Tisztelt Betegeim!
Köszönöm, hogy bőrgyógyászat online szolgáltatásomat igénybe veszi.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény előírásai alapján az alábbiakban szeretném
tájékoztatni Önt jogairól és kötelezettségeiről.
Önnek joga van ahhoz, hogy kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon:


egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is,



a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról,



a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges
előnyeiről és kockázatairól,



a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól,



döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében,



más lehetséges eljárásokról, módszerekről,



az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről,



az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményéről,



a további ellátásokról,



a javasolt életmódról, valamint



megtudhatja az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét,
szakképesítését és beosztását.

A tájékoztatásnak érthetőnek kell lennie. Az Ön egészségügyi ellátásában résztvevő
személyeknek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait (orvosi
titok) bizalmasan kell kezelniük, és azokat csak az arra jogosultakkal közölhetik.
A beteg kötelezettségei
Eredményes gyógyító tevékenység csak a beteg és az ellátók kölcsönös együttműködése
révén lehetséges, ezért a betegnek nem csak jogai, de kötelezettségei is vannak. E
kötelezettségeknek elsősorban a saját és mások gyógyulása érdekében kell eleget tennie.


Tájékoztatni őket mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő
gyógykezeléshez. Különösen fontos elmondani korábbi betegségeit, gyógykezelését;
azt, hogy milyen gyógyszereket szed, illetve szedett, valamint fel kell tárnia azokat a
kockázati tényezőket is, amik az egészségét károsíthatják.



Tájékoztatni kell az ellátókat – saját betegségével összefüggésben – mindarról, ami
mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző
betegségekről és a foglakozás végzését kizáró megbetegedésekről, állapotokról.
(Egyes fertőző betegségek esetén azt is meg kell mondania, hogy a fertőzést kitől
kaphatta és kit fertőzhetett meg.)



El kell mondania, hogy egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban milyen
jognyilatkozatokat tett (pl. helyettes döntéshozót nevezett meg, élő végakaratot
készített).



Miután hozzájárult a beavatkozásokhoz, köteles betartani az orvosoknak a
gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit.



Természetesen köteles betartani a jogszabályokat, az intézmény házirendjét és a
térítésköteles ellátások ellenértékét megfizetni.



Hitelt érdemlően igazolnia kell a személyes adatait és azt, hogy van-e
egészségbiztosítása?



Köteles tiszteletben tartani más betegek és az egészségügyi dolgozók jogait.

Az orvosnak joga van arra (és ez egyben erkölcsi kötelessége is), hogy betegét
körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a beteg állapotára és körülményeire tekintettel
tájékoztassa.
Alulírott Beteg jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy a kezelőorvosom jelen
dokumentumban foglalt tájékoztatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.
Dátum: ……………………………………….
…………………………………………………………..
Beteg

