Útmutató a betegdokumentáció kiadásához

kérelmező

felhatalmazás

jogosult

cél

dokumentáció terjedelme

érintett
érintett ellátása alatt

saját jogán
írásbeli felhatalmazással

bárki

nem szükséges
nem szükséges

kérésének megfelelő (teljes)
a felhatalmazásnak megfelelően

megjegyzés

Teljes bizonyító erejű a magánokirat:
* ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
érintett ellátása után

teljes bizonyító erejű
magánokiratban
felhatalmazott

bárki

nem szükséges

a felhatalmazásnak megfelelően

* ha két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója az okiratot előttük
írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el;
* ha a fentieket ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos az általa
készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja.

ha alapos okkal feltételezhető, hogy a
dokumentáció megismerése a beteg
gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné
pszichiátriai beteg

saját jogán

Pszichiátriai beteg: BNO F00-F99; X60-X84
korlátozható

ha a dokumentáció megismerése más
személy személyiségi jogait sértené

A korlátozás elrendelésére kizárólag orvos jogosult. A
korlátozásokat részletesen dokumentálni és indokolni kell. A
korlátozások elrendeléséről a betegjogi képviselőt és a beteg
törvényes vagy meghatalmazott képviselőjét haladéktalanul
értesíteni kell.

hozzátartozó

érintett életében, vagy
halálát követően

érintett halála esetén

írásbeli kérelem

házastárs, az egyeneságbeli
rokon, a testvér, illetve az
élettárs, valamint leszármazóik

írásbeli kérelem

törvényes képviselője, közeli
hozzátartozója, valamint
örököse

Ha az egészségügyi adat más módon való
kérelmező életét, egészségét befolyásoló ok megismerése, illetve az arra való következtetés
nem lehetséges, és csak azoknak az egészségügyi
feltárása
adatoknak a megismerése lehetséges, amelyek a
megjelölt okkal közvetlenül összefüggésbe
kérelmező egészségügyi ellátása
hozhatóak.
a halál okával összefüggő vagy
összefüggésbe hozható

Egészségügyi adatokra vonatkozó tájékoztatást a beteg
kezelőorvosa, illetve az egészségügyi szolgáltató orvosszakmai
vezetője adja meg, az orvosi tájékoztatásra vonatkozó
előírásoknak megfelelően.
Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól
származik.
Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbe fogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbe
fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az
élettárs.

a halál bekövetkezését megelőző
gyógykezeléssel kapcsolatos

Örökös: törvényes, végintézkedés szerinti, öröklési szerződés
szerinti. Törvényes örökös első sorban az örökhagyó gyermeke.

ellátóhálózaton kívüli
szerv megkeresésére
vagy adatkérésére
nyomozó hatóság és a
rendőrség terrorizmust
elhárító szerve

Be. 262. § (1) f) kizárólag az
ügyészség engedélyével

a megkeresésben vagy adatkérésben az
adatkezelés pontos célját és a kért adatok
körét meg kell jelölni.

a megkeresés vagy adatkérés szerint

Sürgős esetben engedély nélkül is kérhető az adatszolgáltatás.
Az adatszolgáltatás nem tagadható meg az ügyészi engedély
hiánya miatt. Ilyen esetben az ügyészség engedélyét utólag
haladéktalanul be kell szerezni.

igazságügyi szakértő

büntetőügyben, polgári
peres és nemperes ügyben,
közigazgatási hatósági
ügyben

a kirendelés vagy megbízás teljesítése,
valamint tevékenységének
ellenőrizhetősége

a megkeresés vagy adatkérés szerint

A betegellátót az igazságügyi szakértővel szemben a titoktartási
kötelezettség nem köti.

ügyvéd

a jogosult írásbeli
meghatalmazásával

a fentiekben meghatározott célokból

a kérelem és a jogosultság terjedelme szerint

a fentiekben meghatározott
személyek

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései alapján

A meghatalmazásból ki kell tűnnie annak, hogy ki a
meghatalmazott személy, a meghatalmazás milyen
nyilatkozatok megtételére, milyen ügyre szól.

