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szent Kozma és Damján Rehabilitációs szakkórház és Gyógyfürdő

Házirendie

Kedves Betegeink! Tisztelt Látogatók!

Hliirendünkkel - anely a Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfurdó
(a továbbiakban: Szakkórh.iz) egész területére érvényes - segitséget kívánüú n)ujtani Önnek
ahJ]oz, hogy megismerje új kömyezetét és anrrak elvárásait' A háZirend betaltásával segíti a
gyógyító munka eredményességét, valamint az orvosok és az ápoló személyzet munkáját'

Jelen házirend 1. sz. me]]ékleteként elérhető a betegiogi irásbe]i tájékoztató' alne]yből
megismerheti az egészségügyi töNény által biztosítottjogait' ( Az egészségü$Tól szóló 1997'

évi CLIV. Törvény, továbbiakban: Eütv' 6'$-34.{-ai)
Kérjük, figyelmesen olvassa eI!

A SzakkóIház egész területénjelen Hliirend előírásai az irányadók'

A HÁZIREND hatálya kiterjed a Szakkórház, mint egészségügyi szolgállató által nÉjtott
egészségligyi ellátást igénybe vevő betegre' a beteg hozzátaltozójára, látogatójfua ós

valamennyi, a Sza.kkórház tefületére belépő személ}'re (a továbbiakban: Betegek).

A HÁZIREND hatá1ya kiterjed továbbá a Szakkórház egészségügyi szolgálati jogviszony
keletében dolgozó fogla]koztalottjaira és szeződölt szolgáltatóira, akik (haláskörük

betatásával) a Szakkórház nevébenjámak el'

1. A BETEGEK ÉRKEZÉSE. FELVÉTELE A SZAKKÓRHÁZBA

A lekvőbeteg fe]véte1 rendjéről (az osztályokra való bekerüléshez szükséges lépésekől)
lészletesen a Betegfelvétel rendje címri belső szabályzat rendelkezik, amelyet az osztályos
ápoló - igény szerint - betekintésre a beteg lendelkezésére bocsát.

1.1. Az éIkezés időpontja

A vfuakozás elkeralése. valamint a minél teljesebb betegbiztonság érdekében leendő Betegeint
számara a betegfelvételi iroda munkatársa már a felvételüket megelőző kapcso1atfelvétel
alkalmával felvilágosítást nyújt az optimális érkezési időpontokról, az alábbiak szerirrtl

. Programozott (otthonról történő) betegfelvótel esetén ajavasolt éIkezési időpont:
10:00 _ 10:30 kiizött

. Más egészségügyi szolgáltatótól, illetve másik Kórházból történő átvétel esetén a
Szakkórházba érkezés időpontja mentő, illetve betegszállító igénybevótele esetén a
betegtől fiiggetlen, magán (vagy időre kért) száIlítás igénybevétele osetén a javasolt

érkezési időpont 10:00 _ 10:30 között.



1.2. A szakkórház megközelítésc

A Szakkórház épületegyüttese a 11 számú főút felől (lömegköz]ekedés használata esetén)

gyalogosan, valamint személygépjárművel közelithető meg.

. Gyalogosan közlekedó Betegeink a szakkórház megkózelítésére a táblávaI megjelölt'
akadálymentes' főbejárathoz vezető utát használják.

. A személYgépkocsival közlekedő járóképes Betegeink részére rendelkezésére áll, a jól
láthatóan megje1ölt 

',betegparkoló'', 
ahonnan a fóépü]et gya]ogosan érhető el'

. A személygépkocsival közlekedő, járásképtelen Betegek a mentők, szállítók számára
kijelölt bejár.tot használhatják felvéte]kor. SzemélygépjármíLveik hosszabb távú

elhelyezésére szükség esetén ugyancsak a ''betegparko]ó" 
vehetó igfuybe' A parkolás a

kije]ölt tedleten ingyenes, egyéb telületen tilos' A parkoló nem őzött. A
személygépjánrrúvek épségéért' valamjnt a bennük találbató értékekéI1 a kórház felelősséget
nem vállal'

o A mentővel, bet€gszállítóval érkező Betegek a mentők, szál|ítók számára kijelölt
bejáraton érkeznek a szakkórház épületébe.

A szakkórház tefületén a KRESZ szabályai érvényesek'

l.3. Felvételhez szükséges adatok rögzítése (regisztráció)

. Az önállóan érkező Betegeknek az inlézmény aulájábán, a polta mellett kialakitott vfuóban
van lehctőségi.ik csomagjaik ideiglenes tárolására' a betegadatoknak a poÍával szemközt
ta1álható ,'Betegfelvóteli irodÍ:ban történő egyeztetésének, a kórtermi elhelyezéshez
sztikséges dokumentumok kiállításának idejérc' Ezt követóen tiirténik meg a fekvőbeteg
osztályok önálló megköZelítése. A fekvőbeteg osztályokon do]gozó nuntatársajnk
kapacitásuk f[iggvényében segitséget nyiÚtanak az adott osztály megközelitésében'

. A betegszállítóval, mentővel éÍkező Betegek esetén a szükséges betegádatok fe1vétele és a

dokumentumok kiállítása a szálítók és a beteg közremúködésével tóíénik, az elhe1yezés

pontos he]yének meghatározása utá]1 a szá]lító a Beteget és személyes csomagjait a

kóíermébe szá11ítja.

2- KóRTF]'RMI ELHELYEZÉs. HoTELszol-GÁLTATÁs

Az ápoló a Beteg kófterenben töIténő elhe]yezése során röviden ism€rteti számára a
Szakkórhráz, \'alamint az osz1ály vagy Részleg működésének' a kezelésével, ellátásával
illetve elhelyezéséYel kapcsolatos részeit' felhívja a figyelmét az osÍályon kifuggesztett
Házirend e]olvasására és indokolt esctben szükség esetén a betegazonosító csuklószalag
viseiésének szükségességére'
A Szakkórházba érkező Beteg az ágyát l0:00 órátóljogosult elfoglalni' a táYozó Betegnek
pedig 9:00 óráig e| kell hagyni a helyét.
Az ágÍnemű cs€réje' az ágyak kiegészítő felszereléseinck (matlacok' kapaszkodók,
rácsok) használata az érvényes ápolási protokollok és a kezelőorvos ja\'as]ata a1apján

töfiénik.
A kórtermek szellőztetésé a Betegtársak ál]apotának, kivánságának a figyelembe vóteléve],
az érvényes ápolási protokollok szerint történik' Az ablakra le1helyezett szúnyoghálót
eltávo]ítani' aá negronglílni tilos. Légkondicioná|ó berendezés niiködtetése esetén a szoba

nyí]ászárói csukva taltandóak'



. Az ágyak elektromos retrdszereinek' valarnint a betegszoba egyéb elektromos
berendezéseinek használ^tár^, azok önálló kezelésére alkalmas Betegeink az ápoló által
adott le1világosítást követően' a lelvilágosításball foglaltak betártása mellelljogosultak'

. A betegszob.ik kívü]ről kulccsal zárhatóak. A Belegek íapközbeni távolléteinek a]kalmával
bez t szobák ku]csai a nővérszobában kerülnek megórzésre'

. A Betegek számiía kialakított zuhanyzók és wc-k használatakor lrigiénés rendszabályok
fokozott betafiása' a felszerelések, a szabad-fogla]t jelzések rendeltetésszelű használata
javasolt. A me11ékhelyiségek szakmai okokból nem zárhatóak.

. A szakkórhliba fali elektromos hálózatról üzemelő készÍilékeket csak az ellátó egység
(osztály, részleg') vezetőjének tudtával szabad hozni.

. Á Betegek saját rádiójukat csak flilhallgatóval hasznáhatjrik, belegtfusaik nyugalmának
megőrzésének érdekében' az osáályok társalgójában elhelyezett televÍziót betegtfusaik és a
gyógyító munlo zavarása nélkül, legkésőbb estc 22|00 óráig' az éjszakai pihenés
kezdetéig nózhetik.

. saját Tv készü]éket, számítógépet behozni és működtetni csak a beteg1ársak
hozzájárulásával - szabad, szintén este 22:00 óráig.

. A szobákban elhelyezett Tv készülékre is a fentiek érvényesek'

. A szakkórhríz a behozott elektromos készülékekért' azok meghibásodásáérÍ, az áIta|nk
okozott esetleges káIokért felelősséget nem vállal.

. A Betegekn€k aZ Intézmény egész területén (kórterem. fb]yosó, étkező, park stb.) kivéve
a gyógyfürdő részlegon kötelező a 1'első testet eltakaró' az Intézrnény egószségügyi
közszo1gáltatást nyújtó intézményi je11egéhez i11cszkedó ruházat viselése.

. A Betegek a gyógyfürdő részlegen igénybe vett kezelések alatl kötelesek fürdőruhát (női
betegek), vagy Íiildőnadlágot (férfi betegek) viselni, melyet a kezelés befejeztét követően
haladéktalanul kötelesek a felsőtestet egészben eltakaró az Intézmény egészségügyi
közszo]gátatásl nyújtó intézményi .iellegét nem sérlő rúáza1ra átvá1tani.

3. A BETEGEK ÉTKEZTETÉSE

A Beteg a szakkórhli álta] biztosított étkezésre érkezésének napjáü az ebédtől, lávozásának
napján a regge]iig jogosult.

3.l. A kórház által biztosított étkezések helyszíne

Az étkezés helyszínét a betegvizsgálatból számazó információk alapján a kezelőorvos és a
rehabilitációs team tagjai hatálozzák meg.
o A helyváltoztatásra képes Betegek az reggelijüket és ebédjüket az étteremben fogyasá.ják.
. Közép és hosszítávú helyváltoztatásra nem képes Betegeink részéle az étel a fekvőbeteg

osztályon kerül felszo]gálásra.
. Jfuóképes betegeink vacsoÉjukat és egyéb, nem az étkeztetés áltai biztosított élelmiszereiket

kénye]mi és higiénés szempontok figyelembevéteiével a közösségj helyiségekben tudják
elfogyasztani (1. és 2' emeleti társalgó, fö]dszinti étterem).

3.2. A kórház által biztosított étk€zések időpontja

Éttermünkben az a]ábbi időpontokban és csoportokban étkezhetnekI
I. csoport rcggeli: 7:00 ebéd: 11:30



lI. csoport 8:00 Í2|30
A hideg vacsorát az osztályokon az osztá]yos ápolók l6:30 órától kezdik osztani.

3.3. Étrenrl

Betegeink javaso1t étrendjét Íélvéte1kor a kezelőorvos és a team dietetikus tagia hatáÍozza
meg. Ez a rehabi]itáció során a klinikai adatok alapján változhat'
Az étrendről és az éttermi étkezés rendjéről bővebb felvilágosítást kezelőonosától' a

dieletika és étterem dolgozóitól, a kihelyezett hirdctőtáblákról kaphat.

3.4. Él€lmiszerektárolása' kezelése

. A betegek és látogatók által behozott \'agy vásárolt és el nem lbgyasztott élelmiszeleket a
Betegek számára a folyosókon vagy a betegszobákban e1helyezett hűtőszekrényekben,
kell táro1ni úgy' hogy (a tárolócdényre) rá ke1l ími a beteg Devét, kórterem és ágy sziámát.

va]amint a tiíio]ás kezdetének időpontját' Ezen adatok hiányában a hűtőszekényből (a név
né]küli) az éle]miszerek kidobásra kerü]nek.

. É1eImiszerek tárclása a a nem rendszelesített helyeken tilosI

. Az intézmény ételmelegítésre rendszeresitett készülékeiben csak előre elkészített és

csomagolt ételek melegíthe1őek'

3.5. BüÍé' italautoÍnaták

A szakkórház területén' a szakkórház által biztosított étke7ési lehetőségeken kívül büfé jellegti
kereskede]mi egység és jtal automaliík működnek.
A Szakl(óIház l. emeletén üzemelő büfé' helyszíni fogyasztásm és elvitelre alkalnas

telmékeket egyaránt forga]maz.
A büfé és italautomatlík tennékeinek tárolásáról a 3.,l alfejezet rendelkezik, szállitását'
fogyasztását illetóen javasolt a higiénés reúdszabályok betartása, valamint a Iehabilitációs
team általjavasolt diéta l'igyelembe vét€l€.

A szakkórház a kórházi étkeztetés keretein b€liil biztosított ólclmiszerek' italok
minőségéért vállal felelősséget.
Az intézményben nem megengedett az ét€lek, italok fogy^sztása az arra rendszeresitett
helyeken kíYül!

,l A BFTEGEK ÉRTl-KE|NEK MEcoRZÉsE:

. A Beteg saját felelősségére, a kórtermekben 1'e1á11ított széfekben is elhelyezheti
éftékeit. A szél'ek használatára vonatkozóan az ápoló ad felvilágosítást, ezt kö\'etóen
a széfet a beteg önállóan kezeli.

. A Szakkórházba lélvételre került Betegek számiíra biztosított az utcai ruháZatuk
elhelyezése a kórtelemben elhelyezett szekényben' Az így eIl'relyezett személyes
tárgyakéit azonban a szakkóIház lelelősséget nem vállal'



5. KAPcsoLATTÁRTÁs:

5.1. személyes kapcsolattartási lehetőségek

. Az osztályok Íblyosóin elhelyezett telefonkészülékek bejövő hivások 1bgadásfua

alka1masak' a mellékek számairól a nővélek tudnak tájékoztatást adni'
. Mobiltelefon haszniílata a tjltó táblák hatálya a]á eső teriiletek kivételé\'el megengede1t,

amennyiben Mzal a Betcgek a belegellátást, orvosi Yizileket' betegtársaikat nem zavarják és

az a beteg egészségi á]]apolára tekintettel orvosszaknai szempontból kifejezetten ne1n

ollenjavallt.
. A kijelölt közös helyiségekben nem védett, ingyenes wi-Íi szo]gáltatás elérhető, jelszó

né]kül használható. E]ektronikus eszközeiknek' adataiknak internet használattal
kapcsolatosan keletkezelt esetleges károsodásáért az intéznény í'elelősséget nem vállal'

5.2. Kapcsolattartás a kezelőszemélyzet tagjainak részvételóvel

. AZ aktuális adatkeze1ési szabályok szefint a Beteg fe]vételekor rendelkezik arról, hogy
kezeléséről, bennfekvósének tényéről' adlrató-c felvi1ágosítás'

. A legközelebbi hozzátartozó neve és elérhetőség€ az egészségügyi dokumentációban kerül
rögzítésle. Amennyiben a Beteg állapotának változása azt indoko]ttá teszi, kezelőoNosa a

felvételkor megadott szemóly adatait használva veszi fel a kapcsolatot családjával'
. Az osztályos ápoló személyzet a betegnek segítséget nyújt, hogy sziikség esetén a

külvilággal levelezés útján kapcso]atot tafison.
. A betegnek éIkezett postai küldemélrÍ vagy csomagot a kórhazi kézbesítij _ aZ oszllílyos

ápoló személyzet útján juttatja el a beteghez. A küldenrény, csomag külsején olvasható
módon fel kell tüntetni a betcg nevét és lehetőség szerint a betegellátás helyét' Látogatási
kol1átozás vagy tilalom bcvezetése esetén a csomagok átadási rend.jére voliatkozóan a

főigazgató eltérő szabályokat állapíthat meg'

6. REHABILITÁcIÓs rnznr,És:

6.1. Napirend

A Betegek eryéni napirendjét rchabilitációs programjának nreglele1ően kezclőorvosa állítja
össze, aZ osztályok, részlegek általános napirendjének meglélelően.
Á fekvőbeteg osztályokon az általáÍos íapirend a következő:

6:00 - órától Betegek éblesáése
6:00 - 7:30 óráig leggelj tisztálkodás
7:00 - 8:30 óráig reggelj (I., II' csopolt')
9:00 - 12l00 óláig vizitek, terápiás kezelések, vizsgálatok

11:30 - 13l00 óráig ebéd (I', II. csopofi)
l3:00 - 13:30 óIáig ismeretterjesztő előadások egészségnevelő programok
14:00 - 16:00 óráig terápiás keze1ések (pakolások, keze1ések' egyéni torna), , csendes

pihenő
17:00 - l8:00 óráig vacsora
19l00 - 21:00 óráig tisztákodás' beteg]étszám ellenőrzés
21:00 - órakor kapuzárás
22|00 - órakol villanyoltás, éjszakai pihenés'



6.2. On'osi vizitek

A napi rendszerességli onosi vizitek a beteg á]]apotának követését' szükség csetén a
gyógyszerelés és kezelés l'áltoztatásá|. a heti rendszerességű osztál}ry€zetői, rész|egvezetői
vizitek aZ előbbiek mellett a Beteg számára elíndított rehabilitációs program előrehaladásának
felmérését' a program befejezési időponljának megtátgyalását is szolgálják'
on'osi vizitek ide.jén a Betegek kötelesck a kóÍeremben tafiózkodni, amennyiben
kezeloorvosuk számukra kezelésl az adott idópontra elő nem í1t'

osztályvezetői, részlegvezetői viziten a Beteg részvétele köteleZő. Napirendjének
meghatározása az osztályvezetői' Iészlegvezetői vizitek idópontjainak ismerelében töfiénik.

6.3. Kezelőlap

A keze]őoNos által elóífi kezelósek időpontját a beteget keze1ő gyógyÍornász, szükség esetén

ergoterapeuta, logopódus, pszichológus. a 1'izikotcrápiás kezelésekét pedig a '.Felvéte]i
Irodában'' taláható diszpécserszolgáIat adja rllcg'
A beteg azonosítására. keze1ésének dokumentációjára szolgáló, fe]vételkor a kezelőorvos által
kitö1tött és betegnek átadott ,,Kezelőlap''-on a beteg személyes és kezeléséhez sziikséges
egészségiigyi adatai mellett tervezett kczelések időpontjai' a már elvégzett kezelésekr€
vonatkozó bejegyzések talá]hatóak'
A ,,Kcze|őlap'' b€mutatása a kezelés helyszínón a kczelés egyik feltétele (bemula|ása nélkü]
nem töfténik kezelés), a kczelések e]lenőrzéséhez. lcállításához. újabbak elrende1éséhez az
orvosi viziteken szintén szükséges'
Tekintettel a fentiekre és adatta almán a lap gondos megőrzés€. a lehabilitációs program
végén távozás előtt _ a kezelőorvosnak Íörténő átadása javasolt.
(A lap clvesztéséből, helytelcn tárolásából adódó adatsziYárgásérÍ az intézmény
felelősséget nem vállal)

7. BERE\DEZÉsl TÁRc\ AK, FtLsZERELÉsEK, EsZKÖZÖK HASZNÁLATA:

A Beteg köteles a Szakkórház berendczési és íelszerelési társlait, eszközeit rendeltetés
szerint használni azok állagát mcgóvni. A Beteg a személyes használatra kapott kórházi
lehfui talgyakért' eszköZökéIl fe]el, clbocsátáskor azokat az osztályos ápolónak r'issza kell
adnia' A Beteg az esetleges hifuyokért, longálásból eredő károkért kártéIítési Iélelősséggel
tartozik.

8. A SZAKKÓRHÁZ TERÜLETÉN TlLos:

a szeszes ital árusítása' fogyasztása;
a szerencsejáték;
az eÍg€dély nélküli kereskedclmi tevékénység;
a b€tegek nyugalmát zavaró, hangterheléssel járó tcvókenység, külőnösen csendes
pihenő és éjszakai pihenő idején;
tűzrakás és nyílt láng használata;
dohányzás az arra nem kijelölt helyeken;
a szemetelés, hulladékok elhelyezése a ncm erre a célra rendszeÍesített tárolóban;
a gyógyfürdő részleg€n kívül az Intézmény terül€tén fedetlen Jelső testt€l mutatkozni
és/vagy fürdőruhát viselni;
a parkolás az arra nem kijelölt helyeken.



9. LÁToGATÁSI REND:

Rebabilitá]andó Betegek hozzálaltozóikat, látogatóikat kórház társa]gójában, a betegtárs

nllga]miíüak tiszteletben tafiása mellett a kóíelemben vagy az idójárástól 1üggően a

Szak](órháZ palkjában 1bgadhatják' Mozgásában kollátozott vagy súlyos, elesett állapolban
lévő Beteg 1átogatása a kófieremben történik'

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

Egyedi, különös mé1tánylást érdem]ő esetekben a fenti betegiátogatási időtadományon kívül
mérlegelve aZ eltéIő idópontban történő látogatás indokoltságát. szükségességét' a beteg és a
látogatója egyedi körülményeit az édntett osztá1y osztályvezető főorvosa a beteg

egészségügyi állapotának figyelembevételéve1 esetenként külön ]átogatási időpontot
engedélyezhet. Ebben az esetben is figyelembe keIl azonban venni a Házirendben foglalt egyéb
előírásokat'
Az egészségügylő] szóló 1997. évi CLIV. törvény 229'$ (1) bekezdésében 1bglaltak alapján
egészségügyi vá1sághe]yzet idején a betegek hozzáÍaÍtozóiyal töfiénő személyes
kaposo]allartási joga korlátozható. nelyre tokintettel látogalási tilalom lendelhető e] az
Intézmény egészére' vagy egyes részlegeire tekintellel' A látogatási tilalom idószakában a

betegekke] történő személyes kapcsolattartásra egyedi méltányosság alaPján' indokolt esetben

előzetes kockiizatbecslés alapján és kizírólag eiőzetes engedély birtokában van lehetóség.

A 1átogatási tilalmat a Nemzeti Népegészségügyi Központ országos tisztilőorvosa is
elrendelheti akal aZ ország összes fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intéZménye' akáI
csak meghatározott Iégióhoz taltozó egészségiigyi intéZmények tekintetében amely külön
főigazgatói intézkedés nélkül azonnal végrehajtható'

Látogatási ti1alom időszaka alatt _járványügyi okból clrendelt látogatási lilalom esetén a

szükséges megelőzó intézkedések mellett' mint az oktatás és a védőle1szelelés biztosítása is
lblyamatosan biztosítani kell a betegek számá_ra az Eütv' 11' s (3)-(6) bekezdésébcn fog]alt
kapcsolattaltási jogai1'

Járványügyi helyzet alatt él'vényesülő küliinös szabályok:

Az Intézményben múködtetett, iértőZő' illetve feitóző gyaníts betegek elkülöíítését biztosító'
vagy brírmilyen okból járványügyi zfuIatlkorlátozás alá vont szervezeti egységek látogatása

szigorúan tilos.

A fertőzés veszé]yek megelőzése érdekében, a betegek 1átogatása solán, a látogatók kötelcsek
biztonságos távolságtartásra (minimum 1,5 m távolság)' valamint a hatósági előirások
szerinti védőfelszerelések (pJ. szájmaszk) használatára vonatkozó szabáIyokal maladéktalanu1
betartani.

^ 
biztonságos távolságtallás betaÍása és a feftőzés veszély minimalizálása éIdekében,

az alábbi szabályoknak ke11 érvényesűlniük:

- 
^ 

fekvőbeteg ellátó szervezeti egységek keretében a látogatás 1ehetőségét oly
módon szükséges megszervezni' hogy a látogató csak Mzal a beteggel kefüljön
1'5 métercn belüli távolságm 15 percen túl, akit meg akar 1átogatni (Iokona,
ismerőse)'



- Csak egészséges szenróly látogaúat lntézményün](ben fekvó beteget'

- A ]álogatók részéle szappanos kézmosási lehetőséget és/vagy vírusöló hatású

kézfellőtlenítőszert ke1] biztositani'

- Amennyiben a beteg egészségi állapota lehetővé tcszi, j avasoll aZ Intézményünk
parkjában történő találkozás' Az egyes látogatók között a 2 mételes távo]ság
betartása köte1ező.

- Amennyiben a bcteg egyágyas, vagy e]kü]önített kórteremben fekszik' ott

megtijrténl]et a látogató fogadása.

- lntézmény|ink fekvőbetegei fodrászt' pedikűröst' manikűröst l_ogadhalnak

amennyiben betartja a higiénés és hatósági biáonságvédelmi előírásokat'
valamint az ]ntézmény Házirendjét.

- lntézményiinkben vallási esernény meglartható' a szociális távo]ságtafiás
hi7tosításával.

- 14 óven aluli gyennek a fertőZés veszélye miatt- a kófiermekbe nem ]éphetbe.

A súlyos á]lapotú betegnck joga van an'a, hogy az általa megjelö]t személy nellettc
taltózkodjék. Cselekvőképtelen beteg csetén a len1i szenlély megjeló]ésére az Eütv. 16. s (l)-
(2) bekezdésében meghatározott s7emé]y is jogosult'

Súlyos állapotú az a beteg, aki ál1apota miatt önmagát fizikaílag ellát1i képtc1err' illetve
fájdalmai gyógyszen'el sem szüntethetők meg' illctőleg pszichés krízishelyzetben ván'

10. vALLÁsGYAKoRLÁs:

A Betegnekjogában á]l a val]ását szabadon gyakorolni' és az általa igényelt egyházi személlyel
kapcsolatot |altani. A va]]ás gyakor]ásának lehetősége biztositotla kór1rázi kápolnánkban _ a
hirdetményekben köZzétett időpontokban - de ezen túl is az osztályon fo]yó g-vógyító mlurka
zavartalanságának biztosítása mellett fuinden beteg szabadon gyakololhatja a vallását, és az

egyházi személlyel való kapcsolattartási jogát.

11. Á BETI]G ELBoCsÁTÁsA, Á KóRHÁz nr-rr,r.cyÁsl:

Amennyiben a beteg lehabilitációs kezelése \'éget éa' el kell bocsátani' Az e]bocsátás

időpontjáról az osztál}"vezető, részl€gvezetó főorvos, vagy az á1tala megbízott orvos dönt.

Az elbocsátás általában (a betegfe1vétc]i nap rendjével egyezően törlénik) 7-9 óra között
töIténik.
Az elbocsátás időpontjáról a B€tegct, illetve Íöraényes képviselőjét kezelőorvosa
minimurn 24 órával a teNczett elbocsátást nrege]őzően előzetesen éftesíti, az elbocsátás
napjfua elké5ziti atávozáshoZ szükséges egészségügyi dokumentumokat'
A gyógykezelés ideje alatt a kórhazat indokolt esetben csak a kezelőonr'os tudtával és az

osztál).vezető főoNos írásos engedélyével lehet elhagyni!
A Házirend megsértése' és összcférhetetlen magatartás miatt a Beteg a Szakkórhrázból
haladéktalanul elbocsátható.
A hazabocsátást követőcn a beteg iinállóán (sr'alog, tömegközlekedóssel vagy
személygépjármúvel), vagy betegszállítóval, esetleg mentóv€l hagyhatja e1 a kóIházat.



. Saját ottbonba való betegszállítás igényc esetén az igényt a kezelőorvossal az elbocsátást
fuegelőzíieÍ24 órával egyezte1üi szükséges a szállítás megszeNezése érdekében megyén
be1üli, megyén kívüli szállítás €setón 72 órával korábbi egyeáetés sztikséges'

l2. A sÁJTÓNYILvÁNossÁc nnNnrn:

Az érintett személy személviségi-, és betegiogi védelme órdekében annak kil'ejezett
hozzáiáÍnlása szükséges az iltézmény területén személyekrő] történő képmás vagy
hangfelvétel készí1éséhez, képmáson vagy hangfelvételen történő bámilyen fomlában történő

megj elenítéséhez. va1amint azok Í'e1használásához.
Különös tekintettel kell lenni aúa, hogy lntézményünkben betegként taltózkodó személyekrő]
bármi]yen adat, infolmáció küJönlegesen védett adatnak minősül. A belegszobában'
váróteremben, folyosókon készített lénykép is alkalmas lehet az érintett személy azolrositására'
TILos tehát o1yan kép, vagy hangfe]vételt készíteni Intéznényünkben' amelyen töIténő

megjelenéséhez az érintet1személy kifejezetten _ írásban nemiárult hozzá.
Az intézmény területén észlelt esel-leges tárgyi hiányosságokal, amak mielőbbi kezelése
érdekében elsődlegesen az intózmény vezetőie részére kel1 jelezni. A betegellátás
biztonságához fiiződő közbizalom megőrzése érdekében' amenn-viben a tárgyi 1'el1é1elekől

készített felvéte]ek séI1ik az jntézmény jó hímevét' az intézmény megleszi a szükséges jogi
lépéseket'
A kép készítőjének felelőssége annak biztosítása, hogy a felvéte1en ne szerepeljen egyetlen
olyaü személy sem, aki a rögzítéshez, adatkeze]éshez nem járult hozzá' A személyhez fűződő
jogok betatása mindenki számára köte]ező' Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a személyes
adatok megsértése elkölcsi és anyagi lélelősséget von maga után'
Az íIott és elektronikus média t'elé csak a főigazgató' ill' a 1énntartó által megbízott
nyilatkozhat.

13. PANASZKEZELÉS:

A kórházi e]Iátássa], vagy betegjogok érvényesiilésével kapcsolatos panásza esetén eztjeleáeti
kezelőorvosának' osztál}ryez€tő főorvosnak, ápolási igazgatólak! vagy az orvos-
igazgatónak, illetve fordulhat közvetlenül a betegiogi képvis€lőhöz.
El]átásával kapcsolatos észlevételeit a biztosított ,,Betcgelégedettségi kérdőiv':en is
megfogalmazhatja.

14. MELLÉKLETEKI

Jelen házirend szelves lészét képezi két me1léklet.

Me11éklet 1

Me11éklet 2
Tájékoáató a betegek jogairól
Nyilatkozat

14'1. A betegekjogairól és kölelességéfó] szóló tájékoztató, mely az osztá]ya, illetve Iészlege
vezető ápolójánál e]érhető.

14.2. A Beteg állalkitö1tött és aláíft nyi1atkozat' me ly a Beteg kórhrízi dokrrmentációjátrak része
és kór1apjában kerü1 megőrzésre.

l0



15. ZÁRÓ RENDELKEZÉsEK:

Je1cn házirend visszavonásig ha1ályos, hatá1ybalépÓsével a 50/21202'I. iktatószámil szabá1yzat
hatályát vesZti.
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Llázirend 1. sz. mellék]et

Táiékoztató 
^:z 

egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól

Tiszt€lt Betegcink|

A betegjogok gyakollási módjára és a kötelezettségekrc vonatkozóan az egészségügyró1 szó1ó

1997. évi CLlv' 'l'örvény 6-27s- i tartalmaznak rendolkezésekel' Ez a tájéko7'tató az
egés7ségügyi tön'ény alapján készült a betegek sziímára lúlyeges részek kiemeléséve].

A BETEG.IoGoK GYAKoRLÁSÁNAK És ÉnvÉNynsÍrÉsÉNEK SZABÁLYAI

1. A betegek iogai (Egészséeijgyi Tölvóltv 6,t-25's)

1'1 A7 eqészségügvi ellátáshoz való ioe
Minden betegnek joga \'an -jogszabályban meghatá'ozott koretek köZöll - az egészségi állapota
által indokolt, megfele]ő. folyamatosan hozzáféIhetó és az egyenlő bánásmód
követelményének megfolelő egészségügyi eIIátáshoz.

1.2 AZ embo méltósáqhoz valójog
Az egészsógügyi ellátás során a beteg emberi méItóságát tiszte]elben kell tartani' A betegen

kizittólag az ellátásához s7ükséges beavatkozások végezhetők e1' AZ ellátás során a beteg
jogainak gyakorlásában csak az egészségi ál]apota által indokolt ideig _ tőrvényben
moghatiározott méÍtékben és módon koÍlátozható.

1.3 A kaDcsolattartás ioqa
A kapcsolattaftás jogát betegeint betegtársaik jogainak tiszte]etben tai1ásáva1 és a betege]]átás

za\'a alanságát bjztosítva gyakorolhatják a Hliilendben foglaltak szerint. A beteg fekvőbeteg_
gyógyintézeti e]helyezése során jogosü1t más személyekJ<el akár íásban' akár szóban
kapcso]atot tarlani' továbbá - a látogatási tilalom időszakát kivéve - látogatókat fogadni,
valamint általa meghatározott személyeket a látogatásból kizámi. A beteg megtilthatja, hogy a

gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb inibrmációt más előtt
fe]tárják. Ettől csak a gondozása érdekében, kőzeli hoz.zátartozója vagy a gondozására köteles
személy kérésére lehet e]tckinteni. Telelonon kcresztül a beteg állapotáía, az a]kalmazott
gyógykezelésre és a beteget érintő körülményre vonatkozóan haünadik személynek semmiléle
tájékoztatást ne1n adhat a szakkórház'

1'4 Az IntézménY elhagyásának joga

A betegnek.joga van aZ egészségügyi intéZményt e1hagyni, amerrnyiben azzal mások testi
épségét, egészségét nem veszéiyezteti' E jog csak a tör\'én)'ben meghatalozott esetekben

korlálozható' A beteg távozási szándékát a kezelőolvosnak beje1enti, aki ezt a tényt a beteg

egészségügyi dokumentációjában fe]tünteti. Amennyiben a be1eg beje1entés nélkül távozik, a
kezelő vagyügye]etes orvos. vagy a kezelő szenélyzet az önkényes távozás tónyét és idópontjá|
a dokunentációban rögzíti. szükség esetén a hozzátartozókat' illetve a hatóságokat éftesíti' Az
intéznlény a beje1entés nélkü] lávozó beteg további kezelését neln vállaIja'
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1'5 A táiékoáatáshoz való jog

A beteg jogosult a számára egyéniesitett lbrmában megadott teljos körű tájékoztatásra, hogy
sziímára éfihetó módon teljes körű tájékoztatást kapjon a betegségére (diagnózis) és az
alka1mazott gyógykezclésére (1elápiára) vonatkozóan, Íigyelemmel életkolára,
iskolázottságita' ismereteire és lelkiállapotára.

1'6 Az öITendelkezéshez való iog
Az önrendelkezési jog gyakorlása kerelében a beteg szabadon dön1heti el' hogy kíván-e
egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások e1végzésébe
egyezik bele, ilJetve n'relyeket utasít vissza. A betegnek joga van aIIa. hogy a kivjzsgálását és

kezelését érintó döntésekben Észt vegyen és aZ egészségügyi beavatkozás elvégzéséhez
megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszellől nentes megfe]e]ő tájékoztatáson alapuló
beleegyezését (a továbbiakban: beleegyezését) adja' Amennyiben a beteg cselekvőképtelen, a
beleegyezés és a visszautasítás jogának gyakorlására a beteg törvényes képviseIője, errnek
Jliányában a törvényben meghatározott személyck jogosultak' A beteg beleegyezésére nincs
szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások
egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteli, illetve ha a beteg közvetlen életveszélyben
van,

1.7 AZ e]látás visszautasitásának ioga
A cse]ekvőképes beteget a töNényben elóífiak szerint megilleti aZ ellá1ás visszautasításának
joga, kivéve. ha annak elmaradása nások ólctét vagy testi épségét veszélyeztetné. Ennek
lészletes foltételéről bővebb tájékoztatást a beteg kezelőorvosától kéIhet.

1'8 Az egészséqüg\'i dokumenláció 1neeismerósének joqa
A beteg jogosult a lehabililációva1 összeffiggó adatainak keze1éséről, az egészségügyi
dokumentációban szerep]ő adataúól tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi adatokat
megismerni' az egészségügyi dokumentációba betekinleni' valamint azokól saját kö]tségérc
másolatot kapni'

1'9 Az orvosi titoktaftáshoz való iog
A betegjogosult ana, hogy az egészségügyi cllátásban részt vevő személyek az ellátása során
tudomásuka jutott egészségügyi és személyes adatait csak aZ aÍa jogosulttal közöljék' és

azokat bizalmasan kezeljék.

1'1o Életfenntartó vaqv életmentő (továbbiakban egvütt| életfenntartó) beavatkozás
visszautasítása
A beteg minden 01yan ellátást, anlelynek elmaladása esetén cgészségi állapotában várhalóan
súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy te]jes bizonyító erejÍi

magánokiratban' illetve irásképte]ensége esetén kót tanú együttes j elenlé|ében utasíthat vissza.
Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi dokumentációban rögzíteni kell' anrelyet a
tanúk aláíIásukkal hitelesítenek. A betegség temészetes lefolyását lehetővé té\'e az
életfenntató vagy é]etlnentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben van
Iehetőség, ha a beteg o1yan sú]yos betegségben szenved' amely az orvostudomiány mindenl(ori
á1lása szerint rövid időn bclül - megt'elelő egészségügyi ellátás mellett is - ha1á1hoz vezet és

gyógyíthatatlan' Az életfenntartó' il1etve életnentő beavatkozás visszautasítása a jogszabál-vi

előíIások betaltásával történhet' A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikol,
alaki kötöttség nélkül vissZavonhatja'
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2. A beteeek kötelezettségei (EPésL'égúgvi Tölvéh,t 26.s-27.s)

A beteg az egészségügyi szolgáItatás igénybevételekor köteles tisztoletben taftani a vonatkozó
jogszabáIyokat és az intézeli rendet' A beteg képességei és ismeretei szerint - köteles az
e]]átásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttmúködíi. amennyiben eZt egészségi
állapota lehetővé teszi' A beteg és l'rozzátartozó kölelesek tiszteletben tartarri rnás betegekjogait
sajátjogaik gyakorlása során' A beleg és hozzátartói jogainak gyakorlása soliin nem séI1heti az
egészségügyi do1gozók torvényben foglaltjogait'

3. A betePek iogainak éfvénvesítési fe dje

Amennyiben a kórházi e11átással, vagyjogainak érvényesítésével kapcso1alban panasza van, azt
jelezhetj írásban vagy szóban az egészségügyi szolgáltatónál (a szakkóIház orvos-
jgazgatójánál, ápo1ási igazgatójánál, 

"illetve 
a kezelőoNosánál), vagy írásban a Szakkórház

főigazgatójánál, fenntartójráná] (oKFo). illetve felügyeleti szervénél. A paüaszok kezelésének
rendjét a szakkórhráz Panaszkivizsgálási Szabályzata tartalmazza.
A betegekjogainak megismerésében és azok érvényesítésében a betegjogi képviseiő segíti.
lntézetünk mindento betegiogi képviselőjének neve és ügyfélfogadási rendje a betegellátó
ets}.eÉeknel kiftiggc.ztr e megtaJáJhaló'
A betegjogi képviselőn rú1 KÖZVETíTo ]'ANÁcs segitségét is igénybe veheti.
Szakkórházunt teriiletileg a Budapesti Igazságügyi SzakéI1ői Kamalához taftozik, melynek
címe, 1 126 Budapest' Böszönnényi út 20-22 ' fsz.12 ' Levélcím| 1531 Bp' Pt7'

A Szakkórház gyógyíló tevékenységéve] kapcsolatosan a sajtó részére nyilatkozatot a
főigazgató i]]etve a feimtafió Dlegbizottja tehet.

Néhány jó tanács!
Minden esetben tisáázza, hogy milyen kezelések, bealatkozások \amak Önre, ezek hogyan
töIténnek, mennyi időt vesznek igénybe' elvégzésiik' vagy elmaradásuk milyen
következnényekkel járhat. Az orvos minden beavatkozás előtt szóbeli tájékoztatást ad Önnek'
Adódhatnak olyan kérdései, amelyek a tájókoztatóban nem szerepelnek, vagy nem érthetőek,
ne restellje feltenni ezeket.
Írott tájékoáatót csak akkor írjon alá' lra azt részletesen elo]vasta, megértetle és megbeszéIte
kezelőorvosával'

Jó egészséget kíYán a Kórház vezetősógc!

ary
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Há,jÍend 2' s7. melléklet

. Alulírott

NYILATKoZÁT

felvételem során figyelmemet Í'elhír.ták az oszlályon kifuggesÍett HAZIREND' és a
személyh€z fűződő jogok m€gismerósén€k lehetőségér€.

. Kijelentem továbbá, hogy figlclmemet felhivták aÍra is, hogy kórházi taÍózkodásom idejéle
pénzemet és egyéb, a kórházba belrozott étékeime1 a szakkóIház házi pénÍárába ing}enes

kórházi letétbe heiyezhetem. Egyúttal tüdomásul veszem, hogy a szakkóÍház csak a kórházi
letétbe helyezett készpénzéÍ és éftéktárgyakéÍ vállal felelősséget'

. Kljclentem továbbá' hogy osÍályos felvételem során tájékoáatást kaptam a Betegazonositó
csuklószalag szükség esetén történő viseléséói, valamint az igénybe vehető térítésköteles

. személyi igazolványomat' TAJ- kártyámat, igazolványaimat visszakaptam'

. EgészségÍigyi ellátásom alatt felvilágosilás adható;
személy/személyek részére'

. Betegségemről' annak várbató kimeneteléről még kéréstikre se tájékoáassák ez alábbi
szeméIyeket:
Név:''.'''- . ' ''''..'''...''.'''''-''''.'''''''.''''''..''Lakcím; .'..''.'.''''''''''''

Beteg (hozzátartozó, t-',. képv') aláirása

Kijelentem, lrogy atájékoztatás ellenére értéktárgyaim letétbe lrelyezésének lehetőségével nern kívánok
élni.

s7iiletési dátum:
'fAJ szám; .'.-'--'''''' e]ismerem, hogy kórházba va]ó

Beteg (hozzátartozó' tv' képv.) aláílása

Beteg (hozzátaltozó, tv' képv') aláirása

saját gépkocsimmal érkeztem, gépkocsim rendszáma|'--__-__-_-_
Tudomásul veszem' hog/ a parkolóban hagyott személygépkocsimért a kórház felelősséget nem váIlal'
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