
 
 
 
 
 
2015; 5 (2): 5-8.   
 
A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar  
I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos  
és szakmai továbbképző hírlevele  
 
 
Tisztelt Kolleganők és Kollegák! 
 
Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ISSHP ((International Society for the Study of 
Hypertension in Pregnancy) European Congress 2015. szeptember 24-26. között kerül 
megrendezésre Budapesten. Számos, a terhességi hipertónia témakörben 
nemzetközileg elismert szakember jelezte már részvételi szándékát. Ezúton is 
tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az absztraktok beküldési határideje 2015. május 20. 

Egyben értesítjük a kollegákat, hogy a kongresszust megelőző napon magyar nyelvű, 
akkreditált, továbbképző szakdolgozói tanfolyam kerül megrendezésre, melynek címe 
„A terhességi hypertoniák kórismézése, kezelése és gondozása, különös tekintettel a 
praeeclampsiára”. A rendezvényre elsősorban szülésznőket, védőnőket és                 
intenzív betegellátásban jártas ápolókat várunk. A tanfolyam tematikája a 
http://euroisshp2015.com honlapon megtalálható.  
Jelentkezni a revhegyi@congressline.hu e-mail címen lehet.  
A részvételi díj 8 000 Ft/fő. A tanfolyam résztvevői számára ebédet biztosítunk.  
 

A jelentkezőket szeretettel várjuk. 
 
Budapest, 2015. március 18. 

 
 
 
 

 
Dr. Rigó János az MTA doktora 

egyetemi tanár, igazgató, 
a kongresszus elnöke 

     

 
 

http://euroisshp2015.com/
mailto:revhegyi@congressline.hu
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Előadók: Dr. Csősz György1 
Dr. Farkas Antónia3 
Dr. Mogyorósi Dorottya5 
Dr. Sztakó Péter7 

Hídvéginé dr. Adorján Lívia9 

Dr. Dósa Ágnes2 
Dr. Martini Jenő4 
Dr. Petrássy Miklós6 
Dr. Szűcs Péter8 

 

1Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelő Intézet 
  és Baleseti Központ, Szülészeti és Nőgyógyászati   
  Osztály 
2Semmelweis Egyetem, 
  Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet 
3Fővárosi Törvényszék, Polgári Kollégium 
4Martini Ügyvédi Iroda 

 

5Semmelweis Egyetem, Rektori Hivatal 
6Petrássy Ügyvédi Iroda 
7Uzsoki Utcai Kórház, 
  Szülészet-nőgyógyászati Osztály 
8Szűcs Péter Ügyvédi Iroda 
9Szolnoki Törvényszék, Polgári Kollégium 

 
Megállapítások 

 
1. Az egészségügyi intézmények ellen indított kártérítési perek gyakorisága, kárértéke az elmúlt 

20 évben jelentősen megemelkedett, a felelősség határai kitágultak. Ez az orvosi gyakorlatot 
alapvetően befolyásolja. 
 

2. A kártérítési perek elhúzódnak, a kamatok az egyébként is magas kártérítési összegek 
többszörösét is kitehetik. 
 

3. Az egyes esetek jogi és orvosi megítélése lényegesen különbözik. 
 

4. Nincs egységes bírói gyakorlat a kirendelt szakértő kompetenciájának megítélésében, a felek 
szakvéleményeinek értékelésében, a nem vagyoni kár megítélésében. 
 

5. Az új Polgári Törvénykönyv a személyiségi jogok megsértése esetén a nem vagyoni kár 
helyett bevezette a sérelemdíjat. Bár ítélkezési gyakorlat még nem alakult ki, a jogszabály 
szerint ilyen esetben a kárt nem kell bizonyítani. 
 

6. A mulasztás felróható, ha az elvárhatóság követelménye nem teljesül. Ezzel ellentétben a 
tévedés nem mindig felróható. A tévedés egy téves kiindulópontból eredeztetett hamis 
képzet, az ahhoz vezető objektív kritériumok vizsgálata orvosszakértő feladata. 
 

7. Mindig vizsgálni kell, hogy a felróható magatartás, illetve hiba okozati összefüggésben van-e 
a kárral, mert csak ekkor alapozhat meg kártérítést. 
 

8. A dokumentáció pontos vezetése az egészségügyi szolgáltatók törvényben előírt 
kötelezettsége. Az alperes a dokumentáció alapján tudja kimenteni magát a kárfelelősség alól. 
A szakértő a dokumentáció alapján tudja megítélni, hogy történt-e szakmai szabályszegés 
vagy a gondos eljárás elmulasztása. 

 

9. Az egészségügyi ellátás kapcsán indított kártérítési perben a kár, a jogellenes tevékenység és a 
kettő közötti ok-okozati összefüggés bizonyítása a felperes feladata.
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10. Annak igazolása, hogy az egészségügyi ellátás az elvárható gondossággal történt, az alperes 
feladata. Az elvárható gondosságba nem csak a protokoll által kötelezően előírt vizsgálatok, 
kezelések tartoznak bele, hanem minden, ami a beteg egészségének helyreállításához, 
megőrzéséhez szükséges, célszerű és indokolt, de nem feltétlenül kötelező. 

 

11. Az ítélkezési gyakorlat szakmai szabályként tekint a magyar tankönyvekre, a szakmai 
kollégium által kidolgozott protokollokra, irányelvekre, útmutatókra. Az egész szakmát 
reprezentáló társaságok közgyűlése által elfogadott ajánlások is szakmai előírásként veendők 
figyelembe az ítélkezési gyakorlat alapján. 

 

12. Az egyes egészségügyi szolgáltatók helyi protokolljai, eljárásrendjei jogi relevanciával nem 
bírnak, amennyiben megengedőbbek a szakirodalom által megfogalmazott szakmai 
szabályoknál. Ha azoknál szigorúbbak, akkor számon kérhetők. 

 

13. A beteg és az egészségügyi intézmény között szerződéses jogviszony van, de a kártérítésre a 
szerződésen kívüli károkozás szabályait kell alkalmazni. 

 

14. Az ítélkezési gyakorlat változott az esély, illetve az esély elvétele megítélésében: régebben 
okozati összefüggés hiányában nem állapítottak meg kártérítési felelősséget, újabban az 
okozati összefüggés bizonyítása könnyebb. Az esély elvételét önmagában kárnak tekintik, az 
esély kérdése a felróhatóság alóli kimentés körében vizsgálandó, és a bizonyítási kötelezettség 
az alperest terheli. 

 

15. A beteg tájékoztatása az orvos kötelezettsége, illetve a beteg joga. A beteget is 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A tájékoztatás folyamata akkor 
befejezett, ha a beteg megérti a tájékoztatás tartalmát. 

 

16. A felvilágosítás/tájékoztatás tartalmi elemei: 
• az önrendelkezés jogának ténye; 
• a kórismézés, kezelés nélküli kórjóslat; 
• a tervezett beavatkozás természete, célja, ismert specifikus veszélyei, azok jellege, 
 gyakorisága, súlyossága; 
• alternatív kezelési lehetőségek, azok előnye, hátránya; 
• további kérdezés lehetősége. 

 

17. A beteg lemondhat a tájékoztatás jogáról. 
 

18. A tájékoztatás tényét, a beteg által feltett kérdéseket is dokumentálni kell. 
 

19. A kártérítési perek nagy része a nem megfelelő kommunikáció miatti személyes sértettség, 
megbántódás miatt indul. Megfelelő kommunikációval, a hiba beismerésével, 
bocsánatkéréssel a kártérítési perek egy része elkerülhető. 

 
 
Budapest, 2015. március 20. 

 
 
 

      Dr. Rigó János egyetemi tanár 
          a Semmelweis Egyetem 
             I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója 
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TÁJÉKOZTATÓ, HÍREK  
 
 
EBCOG akkreditáció 
 

Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újabb négy év időtartamra elnyerte a 
European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) 
akkreditációját. 
 
„Vérdepó” 
 

2015. február 1-től az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött szerződés alapján 
kihelyezett vérdepó működik Klinikánkon. A vérdepó üzembe helyezésével a 
betegbiztonság emelése mellett a vérkészítmények hatékony kezelése és 
költségkímélőbb gazdálkodása is lehetővé vált. Integrált informatikai rendszer 
bevezetésével megteremtődött a fekvőbeteg ellátásban felhasználásra kerülő 
vérkészítmények nyomon követésének feltétele. 
 
Endo Klub 
 

Klinikánkon az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány együttműködésével 
2015 márciusa óta havonta egy alkalommal ingyenes klubnapot tartunk betegeink 
számára, melyen a női egészséget érintő témákkal foglalkozunk, különös tekintettel 
az endometriózisra. 
A klubnap előadással kezdődik, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódik, ahol 
mindenki felteheti az adott témával kapcsolatos kérdéseit. Az első rendezvény témája 
a szabályos menstruációs ciklus és annak eltérései témakörben került megrendezésre, 
mely nagy sikerrel zárult. 
Az ülőhelyek korlátozott száma miatt a részvételi szándékot kérjük e-mailben 
elküldeni az info@noiegeszsegert.hu címre vagy telefonon a +36 30 2172 444 
számon jelezni. 
 
Vízilabda szuperrangadó jótékonysági felajánlással 
 

A vízilabda országos bajnokság első és második helyén álló két csapat, a Szolnoki 
Dózsa-Közgép és az A-Híd-OSC-Újbuda a Kondorosi úti uszodában zsúfolásig 
megtelt nézőtér előtt szuperrangadót játszott 2015. április 3-án. Bár egymás ellen 
játszott a tabella két éllovasa, Klinikánk támogatásáért mégis összefogtak.                           
A belépőkből származó teljes bevételt az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 
részére ajánlották fel, amit a klinika munkatársai ezúttal is megköszönnek. 
  
Halálozás 
 

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Lázár Levente, az I. Sz. Szülészeti és 
Nőgyógyászati Klinika osztályvezető egyetemi adjunktusa 2015. március 16-án elhunyt. 

mailto:info@noiegeszsegert.hu
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I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának tudományos 

és szakmai továbbképző hírlevele 


Tisztelt Kolleganők és Kollegák!


Örömmel tájékoztatjuk, hogy az ISSHP ((International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy) European Congress 2015. szeptember 24-26. között kerül megrendezésre Budapesten. Számos, a terhességi hipertónia témakörben nemzetközileg elismert szakember jelezte már részvételi szándékát. Ezúton is tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy az absztraktok beküldési határideje 2015. május 20.


Egyben értesítjük a kollegákat, hogy a kongresszust megelőző napon magyar nyelvű, akkreditált, továbbképző szakdolgozói tanfolyam kerül megrendezésre, melynek címe „A terhességi hypertoniák kórismézése, kezelése és gondozása, különös tekintettel a praeeclampsiára”. A rendezvényre elsősorban szülésznőket, védőnőket és                 intenzív betegellátásban jártas ápolókat várunk. A tanfolyam tematikája a http://euroisshp2015.com honlapon megtalálható. 


Jelentkezni a revhegyi@congressline.hu e-mail címen lehet. 


A részvételi díj 8 000 Ft/fő. A tanfolyam résztvevői számára ebédet biztosítunk. 


A jelentkezőket szeretettel várjuk.


Budapest, 2015. március 18.




Dr. Rigó János az MTA doktora

egyetemi tanár, igazgató,

a kongresszus elnöke


A szülészeti tevékenység jogi aspektusai az ítélkezési gyakorlat tükrében
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Megállapítások

1. Az egészségügyi intézmények ellen indított kártérítési perek gyakorisága, kárértéke az elmúlt 20 évben jelentősen megemelkedett, a felelősség határai kitágultak. Ez az orvosi gyakorlatot alapvetően befolyásolja.

2. A kártérítési perek elhúzódnak, a kamatok az egyébként is magas kártérítési összegek többszörösét is kitehetik.

3. Az egyes esetek jogi és orvosi megítélése lényegesen különbözik.

4. Nincs egységes bírói gyakorlat a kirendelt szakértő kompetenciájának megítélésében, a felek szakvéleményeinek értékelésében, a nem vagyoni kár megítélésében.

5. Az új Polgári Törvénykönyv a személyiségi jogok megsértése esetén a nem vagyoni kár helyett bevezette a sérelemdíjat. Bár ítélkezési gyakorlat még nem alakult ki, a jogszabály szerint ilyen esetben a kárt nem kell bizonyítani.

6. A mulasztás felróható, ha az elvárhatóság követelménye nem teljesül. Ezzel ellentétben a tévedés nem mindig felróható. A tévedés egy téves kiindulópontból eredeztetett hamis képzet, az ahhoz vezető objektív kritériumok vizsgálata orvosszakértő feladata.

7. Mindig vizsgálni kell, hogy a felróható magatartás, illetve hiba okozati összefüggésben van-e a kárral, mert csak ekkor alapozhat meg kártérítést.

8. A dokumentáció pontos vezetése az egészségügyi szolgáltatók törvényben előírt kötelezettsége. Az alperes a dokumentáció alapján tudja kimenteni magát a kárfelelősség alól. A szakértő a dokumentáció alapján tudja megítélni, hogy történt-e szakmai szabályszegés vagy a gondos eljárás elmulasztása.

9. Az egészségügyi ellátás kapcsán indított kártérítési perben a kár, a jogellenes tevékenység és a kettő közötti ok-okozati összefüggés bizonyítása a felperes feladata.


10. Annak igazolása, hogy az egészségügyi ellátás az elvárható gondossággal történt, az alperes feladata. Az elvárható gondosságba nem csak a protokoll által kötelezően előírt vizsgálatok, kezelések tartoznak bele, hanem minden, ami a beteg egészségének helyreállításához, megőrzéséhez szükséges, célszerű és indokolt, de nem feltétlenül kötelező.

11. Az ítélkezési gyakorlat szakmai szabályként tekint a magyar tankönyvekre, a szakmai kollégium által kidolgozott protokollokra, irányelvekre, útmutatókra. Az egész szakmát reprezentáló társaságok közgyűlése által elfogadott ajánlások is szakmai előírásként veendők figyelembe az ítélkezési gyakorlat alapján.

12. Az egyes egészségügyi szolgáltatók helyi protokolljai, eljárásrendjei jogi relevanciával nem bírnak, amennyiben megengedőbbek a szakirodalom által megfogalmazott szakmai szabályoknál. Ha azoknál szigorúbbak, akkor számon kérhetők.

13. A beteg és az egészségügyi intézmény között szerződéses jogviszony van, de a kártérítésre a szerződésen kívüli károkozás szabályait kell alkalmazni.

14. Az ítélkezési gyakorlat változott az esély, illetve az esély elvétele megítélésében: régebben okozati összefüggés hiányában nem állapítottak meg kártérítési felelősséget, újabban az okozati összefüggés bizonyítása könnyebb. Az esély elvételét önmagában kárnak tekintik, az esély kérdése a felróhatóság alóli kimentés körében vizsgálandó, és a bizonyítási kötelezettség az alperest terheli.

15. A beteg tájékoztatása az orvos kötelezettsége, illetve a beteg joga. A beteget is együttműködési és tájékoztatási kötelezettség terheli. A tájékoztatás folyamata akkor befejezett, ha a beteg megérti a tájékoztatás tartalmát.

16. A felvilágosítás/tájékoztatás tartalmi elemei:


· az önrendelkezés jogának ténye;


· a kórismézés, kezelés nélküli kórjóslat;


· a tervezett beavatkozás természete, célja, ismert specifikus veszélyei, azok jellege, 
gyakorisága, súlyossága;


· alternatív kezelési lehetőségek, azok előnye, hátránya;


· további kérdezés lehetősége.

17. A beteg lemondhat a tájékoztatás jogáról.

18. A tájékoztatás tényét, a beteg által feltett kérdéseket is dokumentálni kell.

19. A kártérítési perek nagy része a nem megfelelő kommunikáció miatti személyes sértettség, megbántódás miatt indul. Megfelelő kommunikációval, a hiba beismerésével, bocsánatkéréssel a kártérítési perek egy része elkerülhető.

Budapest, 2015. március 20.








Dr. Rigó János egyetemi tanár








    a Semmelweis Egyetem






         I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója

Tájékoztató, hírek 


EBCOG akkreditáció

Az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika újabb négy év időtartamra elnyerte a European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) akkreditációját.


„Vérdepó”

2015. február 1-től az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött szerződés alapján kihelyezett vérdepó működik Klinikánkon. A vérdepó üzembe helyezésével a betegbiztonság emelése mellett a vérkészítmények hatékony kezelése és költségkímélőbb gazdálkodása is lehetővé vált. Integrált informatikai rendszer bevezetésével megteremtődött a fekvőbeteg ellátásban felhasználásra kerülő vérkészítmények nyomon követésének feltétele.


Endo Klub

Klinikánkon az „Együtt könnyebb” Női Egészségért Alapítvány együttműködésével
2015 márciusa óta havonta egy alkalommal ingyenes klubnapot tartunk betegeink számára, melyen a női egészséget érintő témákkal foglalkozunk, különös tekintettel az endometriózisra.


A klubnap előadással kezdődik, majd kötetlen beszélgetéssel folytatódik, ahol mindenki felteheti az adott témával kapcsolatos kérdéseit. Az első rendezvény témája a szabályos menstruációs ciklus és annak eltérései témakörben került megrendezésre, mely nagy sikerrel zárult.


Az ülőhelyek korlátozott száma miatt a részvételi szándékot kérjük e-mailben elküldeni az info@noiegeszsegert.hu címre vagy telefonon a +36 30 2172 444 számon jelezni.

Vízilabda szuperrangadó jótékonysági felajánlással

A vízilabda országos bajnokság első és második helyén álló két csapat, a Szolnoki Dózsa-Közgép és az A-Híd-OSC-Újbuda a Kondorosi úti uszodában zsúfolásig megtelt nézőtér előtt szuperrangadót játszott 2015. április 3-án. Bár egymás ellen játszott a tabella két éllovasa, Klinikánk támogatásáért mégis összefogtak.                           A belépőkből származó teljes bevételt az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika részére ajánlották fel, amit a klinika munkatársai ezúttal is megköszönnek.

Halálozás

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Dr. Lázár Levente, az I. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető egyetemi adjunktusa 2015. március 16-án elhunyt.
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