásában. 

3.9.1 Ápolási folyamat 

Az ápolási folyamat 4 szakasza: 

Felmérés 

  - ápolási anamnézis felvétele, 

  - ápolási diagnózis megállapítása, 

 az ápoláshoz szükséges feladatok és szükségletek felmérése. 

Tervezés 

 szükségletek kielégítésére irányuló feladatok, azok sorrendjének meghatározása. 

Végrehajtás 

 az előző két feladat során meghatározott, illetve tervezett feladatok elvégzése, 

dokumentálása, 

 az elvégzett feladatok végrehajtásának hatásaként bekövetkezett állapotváltozások 

megfigyelése, rögzítése. 

Értékelés 

 - az ápolási tevékenység befejezéseként az elért eredmények elemzése. 

3.9.2 Ápolási munka 

Az ápolási munka célja:  

 az orvos által készített vizsgálati és kezelési terv folyamatos végrehajtása, 

 a beteg általános szükségleteinek kielégítése, amelyek életfenntartása és 

gyógyulása érdekében elengedhetetlenek, de azokat állapota, helyzete miatt 

önmaga részben, vagy egészben képtelen ellátni, 

 rendszeres megfigyelés, észlelt tünetek, állapotváltozások jelzése és rögzítése, 

 folyamatos pszichés foglalkozás és az abban való közreműködés, 

 a gyógyuláshoz és a gyógyulásba vetett hithez szükséges környezet kialakítása, 
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 egészségnevelés, kiterjesztve a hozzátartozókra is, 

Az ápolási munkát a betegosztályok működési rendjének meghatározása alapján úgy 

kell megtervezni és végrehajtani, hogy az mindenekelőtt a beteg gyógyulásának érdekeit 

szolgálja. 

3.9.3 Az ápolási funkciók főbb csoportjai 

Alapápolás, 

 melynek során az alapvető emberi szükségletek kielégítésében segítik a beteget, 

vagy elvégzik helyette (a test tisztántartása, étkeztetés, stb.). Ezek az ápolás önálló 

funkciói az ápoló személyzet képzettsége alapján, saját felelősségére láthatja el. 

Kezelési ápolás 

 melynek végzésekor az ápolás kapcsolódik a gyógyító munkához (vizsgálatra 

előkészítés, vizsgálat elvégzése, gyógyszerezés, stb.). Ezek az ápolás függő 

funkciói, orvos rendelkezésére végezheti megfelelő, szakképzett személyzet. 

Együttműködő funkció 

 melynek végzése során az ápolás kapcsolatba kerül más szakterületen dolgozókkal 

(pl. röntgenasszisztens, aneszteziológus asszisztens, gyógytornász, stb.) 

3.9.4 A betegek étkeztetése 

Az étkeztetés részletes szabályozását az „Élelmezési szabályzat” tartalmazza. 

A beteg étkeztetésének rendjét a betegség természetétől, a beteg állapotától, a végzendő 

vizsgálatok és a gyógykezelés jellegétől függően az osztályos orvos a dietetikussal 

együttműködve állapítja meg és ellenőrzi betartását.  

 

Amennyiben a kezelőorvos és a dietetikus nem értenek egyet az étkeztetés 

meghatározásában, úgy a kezelő orvos felettesének véleményét kell kérni.  

 

Az orvosi utasításnak megfelelő ételrendelésről az osztályvezető főnővér gondoskodik. 

Az ételt naponta ötször, meghatározott időben és rendben kell kiszolgálni.  

Ennél gyakoribb étkezést, a beteg állapotára való tekintettel, az osztályvezető főorvos 

által elrendelt esetben lehet biztosítani. 

Szakképesítéssel nem rendelkező ápoló csak a felszolgálásba vonható be. 

Az étkezés kulturáltságának biztosítása az osztályvezető főnővér feladata. 
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Amennyiben a beteg állapota indokolja, az ápoló a beteget megeteti. 

 

Betegek étkeztetése Mátraházán egyéni rendszerben történik egyrészt az osztályokon 

a kórtermekben tálcás kiszolgálással a nehezen mozgó, vagy fertőző betegek esetében, 

másrészt közös étteremben önkiszolgáló rendszerben, az előző körbe nem tartozó 

betegek esetében.  

 

Betegek étkeztetése Kékestetőn önkiszolgáló rendszerben az étteremben történik, 

kivéve a fekvőbetegeket, akik a szobájukban kapják az ételt. 

 

Ételmaradék sem a kórteremben, sem az osztályon, sem az étteremben nem maradhat, a 

hulladékot, ételmaradékot az osztályról és az étteremből minden étkezés után azonnal el 

kell távolítani. 

A betegnek az otthonról kapott, vagy behozott ételt be kell mutatnia az ápolószemélyzet 

valamelyik tagjának, elfogyasztása csak ezt követően lehetséges. Az orvosi előírásnak 

megfelelő ételek fogyasztását az  ápolószemélyzet engedélyezheti. 

A betegek, illetve látogatóik által behozott, el nem fogyasztott élelmiszert az osztályon 

lévő, a betegek élelmiszereinek tárolására szolgáló közös hűtőszekrényben kizárólag 

névvel és szobaszámmal ellátva, megfelelő csomagolásban lehet tárolni. A 

betegszobában ételt tárolni nem szabad. 

Az ápolási személyzet köteles ellenőrizni, hogy a hűtőben romlott, egészségre ártalmas 

étel ne legyen.  

3.9.5 A betegek elbocsátása 

Ápolás befejeztével történő elbocsátás 

Ha gyógykezelésre már nem szorul a beteg, akkor el kell bocsátani. 

Az elbocsátásról az osztályvezető főorvos, illetőleg az osztályvezető főorvos által 

megbízott orvos határoz.  

Az elbocsátásnak lehetőleg a délelőtti órákban kell megtörténnie. 

 

Amennyiben betegszállítás szükséges, azt az előzőnapon az arra kijelölt személy 

rendeli meg.  

A gyógyíthatatlan betegség miatt végstádiumban lévő beteg csak az osztályvezető 

főorvos engedélyével - a saját, vagy a hozzátartozó kérésére bocsátható el. 
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Ha a beteg intézetünk házirendjét ismételt figyelmeztetés ellenére súlyosan megsérti, 

az Orvos igazgató hozzájárulásával az osztályvezető főorvos soron kívül elbocsáthatja a 

beteget.  

 

Semmiképp nem bocsátható el a beteg, ha az elbocsátás egészségi állapotát jelentősen 

veszélyezteti, vagy közegészségügyi-járványügyi előírásokat sért. 

 

Ha a beteg önmaga ellátására nem képes és mások segítségére szorul, elbocsátani 

csak a közeli hozzátartozó (eltartó) előzetes értesítése után szabad.  

Az elbocsátás időpontjának meghatározásakor a beteg, illetve a közeli hozzátartozó 

kérését lehetőség szerint figyelembe kell venni.  

Saját felelősségre történő elbocsátás 

Ha az elbocsátást a beteg kéri, de az osztályvezető főorvos a beteg távozását egészségi 

állapota miatt nem tartja kívánatosnak, erre a beteget figyelmezteti. 

A beteg ilyen esetben csak akkor bocsátható el, ha írásbeli nyilatkozatban a 

figyelmeztetést tudomásul veszi, és az időelőtti távozásából származó 

következményekért a felelősséget vállalja. Amennyiben a beteg az írásbeli nyilatkozat 

aláírását megtagadja, az orvos ezt a tényt a beteg elbocsátása előtt, két tanú 

jelenlétében a zárójelentésen feljegyzi, amelyet a tanúkkal aláírat.  

 

Fiatalkorú, cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes beteget saját felelősségére 

sem lehet elbocsátani.  

Az ilyen beteget a legközelebbi hozzátartozója, (törvényes képviselője, eltartója) 

kérésére is csak abban az esetben lehet az osztályvezető főorvos megítélése ellenére 

elbocsátani, ha az elbocsátás várható következményeiért a közeli hozzátartozó 

(törvényes képviselő, eltartó) büntetőjogi felelősségét írásbeli nyilatkozatban 

elismeri. Az osztályos orvos ezt a tényt a zárójelentésen is köteles feltüntetni. 

A beteg elbocsátásával kapcsolatos tennivalókat - a felettes utasításának megfelelően - 

az osztályos orvos végzi. 
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A beteget elbocsátásakor tájékoztatni kell 

 ha szükséges a következő kontroll időpontjáról, helyszínéről,  

 otthonában történő további gyógyszerszedés rendjéről,  

 otthonában alkalmazott további javasolt kezeléséről, gyógyászati segédeszközök, 

pl. oxigén használatáról, 

 otthonában követendő életmódról, amennyiben indokolt a diétáról,  

 azon tünetekről, panaszokról, amikor azonnal orvoshoz kell fordulni. 

 

Ha a beteg kéri, a fekvőbeteg-ellátásáról az elbocsátásával egyidejűleg tájékoztatást kell 

adni az ellátás elszámolásáról egy ún. elszámolási nyilatkozatban. Az elszámolási 

nyilatkozatot közérthetően, magyar nyelven kell kiállítani, amely tartalmazza a beteg 

által igénybevett ellátások megnevezését és ezeknek az egészségbiztosítóval való 

elszámolás során alkalmazott kódjait, az ellátási napok számát, az ellátásokért 

igényelhető legmagasabb finanszírozási összeget, illetve, ha valamely ellátásért külön 

térítési díjat kellett fizetni, akkor a térítési díj összegét is.  

Az elszámolási nyilatkozatot egy példányban kell kiállítani, amelyet a beteg kap meg és 

azon a kiállító orvos aláírásával igazolja, hogy az adott ellátást a beteg igénybe vette.  

 

4 KÓRTÖRTÉNET VEZETÉSE 

A szabálypont célja, a kórtörténet vezetésével kapcsolatos teendők egységesítése a 

korrekt betegdokumentáció kialakításának érdekében. 

Részletezi a kórlap, a lázlap, a dekurzálás és a zárójelentés tartalmát, elkészítését. 

Egységes elvek alapján szabályozza a betegek állapotának dokumentálását, a 

betegdokumentáció tartalmi és formai követelményeit a mindenkori aktuális belső 

előírás és az érvényben lévő jogszabályok alapján. 

4.1 A beteg dokumentáció 

A kórelőzmény és a jelen állapot, az ehhez kapcsolódó, a betegségi állapotnak 

megfelelően szükséges alapvető vizsgálatok, a felvételi diagnózis, s ennek alapján tett első 

orvosi intézkedés és kezelési terv leírásai mindez együtt az alapdokumentáció.  

 

Az elektronikusan elkészített alapdokumentációt a beteg felvételekor ki kell nyomtatni, a 

felvevő orvosnak alá kell írnia, és orvosi bélyegzőjével le kell bélyegeznie. 
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4.2 A kórlap 

A kórlap intézetünkben elektronikusan készül, a következőket tartalmazza: 

4.2.1 Személyazonosító adatok 

 családi és utónév, leánykori név, anyja leánykori családi és utóneve, születési hely 

és idő, állandó lakcím, tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel 

(TAJ szám), és telefonszám. 

 Cselekvőképes beteg esetén a legközelebbi hozzátartozó neve, címe, elérhetősége, 

telefonszám 

 Kiskorú, illetve gondnokság alatt álló beteg esetében a törvényes képviselő neve, 

lakcíme, elérhetősége, telefonszáma. 

Amennyiben a beteg nem nevez meg értesítendő személyt, illetve megtiltja, hogy kórházi 

tartózkodásáról bizonyos személyeket (vagy senkit) ne tájékoztassanak, ezt is rögzíteni 

kell a kórlapon. 

4.2.2 Anamnaesis 

 az anamnaesisnek tartalmaznia kell a kórelőzményt, a kórtörténetet, amelynek 

része: 

 anamnaesis vitae (megelőző betegségek, egészséggel kapcsolatos kérdések) 

 családi, szociális és pszichés anamnaesis 

 heteroanamnaesis (ha a beteg intenzív osztályra kerül és a hozzátartozótól ez 

felvehető) 

 Anamnaesis morbi (jelen betegségre vonatkozó megállapítások) 

 A beteg jelen panaszokra vonatkozó anamnaesise mindenkor tartalmazza a 

következő adatokat 

 A panasz jelentkezésének időpontja 

 A beteg első orvosi ellátásának helye és ideje 

 Az első orvosi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató megnevezése 

 Az első ellátástól a definitív ellátást nyújtó szolgáltatónál történt jelentkezésig 

eltelt idő 

 Szükség esetén egyéb fontos, a hospitális szakot jellemző adat. 
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4.2.3 Felvételi diagnózis 

Fizikális és néhány egyéb vizsgálat (pl:vérnyomásmérés, hőmérőzés, vizeletvizsgálat, 

rektális vizsgálat, vérkép, szükség esetén képalkotó diagnosztikai eljárással készült leltek) 

alapján  meg kell határozni az első orvosi kezelést, a további vizsgálatok irányát. 

 

A sürgős szükség körébe tartozó beutalt beteget azonnal, de legfeljebb 15 percen belül 

át kell venni, haladéktalanul el kell kezdeni a vizsgálatát, minél hamarabb meg kell 

állapítani a felvételi diagnózist és megkezdeni az elllátását.  

 

Az előjegyzésre beutalt betegnél lehetőleg a felvétel napján, de legkésőbb 24 órán belül 

kell megállapítani a felvételi diagnózist. 

4.2.4 Kivizsgálási terv 

 a kivizsgálási tervnek tartalmaznia kell:  

 az ellátást indokoló betegség megnevezését, kialakulásának alapjául szolgáló 

betegséget, a kísérőbetegségeket és szövődményeket, 

 az első vizsgálat eredményét, 

 a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket, a 

vizsgálatok elvégzésének időpontját, 

 egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényező 

megnevezését. 

4.2.5 Kezelési terv, a tervezett terápia, beavatkozások 

A kezelési tervnek tartalmaznia kell: 

 a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét, 

 az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét, 

 egyéb körülmények meghatározását:  

 amelyek az invazív beavatkozás elvégzését akadályozzák, károsan 

befolyásolják, vagy egyéb kockázatot jelentenek (gyógyszerszedés, 

vérzékenység, meglévő egyéb betegségek, stb.),  

 a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat (CAVE 

bejegyzéssel), 

 a bejegyzést tevő egészségügyi dolgozó nevét és a bejegyzés időpontját, 

 a betegnek, illetőleg a tájékoztatásra jogosult más személynek nyújtott 

tájékoztatás rögzítését, 
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 az ellátás, illetve kezelés elvégzéséhez a beleegyezés, illetve visszautasítás 

tényét, időpontját, 

 a betegnek adott transzfúzió adatait és időpontját, 

 a kezelés során végzett konzíliumok időpontját, indokát és a konziliárius 

orvos(ok) szakvéleményét, 

 minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulására befolyással 

lehet. 

4.3 Lázlap 

 a lázlapot papíralapú nyomtatványon kell vezetni, 

 a lázlap fejlécén a beteg személyi adatait, az ápoló osztály megnevezését, 

kórterem, ágy számát az osztályos nővér tölti ki, 

 a lázlapon kiemelt módon fel kell tüntetni (ha van) a beteg 

gyógyszerérzékenységét, (CAVE bejegyzéssel), 

 az alapvizsgálati leleteket a megfelelő rovatba kell bejegyezni, 

 a lázlap megfelelő nap rovatába kerül bejegyzésre az elrendelt vizsgálat, és annak 

várható időpontja, 

 a lázlapon a beteg felvételekor, azt követően aktuálisan fel kell tüntetni az orvos 

által elrendelt étrendet, annak folyamatos adását vagy változtatását, , 

 a gyógyszerelésre vonatkozó bejegyzéseket a vizitek alkalmával az osztályos 

orvos végzi, (A rendelt gyógyszer nevét és minőségét, az egyszeri adag 

mennyiségét, valamint a napi összmennyiséget. Sürgős szükség esetén az osztály 

bármely orvosa, vagy az ügyeletes orvos - munkaköri leírásában meghatározott 

kompetenciájának megfelelően - rendelhet gyógyszert,a rendkívüli rendelésről az 

osztályos orvost tájékoztatni kell,a rendelt gyógyszerelést a lázlapon pontosan, 

nap és napszak szerint kell vezetni),  

 a gyógyszeradagolás befejezését a megfelelő rovatba két függőleges lefelé húzott 

vonal jelzi, 

 lázas beteg esetében a lázgörbe vezetése kötelező, a lázmérés gyakorisága az 

orvos utasítása szerint történik. Az intenzív osztályon a lázmérés 4 óránként 

történik, 

 a pulzusgörbe piros színnel jelzendő, 

 infúziók és intravénás injekciók elrendelését, összetétel és mennyiség szerint 

jelezve a lázlapra kell bejegyezni, 
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 a vérnyomás jelzését egyértelműen kell rögzíteni: pl. RR: 120/90 vagy a lázlapon 

függőleges vonallal: I 

 a beteg állapota szerint szükséges a köpet, hányás, folyadék-felvétel, vizelet 

(pontos mennyiségi és minőségi) regisztrálása a lázlapon. A megfelelő rovatban 

jelezni kell a székletet is, 

  testsúlymérés (ha a beteg arra alkalmas állapotban van) a beteg felvételekor és 

elbocsátásakor kötelező, ha szakmai indoka van, 

 a transzfúzióval kapcsolatos teendőket a szakma szabályai szerint, illetve  a 

kezelőorvos utasítása szerint kell végezni. 

4.4 Decursálás 

A felvételi diagnózis alapján tett intézkedés képezi a kórlefolyás (decursus) első 

bejegyzését. A lázlapon regisztrált adatok értékelése, az ezekből levont következtetések, a 

terápia indoklása szerepeljen a decursusban.  

 a beteg állapotában beállott változások, a konzíliumok, egyéb vizsgálatok 

indoklásának, 

 szükségességének pontos dokumentálása elengedhetetlen.  

Amennyiben a felvételi diagnózis a kórlefolyás során módosul, a decursusban ezt is 

indokolni és dokumentálni kell. Ennek alapján a kezelési tervet is módosítani kell.  

 

A kórlefolyást (decursus) a beteg kezelőorvosának kell vezetnie a beteg azonosító 

adataival ellátott papírlapon (betétlap), a bejegyzést az orvos szignálja és lepecsételi. 

Intenzív osztályon a napi lázlap hátoldalán történik a decursálás.  

A kézzel írt decursus betétlap a kórlap része, amely során: 

 híven tükrözni kell a beteg állapotában kezelésében előforduló minden változást, 

következésképpen súlyos betegnél akár óránként is szükséges a decursus 

rögzítése, egyéb esetekben szükség szerint, de az aktív osztályon naponta!  

 ha az orvos szigorú observatiót rendel el, ennek okát a decursusba be kell 

jegyeznie, egyidejűleg az ápoló részére a lázlapon el kell rendelnie. Az ápolónak a 

beteget kétóránként observalnia kell, és a megfigyelés eredményét minden 

alkalommal dokumentálni kell az ápolási dokumentációban.,ha a beteg részére az 

orvos a lázlapon intravénásan adandó gyógyszert, infúziót írt elő, annak beadását 

csak orvos vagy az erre hivatalosan kiképzett személyzet végezheti (transzfúziós 

asszisztens), 
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 az elbocsátás napján a decursus utolsó bejegyzéseként az elbocsátás dátuma és a 

beteg állapotára vonatkozó rövid bejegyzés kerül, 

 ha nyomtatot formában készül a lelet (szövettani lelet, egyéb szöveges leletek, 

konziliárusi lelet stb.), azt megfelelő, alkalmas és biztonságos módon kell a 

kórlapba összegyűjtve tárolni, és jellegüknek megfelelően a lázlapra, illetve a 

kórlefolyásba bejegyezni, ügyelve arra, hogy ez a vizsgálat napjának megfelelően 

történjen. 

4.5 Kibocsátási (végleges) diagnózis 

Kötelező az osztályos ellátás végén meghatározni  az összes vizsgálati eredmény 

birtokában  a beteg végleges kórisméjét, melyet az osztályról való távozáskor kell 

beírni a zárójelentésbe, alapbetegség, ápolást indokoló fődiagnózis, szövődmény és 

kísérő betegség bontásban.  

Amennyiben szövettani vizsgálat is történt, annak diagnózisát is bele kell foglalni a 

kórismébe. 

A beteg áthelyezésekor, az áthelyezést, indokoló diagnózist is meg kell adni. 

Exitált betegek esetében a klinikusnak meg kell határozni a halált közvetlenül előidéző 

betegséget (klinikai halálok) és a halál alapjául szolgáló betegséget is. 

4.6 Zárójelentés 

A zárójelentés számítógéppel készül 3 példányban. 

A kezelőorvosnak és az osztályvezető főorvosnak kell aláírni, lebélyegezni.  

A zárójelentésből 1 példányt a betegdokumentációs anyagban kell megőrizni.  

2 példányt át kell adni a betegnek, ha Pulmonológiai osztályon feküdt, egy példányt 

küldünk a Tüdőgondozóba, ebben az esetben 4 példányra van szükség.  

Ha a beteg nem kommunikáció képes, akkor a kísérőnek vagy mentővel történő szállítás 

esetén a mentő személyzetének adjuk a beteg példányait. 

Az átvevő személy az átvétel tényét a kórházban maradó példány(ok)on aláírásával 

igazolja. Ha a beteg az átvételt nem tudja aláírni, akkor a hozzátartozójával kell 

aláíratni. (A hozzátartozói fok sorrendjét az Egészségügyi törvény szabályozza. ) 

A zárójelentésnek egyértelműen tartalmaznia kell a beteg, felvételének indokát és 

módját, állapotának, aktuális felvételével kapcsolatos kezelési eredményeinek rövid 

leírását, valamennyi elvégzett vizsgálatot, a vizsgálatok eredményét dátummal ellátva és 

a kórismét. 

A zárójelentésben fel kell tűntetni valamennyi elvégzett konzílium leletét is.  
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A zárójelentés szakmai részében pontosan rögzíteni kell az elvégzett kórházi terápiát.  

 Az epikrízis: 

 a zárójelentés része, amely a kórlap egész tartalmának és a betegségre 

vonatkozó végső véleménynek a tömör összefoglalása, 

 tartalmazza a diagnózisokat (a finanszírozási jelentéshez készült adatlappal 

egyezően) minden alkalmazott kezelést, eljárást és terápiát, a beteg állapotát 

az elbocsátáskor, áthelyezéskor vagy továbbutaláskor, az áthelyezés vagy 

továbbutalás okát, pontos idejét, 

A zárójelentésben le kell írni a szükséges továbbkezelésre, és az ellenőrző 

vizsgálatokra vonatkozó utasításokat, gyógyszerelési javaslatokat, az ajánlott gyógyszer 

megnevezését a hatóanyag feltüntetésével, és egyéb instrukciókat.  

Ha szükséges az otthoni szakápolás vagy házi ápolás, illetve egészségügyi intézetbe 

vagy másik osztályra áthelyezés történik, akkor az ápolási javaslatokat az orvos előírása 

alapján ápolási zárójelentésben kell összefoglalni.  

Tartalmaznia kell a zárójelentésnek a sürgős ellátást indokoló tüneteket, állapotokat és 

a sürgőségi ellátást biztosító másik intézmény megnevezését vagy elérhetőségét, illetve 

az ezzel kapcsolatos tájékoztatás megtörténtét.  

4.7 A kórlap vezetésével összefüggő statisztikai előírások 

Minden felvett betegről a felvételkor a számítógépes program előállítja a törzskönyvi 

számot.  

A beteg távozásakor (más osztályra áthelyezésekor, elbocsátásakor, halálozásakor) az 

úgynevezett kimenőszámot (sorszám/hó) generálja a program, valamint rögzíti az 

ápolási napok számát. Ezeket az adatokat a zárójelentés tartalmazza.  

A beteg távozásakor a teljes kórlapot nem kell ismételten kinyomtatni, csak a 

zárójelentést, valamint azokat az ellátással kapcsolatos adatokat, eseményeket, 

amelyeket a zárójelentés nem tartalmaz.  

A kinyomtatott dokumentumokat a kórlapborítóban kell elhelyezni. A borító külső 

lapjára rá kell vezetni a beteg törzskönyvi számát is, a könnyebb visszakereshetőség 

érdekében. 

A kórtörténeteket emelkedő törzskönyvi szám szerint havonta kötegekbe kell 

összerendezni és tárolni. A kórlapcsomóból kivett dokumentumokat dokumentum 

megnevezésével, aláírással és dátummal ellátott feljegyzéssel kell jelezni. 

 



Betegellátási szabályzat 2017 07 01 Kórtörténet vezetése 

Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 4 

Kiadás dátuma: 2017. 07. 01. 33/52 

4.8 A betegdokumentáció kötelező tartalmi elemei 

 a beutaló, 

 a betegfelvételről szóló értesítés (az esetleges elutasításról szóló értesítés), 

 a beteg adatai, elérhetősége, 

 a hozzátartozó adatai, elérhetősége, 

 a felvétel ideje (óra, perc), 

 a felvevő orvos aláírása, pecsétje, 

 az anamnaesis, 

 a felvételi diagnózis, 

 a kezelési, kivizsgálási terv, 

 az ápolási terv (a készítő aláírásával), 

 apolási adatlap( vezetve, aláírva), 

 a rehabilitációs terv (rehabilitációs osztályon), 

 a descursus lap, 

 a belegyező nyilatkozat(ok), 

 a lázlap, 

 az orvos által a lázlapon elrendelt; 

 aizsgálat dokumentációt (on-line adatküldés esetén csak elektronikusan), 

 jezelés dokumentációja, 

 konzílium dokumentációja, 

 gyógyszerelés dokumentációja, 

 elbocsátás (vagy halálozás) időpontja, 

 zárójelentés aláírva, lepecsételve, 

 a képalkotó diagnosztikai vizsgálatok leletei (ha a lelet szövege nem kerül bele 

szó szerint a zárójelentésbe, akkor ki kell nyomtatni, és a kórlapban megőrizni), 

 a beteg testéből kivett szövetminták vizsgálatáról készült leletek (a kinyomtatásra 

vonatkozó előírás azonos a képalkotó vizsgálatok leleteivel), 

 a kórboncolási jegyzőkönyv, amikor megkapjuk kinyomtatva és aláírva, 

lebélyegezve, 

 a zárójelentés átvételének igazolása a beteg, vagy törvényes képviselőjének 

aláírásával, 

 az elszámolási nyilatkozat (ha a beteg, a hozzátartozó, vagy a törvényes képviselő 

kéri) 
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 dokumentáció a széf igénybevételéről, 

 távozás módja (kivel, hogyan távozott), 

 igazolás kórházi ápolásról. 

4.9 A beteg dokumentáció osztályos ellenőrzése 

A betegdokumentáció hiánytalanságának ellenőrzése a kezelőorvos feladata, hiány 

esetén a hiányzó dokumentumokat még a beteg távozása előtt pótolni kell. Az 

ellenőrzési kötelezettséget a kezelőorvos munkaköri leírásának tartalmaznia kell. 

Ha a talált hiányosságok valamilyen ok miatt nem pótolhatók, akkor - és csak akkor - a 

kezelőorvos köteles az osztályvezető főorvost tájékoztatni a hiányosságról.  

Hiányos dokumentáció csak az osztályvezető főorvos ellenjegyzése után, a hiányzó 

dokumentumok megnevezésével helyezhető irattárba! A betegdokumentációt az 

osztályos irattárban legfeljebb a beteg távozása után két évig kell őrizni, utána le kell adni 

a központi irattárba. 

5 JÁRÓBETEG ELLÁTÁS 

Intézetünkben a járóbeteg ellátás a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztálya és a NEAK szerződésekben meghatározott betegségcsoportokra, az 

engedélyezett óraszámban és orvosokkal történik.  

A járóbeteg ellátás során törekedni kell az engedélyezett óraszámok minél hatékonyabb 

kihasználására. 

A járóbetegek ellátása a szakrendeléseken, kizárólag orvosi beutaló alapján történik. 

(kivéve, jogszabály által meghatározott, beutaló nélkül is igénybe vehető járóbeteg 

ellátást.) 

 

Beutaló nélkül is el kell látni a beteget, amennyiben egészségi állapota az azonnali 

ellátását indokolja. 

A járóbeteg ellátás munkarendjét és idejét a főigazgató határozza meg, a járóbeteg 

szakrendelés orvosának javaslata alapján.  

A munkarend elkészítése során figyelembe kell venni a munkaidőre vonatkozó 

jogszabályokban foglaltakat is. 

 

A járóbeteg ellátásra vonatkozó előírások az osztályos Működési rendekben is 

megtalálhatók. 
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A járóbeteg ellátás rendjét úgy kell kialakítani, hogy az összhangban legyen a 

fekvőbeteg ellátó osztályok Működési rendjével, meg kell szervezni, hogy a fekvőbeteg 

ellátással ne ütközzön, azt ne akadályozza. 

 

A járóbeteg ellátás dokumentálása az informatikai rendszerben történik, ezek az adatok 

képezik az egészségbiztosító felé a jelentés és a finanszírozás alapját.  

Az adatokat a rendszerben minden esetben az ellátás megkezdésekor, a járóbeteg 

azonnali ellátását igénylő esetekben az ellátás után azonnal rögzíteni kell.  

 

Az ellátandó járóbeteg biztosítási jogviszonyának ellenőrzését a járóbeteg felvételekor, 

a beteg azonnali ellátását igénylő esetekben az ellátás után kell ellenőrizni.  

 

Amennyiben a járóbeteg biztosítási jogviszonya nem rendezett a beteggel nyilatkozatot 

kell aláíratni, amelyben erről tájékoztatni kell. A beteget ebben az esetben is el kell 

látni, de a jogszabályokban meghatározott módon kell az esetet jelenteni. 

 

Azokról a betegekről, akiknek az azonnali ellátása nem indokolt, és nem is tudjuk 

ellátni, betegfogadási listát kell vezetni, jogszabályban meghatározott módon. 

6 A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 

Sürgős szükség esetén orvosi javaslat nélkül is fel kell venni és / vagy az ellátását 

haladéktalanul meg kell kezdeni annak a betegnek, aki: 

 közvetlen életveszély állapotában van, 

 a felvétel elmaradása esetén közvetett életveszélybe kerülhet, vagy 

 akinek állapota sürgős intézeti ellátást igényel és ennek elmaradása állapotának 

heveny, vagy jelentős rosszabbodását idézné elő. 

 Az orvos a vizsgálatot megelőzően köteles a beteget - amennyiben állapota 

lehetővé teszi - arról tájékoztatni, hogy a vizsgálat és az azt követő ellátás térítési 

díját meg kell téríteni, ha a vizsgálat eredménye szerint sürgős szükség nem áll 

fenn.
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6.1 Személyi háttér 

Intézetünk sürgősségi ellátásra nem kötelezett, ilyen ellátásra szerződéssel nem 

rendelkezünk, azonban az intézet területén sürgős beavatkozást igénylő beteg ellátását 

az intézet valamennyi dolgozójának azonnal meg kell kezdenie.  

A szakszemélyzet (ápoló, orvos) helyszínre érkezéséig a közalkalmazottjainknak a 

laikus szinten is elvárható olyan beavatkozásokat, amelyek a beteg állapotának további 

romlását megakadályozzák, el kell végezni (pl. akut vérzéscsillapítás, stabil 

oldalfekvésbe helyezés stb.), ezt követően azonnal segítséget kell hívni. A 

segítségkérésre bárkit és bármilyen eszközt igénybe lehet és kell venni, az mindenki 

számára állampolgári kötelesség. 

 

Munkaidőben a betegellátó osztályokon sürgősségi ellátást igénylő beteget az oda 

beosztott orvos, az épületen kívül rosszul lett beteget:  

 A mátraházi telephelyen az elsőként elérhető, illetve a mindenkori ügyeletes 

orvos,  

 a kékestetői telephelyen az elsőként elérhető, illetve a mindenkori készenlétes 

orvos köteles a sürgősségi beavatkozást elvégezni.  

Ha a beteg közvetlen életveszélyben van, az ellátó orvos köteles az életveszély 

elhárításához szükséges - az adott körülmények között lehetséges - orvosi tevékenységet 

elvégezni, illetve megkezdeni, ha lehetséges, felettesét haladéktalanul értesíteni, és a 

szükséges szaksegítséget kérni.  

Az életveszély elhárításához szükséges tevékenységet el kell végezni, illetőleg meg kell 

kezdeni abban az esetben is, ha az egyáltalán nem, vagy csak részben tartozik az 

intézetünk feladatkörébe. 

Az intézet szolgálatban lévő orvosa az intézet területét – az intézetben fekvő többi beteg 

érdekében – nem, vagy csak kivételes esetben hagyhatja el, de ebben az esetben 

gondoskodnia kell arról, hogy az intézet fekvőbetegei ellátatlanul ne maradjanak.  

Az intézet területén kívül, vagy az Intézet területén belül, de a betegellátó épületeken 

kívül rosszul lett sürgős ellátást igénylő beteget - az Intézet eszközeinek és személyi 

állományának rendelkezésre bocsátása mellett - lehetőség szerint a kijelölt ellátó helyre 

kell szállítatni. 
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A mátraházai telephelyen a sürgős szükség körébe tartozó betegek ellátására kijelölt 

hely az Intézet földszintjén található pulmonológiai osztály, ahol az ellátás feltételei 

adottak.  

Az ellátás után az orvos dönti el, hogy az ellátott személy további kezelésre szorul-e, 

amennyiben igen, intézkedik az elhelyezéséről szükség esetén akár más egészségügyi 

intézetben is. 

A kékestetői telephelyen az I-es krónikus pulmonológiai osztály feladata az előzőekben 

vázolt betegek sürgős szükség körébe tartozó ellátása. 

6.2 Technikai háttér 

Mindkét telephelyünk minden egészségügyi osztályán rendszeresíteni kell 

újraélesztési táskát, amely 24 órában hozzáférhető, és amelyet az újraélesztés 

megkezdéséhez szükséges alapvető eszközökkel és gyógyszerekkel fel kell szerelni. Ha 

a táskából valami felhasználásra kerül, azt azonnal pótolni kell. Tartalmukat 

rendszeresen - a gyógyszerszekrény tartalmához hasonlóan - ellenőrizni és 

adminisztrálni kell. 

(sürgősségi táska 1. sz. melléklet). 

Az állandó használhatóság biztosítása érdekében az egészségügyi osztályokon lévő 

újraélesztési eszközök folyamatos felülvizsgálatával osztályonként névre szólóan meg 

kell bízni az ápolószemélyzet egy tagját, aki ezeket havi rendszerességgel, 

dokumentálva, kontrollálhatóan ellenőrzi, a mindenkori működőképességükért felelős. 

A korrekt sürgősségi ellátáshoz szükséges technikai háttér, valamint működésük / 

működtetésük folyamatos biztosítása az intézet vezetésének feladata.  

6.2.1 Mátraházi telephely 

Osztályonként 24 órában elérhető, működőképes EKG készülék, mobil defibrillátor és 

váladékszívó.  

Az intenzív osztályon rendszeresíteni kell olyan, hordozható eszközöket-újraélesztési 

táska (1. sz. melléklet), mobil defibrillátor és EKG- amelyek az épületen kívül kritikus 

helyzetbe került, nem szállítható betegek helyszíni ellátásához szükségesek. 

6.2.2 Kékestetői telephely 

Osztályonként elérhető váladékszívó (gépi vagy kézi).  

A sürgősségi ellátáshoz rendszeresíteni kell olyan, hordozható eszközöket - újraélesztési 

táska (1. sz. melléklet), mobil defibrillátor és EKG - amelyek az épületen belül és kívül 

kritikus helyzetbe került, nem szállítható betegek helyszíni ellátásához szükségesek.  
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6.3 Elméleti képzés 

Az orvos igazgató és az ápolási igazgató feladata, hogy az intézet dolgozói számára 

folyamatosan továbbképzéseket szervezzenek, ahol képzettségüknek, illetve 

képességieknek megfelelő szinten elsajátítani, illetve felfrissíteni képesek a sürgősségi 

ellátással kapcsolatos ismereteiket. A továbbképzést dokumentálni kell.  

7 A BETEGEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

A beteget ápolása alatt jogok illetik meg és kötelességek terhelik.  

A betegjogok gyakorlásának módját – jogszabály által megállapított keretek között – a 

betegellátó osztályok Működési rendje, illetve az intézet Házirendje szabályozza. 

 

Amennyiben a beteg úgy érzi, hogy gyógykezelésével összefüggésben, intézetünkben 

hátrány éri, joga van panaszt tenni. 

Panaszát benyújthatja az ápolást végző osztályon, az ápolási igazgatónak, az orvos 

igazgatónak, vagy a titkárságon, , illetve panaszának képviseletére a Betegjogi 

Képviselőt is megbízhatja.  

A Betegjogi Képviselő neve és elérhetősége mindkét telephelyünk Betegfelvételi 

irodáján, valamint az egészségügyi osztályok folyosóján és az egészségügyi 

tevékenységet végző helyiségekben elérhető. 

A betegjogi képviselő az eset kivizsgálása érdekében az Egészségbiztosítási 

Felügyelethez is fordulhat. 

A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak 

törvényben foglalt jogait. 

7.1 A beteg jogai 

 Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

 Az emberi méltósághoz való jog 

 A kapcsolattartás joga 

 A gyógyintézet elhagyásának joga 

 A tájékoztatáshoz való jog 

 Az önrendelkezéshez való jog 

 Az ellátás visszautasításának joga 

 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

 Az orvosi titoktartáshoz való jog 
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 A betegjogi képviselő igénybe vételének joga 

 A panasztétel, a beteg panasza kivizsgálásának a joga 

 

Amennyiben a beteg és az intézet között nézeteltérés keletkezik mindkét fél joga, hogy 

a jogszabályoknak megfelelően a nézeteltérés tisztázására közvetítői tanácsot igénybe 

vegyen. 

7.2 Az egészségügyi ellátáshoz való jog 

Minden betegnek joga van  

 sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy maradandó 

egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának 

csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez, 

 jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, 

folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő 

egészségügyi ellátáshoz, 

 az állapota által szakmailag indokolt szintű az intézet, és - ha jogszabály kivételt 

nem tesz - a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos 

megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás 

szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául 

szolgáló jogviszony nem zárja ki, 

7.3 Az emberi méltósághoz való jog 

A beteg gyógykezelése során emberi méltóságát tiszteletben kell tartani, a betegen csak 

az ellátásához szükséges beavatkozások végezhetők el, ruházata csak a szakmailag 

indokolt mértékben és a vizsgálathoz szükséges időre távolítható el, 

A beteg - törvény eltérő rendelkezése hiányában - jogosult saját ruháinak és személyes 

tárgyainak a használatára, 

Az ellátás során a beteg jogainak gyakorlása csak az egészségi állapota által indokolt 

ideig - törvényben meghatározott - mértékben és módon korlátozható, 

A beteg ellátása során személyes szabadsága kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a 

beteg vagy mások élete, testi épsége és egészsége védelmében korlátozható, korlátozó 

módszerek vagy eljárások alkalmazását a beteg kezelőorvosa rendelheti el, az elrendelés 

csak addig tarthat, amíg az elrendelés oka fennáll, 

A korlátozó intézkedést és annak okát a beteg dokumentációjában rögzíteni kell, 

A beteget csak méltányolható okból és ideig szabad várakoztatni, 
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7.4 A kapcsolattartás joga 

Intézetünkben gyógykezelt beteg betegtársai jogainak tiszteletben tartásával és a 

betegellátás zavartalanságát biztosítva gyakorolhatja kapcsolattartási jogát, amely az 

alábbiakra terjed ki:  

 jogosult más személyekkel akár írásban, akár szóban kapcsolatot tartani, továbbá 

a „Házirendben” meghatározott időben látogatókat fogadni, valamint általa 

meghatározott személyeket a látogatásból kizárni, 

 joga van megtiltani, 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, 

 a súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy 

mellette tartózkodjon, 

 cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére jogszabály alapján 

meghatározott közeli hozzátartozó, illetve a beteg által készített, bizonyító erejű 

okiratban megnevezett személy is jogosult. 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, 

 a kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az 

általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon, 

 a kapcsolattartás részletes szabályait a Házirend határozza meg, 

 beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való 

kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga, 

7.5 Az Intézet elhagyásának joga 

Az intézetben ápolt betegnek joga van az intézet területét elhagyni, amennyiben azzal 

mások testi épségét, egészségét nem veszélyezteti. Távozási szándékát a 

kezelőorvosának kell bejelentenie, aki ezt a tényt a beteg egészségügyi 

dokumentációjában feljegyzi, és részére Engedélyt állít ki az intézet elhagyására. (az 

„Engedély” az Intraneten a formanyomtatványok, szabályzatok formanyomtatványai, 

betegellátási szabályzat formanyomtatványai menüpont alatt található) Az Engedélyt 

távozáskor a portán le kell adni, a portás a beteg visszaérkezésekor részére visszaadja. A 

beteg visszaérkezése után a távozási lap a beteg dokumentációjába kerül.  
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Az engedélyek kiadásáról osztály szinten sorszámozott nyilvántartást kell vezetni. 

Amennyiben a beteg a gyógyintézetet bejelentés nélkül hagyja el, a kezelőorvos ezt a 

beteg egészségügyi dokumentációjában feltünteti, továbbá - ha a beteg állapota 

indokolja - a gyógyintézet elhagyásának tényéről értesíti az illetékes hatóságokat, 

cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetén a közeli hozzátartozót, 

ennek hiányában a törvényes képviselőt kell értesíteni. 

Gyógykezelése végén elbocsátásáról a beteget, illetőleg hozzátartozóját legalább 24 

órával a tervezett elbocsátás előtt tájékoztatni kell. 

7.6 A tájékoztatáshoz való jog 

A betegnek joga van arra, hogy: 

 gyógykezelésével kapcsolatban számára érthető módon kapjon tájékoztatást, 

figyelemmel életkorára, iskolázottságára, ismereteire, lelkiállapotára, e tekintetben 

megfogalmazott kívánságára, valamint arra, hogy a tájékoztatáshoz szükség 

esetén és lehetőség szerint tolmácsot vagy jeltolmácsot biztosítsanak, 

 a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon, a rá 

vonatkozó egészségügyi adatokat megismerje, az egészségügyi dokumentációba 

betekintsen, azokról saját költségére másolatot, valamint elbocsátásakor 

zárójelentést, az egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére - 

összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapjon. 

 megismerni ellátása során az egyes vizsgálatok, beavatkozások elvégzését 

követően azok eredményét, esetleges sikertelenségét, illetve a várttól eltérő 

eredményt és annak okait, 

 megismerni az ellátásában közvetlenül közreműködő személyek nevét, 

szakképesítését és beosztását, 

 a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes betegnek is joga van a korának 

és pszichés állapotának megfelelő tájékoztatáshoz, 

 

A cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemondhat, kivéve, ha betegsége 

természetét ismernie kell ahhoz, hogy mások egészségét ne veszélyeztesse, amennyiben 

a beavatkozásra a beteg kezdeményezésére és nem terápiás célból kerül sor, a 

tájékoztatásról való lemondás csak írásban érvényes. 
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7.7 Az önrendelkezéshez való jog 

A beteget megilleti az önrendelkezéshez való jog, amely kizárólag törvényben 

meghatározott esetekben és módon korlátozható, és amelynek keretében: 

 szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve 

annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít 

vissza, figyelembe véve a jogszabályokban előírt korlátozásokat, 

 joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen, 

 a jogszabályban foglalt kivételektől eltekintve bármely egészségügyi beavatkozás 

elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg megtévesztéstől, fenyegetéstől és 

kényszertől mentes, megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja, 

 beteg előző bekezdésben foglalt beleegyezését szóban, írásban vagy ráutaló 

magatartással megadhatja, kivéve, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, 

 a cselekvőképes beteg - ha törvény eltérően nem rendelkezik - közokiratban, teljes 

bizonyító erejű magánokiratban vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes 

jelenlétében megtett nyilatkozattal 

 megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés, 

illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve, akit tájékoztatni kell, 

 meghatározott személy megjelölésével vagy anélkül a –jogszabályban 

megfogalmazottak kivételével- bárkit kizárhat a beleegyezés és a visszautasítás 

jogának helyette történő gyakorlásából, illetve a tájékoztatásból. 

 amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs nyilatkozattételre jogosult személy, 

a beleegyezés és a visszautasítás jogának jogszabályban foglalt korlátok közötti 

gyakorlására a jogszabályban megjelölt sorrendben szereplő személyek 

jogosultak, azzal, hogy az egy sorban nyilatkozattételre jogosultak ellentétes 

nyilatkozata esetén a beteg egészségi állapotát várhatóan legkedvezőbben 

befolyásoló döntést kell figyelembe venni, 

 a beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás 

vagy intézkedés elmaradása 

 mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti, továbbá 

 ha a beteg közvetlen életveszélyben van. 

 a betegnek - e törvény keretei között - joga van arra, hogy halála esetére 

rendelkezzen a holttestét érintő beavatkozásokról. A beteg e törvény rendelkezései 
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szerint megtilthatja, hogy holttestéből szervet és szövetet átültetés, egyéb 

gyógyító célú felhasználás, kutatás vagy oktatás céljából eltávolítsanak. 

7.8 Az ellátás visszautasításának joga 

Minden cselekvő képes beteget megillet az ellátás visszautasításának joga abban az 

esetben, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány 

mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - 

gyógyíthatatlan és halálhoz vezet.  

Joga van a cselekvőképes betegnek un. élő végrendeletben rendelkezni arról, hogy 

amennyiben betegsége gyógyíthatatlan lesz és cselekvőképtelenné válik, úgy az ellátást 

visszautasítja. 

Az ellátás visszautasítására a beteg  

 közokiratban,  

 magánokiratban, 

 két tanú jelenlétében rendelkezhet. 

Amennyiben a beteg az ellátás visszautasítása mellet dönt, a kezelőorvosának 

tájékoztatnia kell, döntésének várható következményeiről.  

Amennyiben a beteg továbbra is ragaszkodik az ellátás visszautasításához, abban az 

esetben lehetővé kell tenni számára, e jog gyakorlásának feltételeit, de a közokirat 

elkészítésének feltételei a beteget terhelik. 

Amennyiben a kezelő orvost értesíti a beteg, hogy élni kíván az ellátás 

visszautasításának jogával, a kezelő orvosnak értesítenie kell közvetlen felettesét, aki 

értesíti az orvos igazgatót, és a főigazgatót is tájékoztatja. 

Az ellátás visszautasításának joga csak abban az esetben érvényes, amennyiben az 

Intézetben a beteg kezelőorvosából, egy, a beteg kezelésében részt nem vevő, a 

betegség jellegének megfelelő szakorvosi végzettséggel rendelkező orvosból, illetve egy 

pszichiáter szakorvosból álló bizottság a beteget megvizsgálta, és egybehangzóan 

írásban nyilatkozott arról, hogy a beteg betegsége az orvostudomány mindenkori állása 

szerint gyógyíthatatlan, rövid időn belül halállal végződik.  

A Bizottság döntése meghozatala előtt megkeresi az intézeti Etikai Bizottságot. A 

bizottság döntéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely szintén csatolandó a beteg 

dokumentációjához.  
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Az Orvos igazgató, vagy megbízottja intézkedik arról, hogy a beteg nyilatkozata 

alakilag megfeleljen a jogszabályi előírásoknak. A beteg nyilatkozatát csatolni kell a 

beteg dokumentációjához. 

Az ellátás visszautasítására vonatkozó szándékát a betegnek 3 napon belül meg kell 

ismételnie. 

Amennyiben nem ismétli meg, vagy nem járul hozzá a Bizottság vizsgálatához 

nyilatkozata semmisnek tekintendő. 

Amennyiben a beteg továbbra is visszautasítja az ellátást, akkor is megilleti a 

tájékoztatáshoz való jog, illetve számára továbbra is nyújtani kell minden olyan ellátást, 

amely biztosítja kényelemérzetét, fádalmainak csökkentését. 

Az életfenntartó beavatkozás visszautasítása esetén az orvos igazgató, vagy megbízottja 

intézkedik a Bizottság összehívásáról. 

Az ellátás visszautasításának eseteiről az orvos igazgató évenkénti sorszámozással 

nyilvántartást vezet. 

7.9 Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga 

Az egészségügyi dokumentációban szereplő adattal a beteg rendelkezik, az 

egészségügyi dokumentációval az intézet  

A betegnek joga van: 

 a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni,  

 a gyógykezelésével összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást, elbocsátásakor 

zárójelentést kapni,  

 az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokról saját költségére másolatot, 

az egészségügyi adatairól indokolt célra - saját költségére - összefoglaló vagy 

kivonatos írásos véleményt kapni. 

Jogosult a beteg az általa pontatlannak vagy hiányosnak vélt - rá vonatkozó - 

egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kérni. Az ilyen kezdeményezést a 

kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének 

feltüntetésével rájegyzi.  

Amennyiben a beteg adatai hibásan lettek rögzítve, azokat az adatfelvételt követően 

törölni már nem lehet, a javítást úgy kell elvégezni, hogy az eredetileg felvett adatok 

továbbra is megállapíthatóak legyenek. 



Betegellátási szabályzat 2017 07 01 A betegek jogai és kötelezettségei 

Mátrai Gyógyintézet 

Kiadás: 4 

Kiadás dátuma: 2017. 07. 01. 45/52 

Ha a betegről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitok-védelméhez 

való jogát érintő adatokat is tartalmaz, úgy csak a betegre vonatkozó rész 

vonatkozásában gyakorolhatja a beteg a betekintési jogát. 

A beteg jogosult egészségügyi ellátásának ideje alatt - az adott betegségével 

kapcsolatban - más személyt írásban felhatalmazni a rá vonatkozó egészségügyi 

dokumentációba való betekintésre, illetve arra, hogy azokról másolatot készíttessen. 

Cselekvőképtelen személy dokumentációjába való betekintési jog illeti meg –jogszabály 

eltérő rendelkezésének hiányában - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban 

vagy - írásképtelensége esetén - két tanú együttes jelenlétében megtett nyilatkozattal 

megnevezett cselekvőképes személyt, illetve ezek alapján bárkit kizárhat a betekintési 

jog gyakorlásából. 

A beteg halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse - 

írásos kérelme alapján - jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, 

továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi 

adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról - 

saját költségére – másolatot kérni. 

7.10 Az orvosi titoktartáshoz való jog 

A betegnek joga van ahhoz, hogy  

 az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra 

jutott egészségügyi és személyes adatait (a továbbiakban: orvosi titok) csak az 

arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék, 

 nyilatkozzon, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható 

felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes 

megismeréséből, 

 vizsgálata és gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek 

részvétele az ellátásban szükséges, illetve azok, akiknek jelenlétéhez a beteg 

hozzájárult, kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik, 

 vizsgálatára és kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt 

beleegyezése nélkül mások ne láthassák, illetve ne hallhassák, kivéve, ha a sürgős 

szükség és életet veszélyeztető állapot esetén ez elkerülhetetlen, 

 megnevezze azt a személyt, akit elhelyezéséről, egészségi állapotának 

alakulásáról értesíthetnek, illetve joga van bármely személyt ebből kizárni,  
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 a beteg által megnevezett személyt kötelező értesíteni a beteg elhelyezéséről és 

annak megváltoztatásáról, valamint egészségi állapotának jelentős mértékű 

változásáról, 

 az érintett beteg egészségügyi adatait annak hozzájárulása hiányában is közölni 

kell, amennyiben ezt 

 jogszabály elrendeli, 

 mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi. 

Az elbocsátást követően a beteg további ápolását, gondozását végző személlyel a beteg 

hozzájárulása nélkül is közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek 

ismeretének hiánya a beteg egészségi állapotának károsodásához vezethet. 

7.11 A beteg jogainak érvényesítése 

A beteget a felvételekor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni kell a betegjogokról, azok 

érvényesítésének lehetőségeiről, illetve az intézet házirendjéről. 

Mindezekről tájékoztatni kell az önrendelkezési jog gyakorlására jogosult egyéb 

személyeket is. 

7.12 A panasztétel, a beteg panasza kivizsgálásának a joga 

A betegnek, aki az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi, illetve abban részesül, joga 

van panaszt benyújtani abban az esetben, ha nincs megelégedve a nyújtott 

szolgáltatással, vélt vagy valós sérelem érte. 

Amennyiben a beteg úgy érzi, hogy a jogszabályban biztosított jogai sérülnek, illetve az 

intézetben történt ellátása álláspontja szerint nem megfelelő, joga van panasszal élni 

közvetlenül az intézet Főigazgatójához vagy az intézetben működő betegjogi 

képviselőhöz.  

A beteg a panaszát – pontosan, egyértelműen megjelölve - írásban adhatja be a 

Titkárságra, vagy ott szóban terjesztheti elő. A beadványt a Titkárságon át kell venni, 

azt iktatni kell és egy példányt iktatás után vissza kell adni a panaszt tevő betegnek.  

Amennyiben a beteg állapota miatt személyesen nem tudja a panaszát benyújtani, a 

panaszt a jogszabályokban meghatározott közeli hozzátartozója is benyújthatja. 

 

Ha a beteg szóban kívánja előadni a panaszát, arról a titkárságon jegyzőkönyvet kell 

készíteni, és a jegyzőkönyv egy példányát iktatás után át kell adni a betegnek. A 

jegyzőkönyvet a panaszt tevő beteg, illetve a helyette panaszt tevő közeli hozzátartozó 

és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 
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Amennyiben a panaszt tevő nem várja meg a jegyzőkönyv felvételét, illetve azt nem 

hajlandó aláírni, ezt fel kell tüntetni a jegyzőkönyvön. 

Abban az esetben, ha a beteg a panaszát a tájékoztatás ellenére nem a Titkárságra 

nyújtja be, akkor az iratot az intézet azon dolgozója, aki a panaszt átvette köteles 

haladéktalanul megküldeni a Titkárságra. A titkárság ezt az iratot is köteles iktatni és az 

átvételét írásban visszaigazolni a megküldő felé. 

 

A Titkárság a beteg panaszáról köteles haladéktalanul tájékoztatni a Főigazgatót.  

A Főigazgató a beteg panaszát vagy személyesen vizsgálja ki, vagy megbízza annak 

kivizsgálásával valamelyik munkatársát.  

Nem lehet megbízni a panasz kivizsgálásával azt az osztályvezető főorvost vagy orvost, 

aki ellen vagy az osztálya dolgozója ellen érkezett a panasz. 

 

A panaszt a beérkezésétől számított 10 munkanapon belül ki kell vizsgálni és annak 

eredményéről a panasztevőt írásban - ajánlott levél útján - értesíteni kell. 

7.13 A betegjogi képviselő igénybe vétele 

A betegjogi képviselő a betegek jogainak védelmét látja el, képviseli a beteget, illetve 

segíti a jogai megismerésében és érvényesítésében. 

A betegjogi képviselő a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az intézet 

Főigazgatójánál, az intézet fenntartójánál, vagy az arra illetékes hatóságoknál. 

Az intézet Főigazgatója a Betegjogi Képviselő észrevételeit 10 munkanapon belül 

köteles kivizsgálni, vagy kivizsgáltatni és a panasszal kapcsolatos állásfoglalásáról a 

Betegjogi Képviselőt tájékoztatni. 

7.14 A beteg kötelezettségei 

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az 

erre vonatkozó jogszabályok és az intézet működési rendjével kapcsolatos 

előírásokat. 

A beteg és hozzátartozói - jogaik gyakorlása során - kötelesek tiszteletben tartani más 

betegek jogait. 

Amennyiben ezt a beteg egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában 

közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint 

együttműködni. 
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A beteg köteles: 

 jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni, 

 tájékoztatást adni mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a 

megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez. (pl. 

minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású 

készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről) 

 tájékoztatást adni - saját betegségével összefüggésben - mindarról, ami mások 

életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (pl. fertőző betegségekről és a 

foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról) 

 az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén 

megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve 

akiket megfertőzhetett, 

 tájékoztatást adni minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett 

jognyilatkozatáról, 

 a gyógykezelésével kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani, 

 az intézet házirendjét betartani, 

 a jogszabály által előírt vagy a jogszabály alapján a „Egészségügyi szolgáltatások 

térítési díj szabályzat” által megállapított térítési díjat megfizetni. 

7.15 A közvetítői tanács igénybe vétele 

Amennyiben intézetünk és a beteg között jogvita merül fel, peren kívüli megoldásra 

közvetítői eljárás kezdeményezhető akár a beteg vagy halála esetén közeli 

hozzátartozója, illetve örököse, akár intézetünk által. A kérelmet a Magyar Igazságügyi 

Szakértői Kamaránál kell előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell a beteg nevét, 

lakóhelyét, a szolgáltató nevét, székhelyét, a sérelmezett magatartás megnevezését és 

időpontját, következményeinek leírását, valamint az igényt. 

A közvetítői tanács összetételét, az eljárás rendjét, az eljárás költségét jogszabály 

határozza meg. 

8 VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A betegek az intézetben való tartózkodásuk ideje alatt szeszes italokat nem 

fogyaszthatnak. (Indokolt, kivételes esetben az orvos a mennyiség és a minőség 

előírásával engedélyezheti szeszes ital fogyasztását.) 

Az intézetben csak a kijelölt helyen lehet dohányozni.  
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Az intézet valamennyi dolgozójának kötelessége, hogy a dohányos betegeket a 

dohányzás veszélyeiről felvilágosítsa, és a dohányzásról történő leszoktatáshoz 

segítséget nyújtson, a beteget erre bíztassa.  

A fekvő-, és járóbeteg ellátás területén alkalmazni és érvényesíteni kell mindazon 

jogszabályokat, módszertani útmutatókat, az osztályos Működési rendekben, illetve 

intézeti belső szabályozásokban megfogalmazottakat, amelyek a fekvő-, és járóbeteg 

ellátással kapcsolatban előírásokat tartalmaznak. 

 

A jogszabályok jegyzékét e szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza. 

Jelen szabályzatban és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazottak végrehajtásért, 

betartásáért és alkalmazásáért mind a fekvő, mind a járóbeteg ellátásban az orvos 

igazgató, az ápolási igazgató valamint saját területén az osztályvezető főorvos, a 

kezelőorvos, illetve minden közalkalmazott, aki a betegellátásban bármilyen 

tevékenységgel részt vesz felelős. 

 

A jelen szabályzat 2017. július 1-én lép hatályba és visszavonásig érvényes. Hatályba 

lépésével egyidejűleg érvényét és hatályát veszti a Betegellátással kapcsolatos minden 

korábbi előírás. 

 

A szabályzat személyi hatálya kiterjed az intézetben ápoltakra, az intézettel 

közalkalmazotti jogviszonyban, egyéb munkavállalói jogviszonyban lévőkre, valamint 

az intézet területén bármilyen tevékenységet végző külső vállalkozóra, illetve az intézet 

területén bármilyen jogcímen tartózkodó személyre, aki a betegellátás tevékenységében 

részt vesz. 

 

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az intézet mindkét egységének járó-, és fekvőbeteg 

ellátására.  
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9 MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet;  

A Sürgősségi táska tartalma 

 

Gyógyszerek: 

Tonogén5 amp 

Atropin(0,1%)5 amp 

Lidocain(2%)5 amp 

DiAdreson5 ampvagy 

Solu-medrol(40mg)5amp 

Seduxen5 amp 

Midazolám5 amp 

Theophyllin származék 2 amp 

Bricanyl1 amp 

Magnesium sulf.2 amp 

Furosemid10 amp 

Digoxin2amp 

Verapamil2amp 

Suprastin2amp 

NaCl - 0,9%5amp 

Glucose infúzió(40%)1üveg 

NaBicarbonat(8,4%-20ml)2amp 

Nitromint spray1db 

Cordaflex spray1db 

 

Eszközök: 

Váladékszívókézi váladékszívó 

Laringoszkóp 3 méretű lapoccal, 

Ambu ballon 1 méretű maszkkal (közepes méret) 

Mayo pipa1 méret (közepes méret) 

Magill fogó 

Tubusok 6,5 – 7 – 7,5  méret ballonos + vezető nyárs 
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Váladékszívók 3 méretben 

Braunüle: 18G, 16 G, 14 G 

Centrális vénás kanül18G, 16 G 

Szárnyas tű18G,  16G 

Infúziós szerelék2 db 

Vérnyomásmérő2 méretű mandzsettával 

Fecskendők2 ml5 db 

5 ml10 db 

10 ml2 db 

Tűk18G, 20G, 22G5 – 5 db 

Ragtapasz 

Bőrfertőtlenítő 

Stranguláló gumi 
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2. számú melléklet; Jogszabályok jegyzéke 

- 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 

- 1997. évi CLIV. Törvény, egészségügyről, 

- 1997. évi XLVII. Törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről 

- 2000. évi CXVI. Törvény az egészségügyi közvetítői eljárásról 

- 2006. évi CXXXII. Törvény, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről 

- 217/1997.(XII.1.) Kormányrendelet, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról, 

- 117/1998. (VI. 16.) Korm. rendelet, egyes egészségügyi ellátások visszautasításának 

részletes szabályairól 

- 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet, a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos 

eljárásról, 

- 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelet, a sürgős szükség körébe tartozó egyes 

egészségügyi szolgáltatásokról 

- 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet, az egészségügyi ellátás folyamatos 

működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 

- 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási 

Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól 

 


