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Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház

Házirendje

Kedves Betegeink! Tisztelt Látogatók!

Házirendiinkkel - amely a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs SzakkórháZ (a továbbiakban:
Szakkórhríz) egész területére érvényes _ segítséget kívrítrunk nyújtani Önnek ahhoz, hogy
megismerje új kömyezetét és annak elvrírásait. AházirendbetaÍásával segíti a gyógyító munka
eredményességét, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáj át.

Jelen hazirend 1. sz. mellékleteként elérhető a betegjogi írasbeli tájékoztató, amelyból
megismerheti az egészségllgyi törvény által biaosított jogait. ( Az egészségügyríi| szólo 1997 .

évi CLN. Törvény, továbbiakban: Eütv. ó.$_34.$-ai)
Kérjük, figyelmesen olvassa el!

A Szakkórház egész tertiletén jelen Hrizirend előírásai az iriínyadók.

A HÁZIREND hatálya kiterjed a Szakkórház, mint egészségügyi szolgáltató által nyújtott
egészségügyi ellátást igénybe vevó betegre, a beteg bozzátartozőjátt4 látogatoj rira és
valamennyi, a Szakkórház területére belépó személyre (a továbbiakban: Betegek).

A HÁZIREND hatrílya kiterjed továbbá a Szakkórház alkalmazottaira és szerződött
szolgáltatóira, akik (hatásköriik betartasával) a Szakkótház nevében j rímak el.

1. A BETEGEKÉnxrzÉsn, rnLvÉTELE A szAKKÓRHÁzBA

A fekvőbeteg felvétel rendjéről (az oszÍalyoka való bekerüléshez szükséges lépésekről)
részletesen a Betegfelvétel rendje című belső szabályzat rendelkezik, amelyet az osáályos
ápoló - igény szerint - betekintésre a beteg rendelkezésére bocsát.

l'.l, Az érkezés időpontja

A vfuakozás elkeriilése, valamint a minél teljesebb betegbiáonság érdekében leendő Betegeink
számáta a betegfelvételi iroda munkaüírsa már a felvételüket megelőző kapcsolatfeivétel
alkalmával felvilágosítríst nyújt az optimális érkezési időpontokról, az alábbiak szerint:

o Programozott (otthonról történő) betegfelvétel esetén ajavasolt érkezési időpont:
10:00 - 10:30 kiizött

. Más egészségügyi szolgáltatótól, illetve másik Kórházból történő átvétel esetén a
Szakkórházba érkezés időpontja mentő, illetve betegszállító igénybevétele esetén a
betegtől független, magán (vary időre kéÉ) szállíÚás igénybevétele esetén a javasolt
érkezési időpont 10:00 - 10:30 között.



1.2' A szakkórház megközelítése

A Szakkórház épületegyüttese a 17 szÍrmí főút felő| (tömegközlekedés használata esetén)

ryalogosan' valamint személygépjárművel közelithető meg.

. Gyalogosan közlekedő Betegeink a szakkőrhéu megköZelítésére a táblával megjelölt,
akadráJymentes, főbeiárathoz v ezető utat haszrrálj ák,

o A személygépkocsival közlekedő járóképes Betegeink részére rendelkezésére áll, a jól
láthatóan meg|elölt ,,betegparkoló'', ahonnan a fóépület gyalogosan érhető el'

r A személygépkocsival közlekedő, járásképtelen Betegek a mentőIro szállítók számára
kijelölt bejáratot használhatják felvételkor. Személygépjárműveik hosszabb tavú
elhelyezésére _ szükség esetén _ ugyancsak a ,,betegparkoló'' vehető igénybe. A parkolás a
kijelölt terÍileten ingyenes, egyéb területen tilos. A parkoló nem őrzött, A
személygépjrírmÍivek épségéért, valamint a bennÍik találhato értékekért a kórház felelősséget
nem vállal.

r A mentővelr betegszállítóval érkező Betegek a mentőlto szállííík számára kijelölt
bejáraton érkeznek a szakkórhríz épületébe.

A Szakkórház tertiletén a KRESZ szabályai érvényesek.

1'3. x'elvéte|hez szükséges adatok riigzítése (regisztráció)

r Az önállóan érkező Betegeknek az intézmény au|ájában, a porta mellett kialakított váróban
van lehetőségiik csomagiaik ideiglenes trárolásríra, a betegadatoknak a portávat szemközt
talrílható ,,Betegfelvételi irodá''-ban történő egyeztetésének, a kórtermi elhe|yezéshez
sziikséges dokumentumok kiállításának idejére. Ea követően történik meg a fekvőbeteg
osztályok önrílló megközelítése' A fekvőbeteg osáályokon dolgozó munkatársaink _
kapacitásuk ffiggvényében _ segítséget nyújtanak az adott osztály megközelítésében'

o Á betegszállítóval, mentővel érkező Betegek esetén a sziikséges betegadatok felvétele és a
dokumentumok kiálítása a szállítók és a beteg közreműködésével történik, az elhelyezés
pontos helyének meghatároása utrírr a szálító a Beteget és személyes csomagjait a
kórtermébe szál|ítja.

2. KÓRTERMI ELHELYEZÉS, HoTELszoLGÁLTATÁs

o Az ápo|ő a Beteg kórteremben történő elhelyezése során röviden ismerteti számára a
Szakkóthríz' valamint az osaély vagy Részleg működésének, a kezelésével, ellátásával
illetve elhelyezésével kapcsolatos részeiÚ, felhívja a figyelmét az osztÍlyon kiftiggesztett
Házirend elolvasásrára és indokolt esetben szükség esetén a betegazonosító csuklószalag
viselésének szükségességére.

. A Szakkórházba érkező Beteg az ágyát lo:00 ótáÍóljogosult etfoglalni, a távozó Betegnek
pedig 9:00 óráig el kell hagyni a helyét'

r Az ágynemű cseréje, az ágyak kiegészíÚő felszereléseinek (matracok, kapaszkodók,
rácsok) hasanálata az érvényes ápolási protokollok és a kezelóorvos javaslata alapján
történik.

r A kórtermek szellőztetése a Betegtarsak állapotának, kívánságrílrak a Íigyelembe vételével,
az érvényes ápolási protokollok szerint történik. Az ab|akta felhelyezett szúnyoghálót
eltávolítani, azt megrongrílni tilos. Légkondicionáló berendezés működtetése esetén a szoba
nyílászárói csukva taftandóak.



Az ágyak elektromos rendszereinek, valamint a betegszoba egyób elektromos
berendezéseÍnek használatára, azok önalló kezelésére alkalrnas Betegeink az ápo|ó iitall
adott felvilágosítást követóen, a felvilágosításban foglaltak betartása me1lett jogosultak'
A betegszoblík kívülről kulccsal zrírhatóak. A Betegek napközbeni trívolléteinek alkalmával
bezárt szobák kulcsai a nővérszobában keriilnek megőrzésre.
A Betegek szrímára kialakított zuhanyzók és WC-k használatakor higiénés rendszabályok
fokozott betartása, a felszerelések, a szabad-foglalt jelzések rendeltetésszerű használata
javasolt. A mellékhelyiségek szakmai okokból nem zárhatóak
A szakkórtu2ba fali elektromos hátózatróI üzemelő készütókeket csak az ellátó egység
(osáály, részleg) vezetőjének tudtáva'| szabad bozni.
A Betegek saját rádiójukat csak ffilhallgatóval használhatjá{<, betegtársaik nyugalmrának
megőrzésének érdekében, az osztiílyok társaigójábarr elhelyezett televíziót betegtársaik és a
gyógyitó munka zavarrása nélkiil, legkésőbb este 22:00 óráig, az éjszakai pihenés
kezdetéig nézhetik

o Saját TV késztiléket, számítógépet behozrri és működteÍri csak a betegtársak
honájátllásával - szabad, szintén este 22:00 óráig'

o A szobákban elhelyezett TV készÍlléke is a fentiek érvényesek'
o A szakkórhríz r behozott elektromos készülékekért, azok meghibásodásáért, az általuk

okozott esetleges kiíÍokért felelősséget nem vá|lal'

3. A BETEGEK ÉrxnzrrrÉso

A Beteg a szakkórház {íltal biztosított étkezéste érkezésének napjén az ebédtől, távoásrírrak
napján a reggeliig jogosult.

3.1. A kórház által biztosított étkezések helyszíne

Az étkezés helyszínét a betegvizsgálatb ól szátrmazó információk alapjrín a kezelőorvos és a
rehabilitációs team tagsu batéttozzék meg.
r A hel}ryáltoztatósra képes Betegek az reggelijiiket és ebédjiiket az étteremben fogyasaják.. Közép és hosszútrívú helyváltoztatásra nem képes Betegeink részere az éte| a fekvőbeteg

osztályon kerül felszolgálásra.
. Járóképes betegeink vacsorríjukat és egyéb, nem az étkeáetés által biztosított élelmiszereiket

kényelmi és higéniás szempontok figyelembevételével a közösségi helyiségekben tudjá'k
elfogyasáani (1. és 2. emeleti trírsalgó, ftildszinti étterem).

3.2. Akórbáz által biztosított étkezések időpontja

Éttermünkben az a|ábbi időpontokban és csoportokban étkezhetnek:
I. csoport reggeli:7:00 ebéd:11:30
II. csoport 8:00 12:30
A hideg vacsorát az osztályokon az osáályos ápolók 16:30 órától kezdik osaani.



33. Étrend

Betegeink javasolt étrendjét felvételkor a kezelőorvos es a team dietetikus ta$z batározza
meg. Ez a rehabi|itáció sorrín a klinikai adatok alapj Ín változhat.
Az étrendről és az éttermi étkezés rendjéről bővebb felvilágosÍtást kezelőorvosától, a
diatetika és ótterem dolgozóitól' a kihelyezett hirdetőtáblákról kaphat.

3.4. Élelmiszerek tárolása, kezelése

o A betegek és látogatók által behozott vagy vásrírolt és el nem fogyasaott élelmiszereket a
Betegek számára a folyosókon vary a betegszobákban elhelyezett híltőszekrényekben,
kell trírolni úgy' hogy (a trárolóedényre) rá kell ími a beteg nevét, kófieÍem és ágy szétwtát'
valamint a tarolás kezdetének időpontját. Ezen adatok hiányában a híitőszekrényből (a név
nélküli) az élelmiszerek kidobásra kerülnek.

. Élelmiszerek tárolása arra nem rendszeresített helyeken tilos !

C Az inténnény ételmelegítésre rendszgresített késziilékeiben csak előre elkészített és
csomagolt ételek melegíthetőek.

3.5. Büfó' italautomaták

A szakkórhríz területén, a szakkórház által biztosított étkezesi lehetőségeken kívül biifé jellegú
kereskedelmi egység és ital automaták működnek.
A Szakkórháa I. emeletén üzemelő büfé' helyszíni foryasztásra és elvitelre alkalmas
termékeket egyarrínt forgalmaz.
A büfé és italautomaták termékeinek tárolásáról a 3.4 alfejezet rendelkezik, szállítását,
fogyasztósát illettíen javasolt a higiénés rendszabályok betartása, valamint a rehabilitációs
team által javasolt diéta Íigyelembe vétele.

A szakkórház a kórházi étkeztetés keretein belül biztosított élelmiszerek, italok
minőségéért vállal felelősséget
Az intézményben nem megengedett az étele\ italok foryasáása az arra rendszeresített
helyeken kivül!

4. A BETEGEK ÉnrÉxnrnBx MEGlRzÉsE:

. A Szakkórházba érkező Beteg felvétele során az ápo|ó felhívja a Beteg figyelmét
ana, hogy a SzakkőrhénbabehozoÍt készpénzét és in gőságait akórhtzi tartózkodrísa
idejére, a Szakkórhráz házipénztfuában,letéti számlájrárr inryenes kórházi letétbe
belyezheti. A készpénzt a Szakkórház idegen pénzeszközként, letéti szrímlrítr és a
béaipénztárban elki'iLlönítetten kezeli, a pénzletét urín kamatot nem fizet. Pénzfelvétel
a saját letéti széniájatól pénztétt nyitvatartási időben lehetséges. Amennyiben a
Beteg felvételekor a Szakkórhrízba behozott készpénzét vagy értékét nem kívánja
kórházi letétbe helyezni, az ene rendszeresített Nyilatkozat aláírásával a Beteg
tudomasul veszi' hogy a Szakkórház csak aházipénztiírban elhelyezett készpénzén
és értéktárgyakéÍt vállal felelősséget.

. A Beteg saját felelősségére, a kórtermekben felállított széfekben is elhelyeáeti
értékeit. A széfek haszrrálatiiravonatkozóan az ápoló ad felvilágosítást, ezt követően
a széfet a beteg önállóan kezeli.



A Szakkórház nem válal feielősséget a Betegnek a kórházi letétbe nem helyezett
készpénzéért, értéktargyaiéÍt (p1. ékszer, mobiltelefon, stb.) és egyéb ingóságaiért.

A Szakkórházba felvételre került Betegek szrímríra biztosított az utcai rúázatuk
elhelyezése a kórteremben elhelyezett szekrényben. Az így e|be|yezet személyes
targyakért azonban a Szakkórhaz fe1elősséget nem vállal.

A Szakkórházból töIténő távozáskor a Betegnek a letétbe helyezett készpénzét és
ingóságait a Szakkórház köteles visszaadni, a Beteg pedig köteles azokat
visszavenni. A Szakkórházból való távozás utrán, illetőleg a Beteg elhalálozása esetén
az át nem vett letétekre az ápolás megszünését követő naptól a felelős őtzés szabá|yai
irányadók'

A Beteg értékeinek megőrzésére, valamint a letétkezelésre vonatkozó részletes
szabalyokat a Szakkórház Letétkezelési Szabátlyzata tar1almazza. A szabéiyzaloÍ az
oszt.ílyos ápo|ó vagy kezelőorvosa igény szerint a beteg rendelkezésére bocsátja,

5. KAPCSoLATTÁRTÁS:

5.1. Személyes kapcsolattartási lehetőségek

a

a

A Szakkórház pénztárábn igényelhető ún. PIN kulcs, amivel a Beteg a kórternrekben
elhelyezett telefonkészülékekről telefonálhat. A PIN kulcs letéti díját és a telefon
hasznrí]atríra szolgáló összeget előre ki kell fizetni. Távoást megelőzően a PIN kulcs
leadásával egyidejúleg a Beteg lészére a letéti díj visszafizetésre kerül.
A kórház területén érmés te|efon is haszrálható.
Mobiltelefon hasznélata a ti]tó táblák hatálya alá eső területek kivételével megengedett,
amennyiben azzal a Betegek a betegellátást, orvosi viziteket, betegtársaikat nem zavarjiík'
A kijelőlt közös helyiségekben nem védett, ingyenes wi-fi szolgáltatrís elérhető, jelszó
nélkül hasz:álható. Elekhonikus eszközeiknek, adataiknak intemet haszrálattal
kapcsolatosan keletkezett esetleges károsodásáért az intézmény felelősséget nem vallal.

5.2. Kapcsolattartás a kezelőszemélyzet tagiainak részvételével

Az aktuális adatkezelési szabályok szerint a Beteg felvételekor rendelkezik arról' hogy
kezeléséről' bennfekvésének tónyóről, adható-e felvilágosítás'
A legközelebbi h ozzátartoző neve és elérhetősége az egészségügyi dokumentációban kerül
r<lgzitésre. Amennyiben a Beteg állapotanak változása aá indokolttá teszi, kezelőorvosa a
felvételkor megadott személy adatait használva veszi fel a kapcsolatot családjával.

6. REIIABILITÁcIÓs tozor,Ésl

6.1. Napirend

A Betegek egyéni napirendjét rehabilitaciós programjrínak megfelelően kezelőorvosa rí'l1ítja
össze, az osztályok, részlegek általános napirendjének megfelelóen.
A fekvőbeteg oszíÁlyokon az átltalános napirend a következő:



ó:00 - órától Betegek ébresztése
6:00 - 7:30 óráig reggeli tisztálkodás
7:00 - 8:30 óráig reggeli (I.' II. csoport)
9:00 - 12:00,őráig viátek, tenípiás kezelések, vizsgálatok

11:30 - 13:00 óráig ebéd (I., II. csoport)
l3:00 _ 13:30 órríig ismeretterjesúő e|őadások egészségnevelő programok
14:00 - 16:00 óráig terápiáskezelések (pakolások, kezelések, egyéni toma), , csendes

pihenő
17:00 _ 18:00 óráig vacsora
19:00 - 21:00 óráig tisztrílkodás, beteglétszám ellenőrzés
2l:00 - órakor kapLtzirás
22:00 - órakor villanyoltás, éjszakai pihenés.

ó.2' orvosi vizitek

A napi rendszerességú orvosi vizitek a beteg állapotrínak követését, sziikség esetén a
gyógyszerelés és kezelés váltoúatásá| a heti rendszerességíi osztályvezetői, részlegvezetői
vizitek az előbbiek mellett a Beteg számríra elindított rehabilitációs program előrehaladásának
felmérését' a program befejezési időpontjrínak megtrírgyalását is szolgálják.
Orvosi vizitek idején a 'Betegek kötelesek a kórteremben tartózkodni, amennyiben
kezelóorvosuk számukra kezelést az adott időpontra elő nem írt.
osztályvezetői, tészlegvezetői viziten a Beteg részvétele kötelező. Napirendjének
meghatátozása az osztáiyvezetői, részlegvezető|vizitek időpontjainak ismeretében történik.

6.3. Kezelőlap

A kezelőorvos által előírt kezelések időpontját a beteget kezelő gyórytornász, szi'ikség esetén
ergoÚerapeuta, logopédus, pszichológus, a fizikoterápiás kezelésekét pedig a ,,Felvételi
Irodában'' található diszpécserszolgálat adja meg.
A beteg azonosítrására, kezelésének dokumentációj ára szo|gáló, felvételkor a kezelőorvos által
kitöltött és betegnek átadott ,,Kezelőlap''-on a beteg személyes és kezeléséhez szÍ'ikséges
egészségüryi adatai mellett teNezett kezelések időpontjai, a már elvégzeÍt kezelésekre
vonatkozó bejegyzések találhatóak.
A ,'Kezelőlap'' bemutatása a kezelés helyszínén a kezelés egyik feltétele (bemutatása nélkül
nem történik kezelés), a kezelések ellenőrzéséhez' leállításríhoz, újabbak elrendel éséhez az
orvosi viziteken szintén szükséges.
Tekintettel a fentieke és adattartalmára a lap gondos megőrzése, a rehabilitációs pÍogram
végén - távozás e|őtt _ a kezelőorvosnak történő átadása javasolt.
(A lap elvesztéséből' helytelen tárolásából adódó adatszivárgásórt az intézmény
felelősséget nem vállal)

7. BERENDEZÉSI TÁRGYAK, FELSZERELÉSEK, EszKÖZÖK HASZNÁLATA:

A Beteg köteles a Szakkórház berendezési és felszerelési tárgyait, eszközeit rendeltetés
szerint használni, azok állagát megóvni. A Beteg a személyes hasznalatra kapott kórhr2i
leltríri trírgyakért, eszköZökért felel, elbocsátáskor azokat az osztá|yos ápolónak vissza kel]
adnia. A Beteg az esetleges hirínyokért, rongríüásból eredő karokért kártérítési felelősséggel
ÍarÍozik.



8. A szAKKÓRIIÁz rpnÜLn'rÉN TILoS:

. a szeszes ital árusítása' fogyasztása;
o a szerencsejáték;
. az engedély nélküli kereskedelmi tevékenység;
o a betegek nyugalmát zavaró, hangterheléssel járó tevékenység, különösen csendes

pihenó és éjszakai pihenő idején;
r tÍizrakrís és nllt láng használtta;
. dohányzás az arra nem kijelölt helyeken;
o a szentetelésr hulladékok elhelyezése a nem erre a céIra rendszeresített tárolóban;
o a parkolás az arra nem kijelölt helyeken.

9. LÁToGATÁSI REND:

Rehabilitáandó Betegek hozzátartozóikat, látogatóikat kórház társalgójában, a betegtárs
nyugalmának tisáeletben tartása mellett a kórteremben vagy az időjrírástól ff'iggően a
Szakkórház parkjában fogadhatják. Mozgrísában korlátozott vagy súlyos, elesett állapotban
lévó Beteg látogatasa a kóteremben történik.

Beteglátogatás ajánlott időpontja: munkanapokon: 16:00 - 17:30 óráig;
hétvégén és ünnepnapokon: 10:00 - 12:00 óráig és 1ó:00 - 19:00 óráig

10. VALLÁSGYAKoRLÁS:

A Betegnek jogában áll a vallását szabadon gyakoro|ni' és az álta|a igényelt egy}uízi személlyel
kapcsolatot tartani, A vallás gyakorlásának lehetősége biztosított a kóthéni kápolnánkbarr _ a
hirdetrnényekben kozzétet|időpontokban _ de ezen túl is az osztályon folyó gyógyító munka
zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon gyakorolhatja a vallását, és az
egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát'

11. A BETEG ELBocsÁTÁsA, A KÓRIIÁZ ELHAGYÁSA:

Amennyiben a beteg rehabilitációs kezelése végeÍ ért, el kell bocsátani. Az elbocsátás
időpontjríról az osztályvezető, rószlegvezető fiőorvos, vagy az általa megbÍzott orvos dönt.
Az elbocsátás általában (a betegfelvételi nap rendjével egyezóen történik) 7-9 &a közntÍ
történik.
Az elbocsátás időpontjáról a Beteget' illetve törvényes képviselőjét kezelőorvosa
minimum 24 óráva| a tefvezett elbocsátast mege|őzően előzetesen értesíti, az elbocsátás
napjrára elkészíti a távozáshoz szükséges egészségügyi dokumentumokaÚ.
A gyógykezelés ideje alatt a kórházat indoko1t esetben csak a kezelőorvos tudtával és az
osztáIyvezetó fóorvos írásos engedélyével lehet elhagyni!
A Házirend megsórtése, és összeférhetetlen magatartás miatt a Beteg a Szakkórházból
haladéktalanul elbocsátható.
A hazabocsátást követően a beteg önállóan (gyalog, tömegközlekedéssel vagy
személygépjárművel), vary betegszállítóval, esetleg mentővel hagyhatja el akotházat.
Saját otthonba való betegszátlítás igénye esetén az igényt a kezelőorvossal az elbocsátást
megelőzően 24 őrával egyeztetni sztikséges a szríllítás megszervezése érdekében megyén
belüli, meryén kivüli szállítás esetén 72 órával korábbi egyeztetés szükséges.



12. A SAJTÓNYILVÁNoSSÁG RENDJE:

Az érintett személy személyiségi-, és betegjogi védelme érdekében annak kifejezett
hozzájárulása sztikséges az intézmény területén személyekől történő képmás vagy
hangfelvétel készítéséhez, képmáson vagy hangfelvételen történő bármilyen formában tör1énő
megielenítéséhez, valamint azok felhasználásához.
Különös tekintettel kell lenni arra, hogy Intézményünkben betegként tartózkodó személyekről
bármilyen adat, információ különlegesen védett adatnak minősül. A betegszobában,
varóteremben, folyosókon készített fénykép is alkalmas lehet az érinteÍÍ személy azonosítására.
TILos tehát olyan kép, vagy hangfelvételt készíteni Intézményünkben, amelyen történő
megjelenéséhez az éÍinÍetÍ személy kifejezetten írásban nem járu|Í hozzá.
Az inÍézmény területón észlelt esetleges tárgyi hiányosságokat, annak mielőbbi kezelése
érdekében elsődlegesen az intézmény vezetője részére kell jelezni. A betegellátás
biztonságához fúződő közbizalom megőrzése érdekében, amennyiben a targyi feltételekrőI
készített felvételek séftik az intézmény jó hírnevét, az intézmény megteszi a szükséges jogi
lépéseket.
A kép készítőjének felelőssége annak biZosítása, hogy a felvételen ne szerepeljen egyetlen
olyan személy sem, aki a rögzitéshez, adatkezeléshez nem járult hozzá' A személyhez fíiződő
jogok betartása mindenki számfua kötelező. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes
adatok megsértése erkölcsi és anyagi felelősséget von maga után.
Az írott és elektronikus média felé csak a főigazgató, ill. a fenntar1ó által megbízott
nyilatkozhat.

13. PANASZKEZr,LÉ,S:

A kórházi ellátással' vagy betegjogok érvényesülésével kapcsolatos panasza esetén eztjelezheti
kezelőorvosának, osztálywezető főorvosnak' ápolási igazgatőnak, vagy az orvos_
igazgatőnak, illetve fordulhat közvetlenül a betegiogi képviselőhöz.
Ellátásával kapcsolatos észrevételeit a biztosított ,.Betegelégedettségi kérdőiv'''en is
megfogalmazhatj a.

14. MELLÉKLETEK:

Jelen házirend szerves részét képezi két melléklet.

Melléklet 1

Melléklet 2
Tájékoaató a betegek jogairól
Nyilatkozat

14.1. A betegekjogairól és kötelességéről szólló Íájéko^aÍó, mely az osztálya, illetve részlege
v ezeÍő ápolőj ánál elérhető.

14-2. ABeteg által kit<iltött és aláír1nyilatkozat' mely a Beteg kórházi dokumentációj ának része
és kórlapjában kerül megőrzésre.

15. ZÁRo RENDELKEZÉSEK:

Jelen hazirend visszavonásig hatályos, hatálybalépéséve| a 7 51241201'7 . 1kÍaÍószámű szabályzat
hatályát veszti'



Hrízirend 1. sz. melléklet

Tájékoztatő az egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól

Tisztelt Betegeink!

A betegiogok gyakorlási módjríra és a kötelezettségekrc vonatkozóan az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. Törvény 6-2'15- i tartalmaznak rendelkezéseket. Ez a tájékonató az
egészségtigyi törvény alapján készült a betegek számfua lény eges részek kiemelésével.

A BETEGJoGoK GYÁKoRLÁSÁNAK És É'RvÉtwnsÍrÉsÉNEK SZABÁLYÁI

l. A betegek jogai (Epésuégtirú TöDény 6.i-25.s)

1.l Az egészségügvi cllátáshoz való ioq
Minden betegnek joga van - j ogszabályban meghatarozott keretek között - az egészségi ríllapota
által indokolt, megfelelő, folyamatosan bozzétérhető és az egyellő bánrísmód
követelményének megfelelő egészségügyi ellátashoz.

1 .2 Az ember'i nróltósághoz vak! jog
Az egészségügyi el1átás soriín a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell taÉani. A betegen
kizfuólag az ellátásáltoz szükséges beavatkozások végeáetők el. Az ellátás sortán a beteg
jogainak gyakorlásában csak az egészségi áIlapota által indokolt ideig - törvényben
megha!áÍozott _ mértékben és módon korlátoáató.

1.3 A l(aDcsolatlartás ioPa
A kapcsolattartrís jogát betegeink betegtársaik jogainak tiszteletben taÍtásával és a betegellátás
zav talarÉá.Bátbiztosítva gyakorolhatjrik' A beteg fekvőbeteg_gyógyintézeti elhelyezése során
jogosult más személyekkel akár írásban, akrír szóban kapcsolatot tartani, továbbá látogatókat
fogadni, valamint általa meghatáIozott személyeket a látogatasból kizámi. A beteg megtilthatja,
hogy a gyógykezelésének tényét v agy a győgykezelésével kapcsolatos egyéb információt más
előtt feltá{ák. Ettől csak a gondoása érdekében, közeli hozzátarto zsja vagy a gondozásiíra
köteles személy kérésére lehet eltekinteni. Telefonon keresztül a beteg állapotára, az
alkalmazott gyógykezelésre és a beteget érintő körülményre vonatkozóan harmadik
személynek semmifele tájékoztatást nem adhat a szakkórház.

l '4 Áz Intéznlény clha8r'ásánalt iou'a
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt elhagyni, amennyiben azzal mások testi
épségét, egészségét nem veszé]ryezteli. E jog csak a törvényben meghatrírozott esetekben
koÍlátoáató. A beteg távozási szrándékát a kezelőorvosnak bejelenti, aki ezt a tényt a beteg
egészségügyi dokumenuiciójában feltiinteti. Amennyiben a beteg beje1entés nélkül távozik, a
kezelő vagy ügyeletes orvos' vagy a kezelő személyzet az önkényes távozás tényét és időpontját
a dokumentációbarr rögzíti, sziikség esetén ahozzátartozőkat, illetve a hatóságokat értesíti. Az
intézrnény a bejelentés nélkül távozó beteg továbbí kezelését nem vállalja,
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1.5 A tájékoztatáslroz valójog
A beteg jogosult a számára egyéniesített formában megadott teljes körrí tájékoztatásra, hogy
szrimrlra érthető módon teljes körű tájékoáatást kapjon a betegségére (diagnózis) és az
alkalmazoÍt gyógykezelésére (Íerápifua) vonatkoáan, figyelemmel életkorara'
iskolázottságáÍa, ismereteire és lelkiallapotara'

l .ó Az önrcrrde lkczéslrr-"z valti _irxl
Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében a beteg szabadon döntheti el, hogy kívrán-e
egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak soriín me1y beavatkozások elvégzésébe
egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. A betegnek joga van aÍra' hogy a kivizsgalását és
kezelését érintő döntésekben résá vegyen és az egészségügyi beavaÍkozás elvégzéséhez
megtévesztéstól, fenyegetéstől és kényszertől mentes megfelelő tájékoztatáson alapuló
beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja' Amennyiben a beteg cselekvőképtelen' a
beleegyezes és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviselő|e, ennek
hiányában a törvényben meghatározott személyek jogosultak. A beteg beleegyezésére nincs
szÍikség abban az esetben' ha az adott beavatkoás vagy intézkedés elmaradiísa mások
egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti' illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben
van.

l .7 Az ellátás visszautasitásának joga
A cselekvóképes beteget a törvényben előírtak szerint megilleti az ellátás visszautasításának
joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét veszélyeáetné. Ennek
részletes feltételéről bóVebb táLjékozlatást abeteg kezelőorvosától kérhet.

l.8 Az ceószséqti'ryi dokunrcrl1áció nrcgisnrcrésénck joua
A beteg jogosult a rehabilitációval ősszeftiggő adatainak kezeléséről, az egészségügyi
dokumentációban szereplő adatairól Líjékoáatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat
megismemi, az egészségügyi dokumentációba betekinteni' valamint amkJól saját költségére
másolatot kapni.

l.9 Az orvosi titoktartás]roz y4!2-jgg
A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résá vevó személyek az ellátasa során
tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és
azokat bizalmasan kezeljók.

1.10 } beavatkozá!
visszautasítása
A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában vrírhatóan
súlyos vagy maradandó karosodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejri
magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthaí vissza'
Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a
tanúk aláírásukkal hitelesítenek' A betegség természetes tefolyását lehetővé téve az
életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasításiíra csak abban az esetben van
lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomifury mindenkori
állása szerint rövid időn belül _ megfelelő egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és
gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve életmentő beavatkozás visszautasítása a jogszabalyi
elóírások betartrísával történhet' A beteg a visszautasítiísra vonátkozó nyilatkozatáÍ bármikor,
alaki kötöttség nélkül visszavonhatj a.
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2. A betegek kötelez'ettségei (Epésrséplipvi Törvény 26.8-27'ő)

A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tísáeletben tartani a vonatkozó
jogszabályokat és az intezeti rendet. A beteg _ képességei és ismeretei szerint _ köteles az
ellátásában közremííködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni, amennyiben ezt egészségi
állapota lehetővé teszi ' A beteg és h ozzátattozó kötelesek tisáeletben tartani más betegek j ogait
sajátjogaik gyakorlása során. A beteg és hozzátartói jogainak gyakorliísa soriín nem sértheti az
egészségügyi dolgozók torvényben foglalt jogait.

3. A betegek iogainak érvónlasítési rendj!

Amennyiben a kórhtízi ellátással, vagy jogainak érvényesítésével kapcsolatban panasza van, azt
jelezheti írásban vagy szóban az egészségügyi szolgáltatónál (a szakkórház orvos_
igazgatojéná|, ápo|ási igazgatőjanál, illetve a kezelőorvosánál), vagy írásban a Szakkórház
főigazgatőjáníI, fenntartójánál (AEEK)' illetve felügyeleti szervénél' A panaszok kezelésének
rendjét a szakkórhríz Panaszkivizsgrílási Szabályzata tartalrnazza.
A betegek jogainak megismerésében és azok érvényesítésében a betegjogi képviselő segíti.
Intézetünk mindenkori betegiogi képviselőjének neve és ügyfelfogadási rendje a betegellátó
egységeknél kifi'iggesztve megtalálható.
A beteg|ogi képviselőn tul KÖZVETÍTo raNÁcs segítségét is igénybe veheti'
Szakkórhrízunk területileg a Budapesti igazságiigyi Szakértői Kamarához tartozik, melynek
címe,1126 Budapest, Böszörményi út 20-22. fsz.12' Levélcim: 1531 Bp. Pf.7'

A Szakkórhríz győgyíto tevékenységével kapcsolatosan a saitó tészéte nyilatkozatot a
főigazgatő illetve a fenntartó megbízottja tehet.

Néhány jó tanács!
Minden esetben ÍisztéLzza, hogy milyen kezelések, beavatkozások varnak Önre, ezek hogyan
történnek, mennyi időt vesznek igénybe, elvégzésük, vagy elmaradásuk miiyen
következményekkel jrírhat. Az orvos minden beavatkozás előtt sábeli tríjékoÍatást ad Önnek.
AdódhaÍrak o1yan kérdései' amelyek a tájékoztatóban nem szerepelnek' vagy nem érthetóek,
ne restellje feltenni ezeket.
IÍott tájékoáatót csak akkor írjon alá, ha azt részletesen elolvasta, megéÍtette és megbeszélte
kezelőorvosával'

Jó egószséget kíván a Kór.ház vezetősége!

rár Sándor
(gató

Dr. Hú
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Házirend 2' sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott születési dátum:
.. TAJ szám: . ... . .. elismerem, hogy kórházba való

felvételem során figyelmemet felhívtrík az osztályon kiffiggesÍett HAZIREND, ós a
szernélyhez fűződő jogok megismerésének lehetőségére.

Kijelentem továbbá, hogy figyelmemet felhívták ana is, hogy kórházi tartózkodásom idejére
pénzemet és egyéb, a kórházba behozott értékeimet a szakkórház házi pénztárába ingyenes
kórházi letétbe helyezhetem' Egyúttal tudomásul veszem, hogy a Szakkórház csak a kórházi
letétbe helyezett készpénzért és értéktár gy akéÍl v állal felelősséget'

Kijelentem továbbá, hory osztályos felvételem során tájékoztatást kaptam a Betegazonosító
csuklószalag sziikség esetén töíténő Viseléséről, valamint az igénybe vehetó térítésköteles
ellátásokról'

Személyi igazolványomat, TAJ_ káÍÍyámat, igazolványaimat visszakaptam'

Egészségügyí ellátiísom alatt felvilágosítás adható:
személy l személy ek részére.

Betegségemről, annak várható kimeneteléról még kérésükre se tájékoáassák az alábbi
személyeket:
Név:..... '.'........ '.... ..''........Lakcím:

Beteg (hozzátartozj' i". i jp".l 
"iar.a."

Kijelentem, hogy a tríjékoaatás ellenére értéktírgyaim letétbe helyezésének lehetóségével nem kívánok
élni.

Bete1 (hozzÉúartozo, tv. kepv.; auirása

Saját gépkocsimmal érkeztem, gépkocsim rendszáma:
Tudomásul veszem, hogy a parkolóban hagyott személygépkocsimér1 a kórház felelősséget nem vállal.

Bet€g (hozzátartozó, tv' képv.) aláírása
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