TÁJÉKOZTATÓ
az egészségügyi ellátásban részesülő betegek jogairól
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót és szükség esetén tiltási vagy
korlátozási szándékát jelezze a kezelő orvosnak!

Személyes és betegséggel kapcsolatos adokra vonatkozó tájékoztatás
Az Ön hatékony kezeléséhez elengedhetetlenül szükségünk van az egészségi állapotára
vonatkozó és személyazonosító (név, lakcím, stb.) adataira, amelyeket bizalmasan kezelünk.
Az Önről tudomásunkra jutott adatokra az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok
érvényesek, azokhoz csak a gyógyításában résztvevő dolgozók férhetnek hozzá.
Önnek joga van valamennyi, Önre vonatkozó dokumentumba betekinteni, és arról – saját
költségén – másolatot kérni. Önnek joga van az adott betegségével kapcsolatos
egészségügyi ellátásának ideje alatt más személyt írásban felhatalmazni az egészségügyi
dokumentációba való betekintésre, illetve azokról másolat készíttetésére.
Az Ön adatait gyógykezelése érdekében intézményünk a következő esetekben adhatja ki:
1.) Az aktuális kezeléssel összefüggő adatokat más egészségügyi intézetnek (pl. konzílium
kérése, vagy áthelyezés esetén).
2.) Az Ön háziorvosának, kezelőorvosának.
Ezeket az adattovábbításokat Önnek joga van írásban korlátozni vagy megtiltani.

A betegek jogai
 Az önrendelkezési jog gyakorlása keretében Ön szabadon döntheti el, hogy kíván-e
egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve annak során mely beavatkozások
elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza, de tudnia kell az alábbi
korlátozásokról:
- nem utasítható vissza az ellátás, ha annak elmaradása mások életét vagy testi épségét
veszélyeztetné;
- minden olyan ellátás, amelynek elmaradása esetén az Ön egészségi állapotában
várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban, vagy
teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenség esetén két tanú együttes
jelenlétében utasítható vissza;
- az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására csak abban az esetben
van lehetőség, ha Ön olyan súlyos betegségben szenved, amely az orvostudomány
mindenkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is –
gyógyíthatatlan. Ez utóbbi esetben a visszautasítás csak akkor érvényes, ha azt egy
háromtagú orvosi bizottság is megerősíti.
 A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa
vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon.
 Önnek joga van arra, hogy kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon egészségi
állapotáról (ideértve annak orvosi megítélését is), a javasolt vizsgálatokról és
beavatkozásokról, azok elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és
kockázatairól, azok tervezett időpontjáról.

 Önnek joga van arra, hogy a kivizsgálását és kezelését érintő döntésekben részt vegyen,
a beavatkozások elvégzésének feltétele, hogy azokhoz Ön a beleegyezését adja. A
beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja.


A betegnek az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele mellett kötelezettségei is
vannak. Az ellátás igénybevétele során köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó
jogszabályok és a Pécsi Diagnosztikai Központ működési rendjét. A beteg - amennyiben
azt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi
dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni az alábbiak szerint:
-A) Tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a
megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez mindarról,
amely mások életét vagy testi épségét veszélyezteti; így, különösen a fertőző
betegségekről és állapotokról. –B) Betartani a vizsgálattal kapcsolatban kapott
rendelkezéseket. -C) Tájékoztatni Őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa
korábban tett nyilatkozatáról. –D) Megfizetni az ellátás előírt térítési díját. –E) Hitelt
érdemlően igazolni a jogszabályban előírt személyes adatait.

A betegek az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor kötelesek tiszteletben
tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az intézményi rendet.
Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel forduljon az Önt felvevő munkatársunkhoz,
illetve vizsgálatát végző orvosához!
Ha az egészségügyi ellátás igénybevétele során az ellátással összefüggésben valamivel
nincs megelégedve, panaszt tehet a Recepció vezetőjénél. Amennyiben panasza a
Recepciónál nem nyer orvoslást, vagy annak rendezése - megítélése szerint ott kellemetlen panaszát az orvos igazgatónak is benyújthatja írásban.
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A panaszbejelentés kivizsgálásáról 10 munkanapon belül írásban tájékoztatjuk.
A betegjogokkal kapcsolatos további információ végett, illetve panaszaival a Pécsi
Diagnosztikai Központ betegjogi képviselőjéhez is fordulhat. Elérhetősége a betegváróban
kifüggesztve található.
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