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A Semmelweis Egyetem kiemelten fontos feladatának taftja a betegek és hozzátartozóik ( a
továbbiakban: Beteg) tájékoztatáshoz fíiződő jogának teljes körű gyakorlását, az orvos-beteg
kapcsolatban az eredményes betegellátáshoz szükséges információ áramlásának biztosítását. A
betegtájékoztatóval széleskörű ismereteket szeretnénk nyújtani a betegtájékoztatási gyakorlatról a
betegek j ogairól és kötelessé geiről illetve a Házirendrő|.
Atájékoztatő cé|ja, hogy hasznos információkka| segítsük az on intézménybe|i el|átását, csökkentsük
az onben rejlő esetleges bizonyta|anságot és kiszo|gáltatottság érzését. Az ellátáshoz szükséges
tudnivalók rende|kezésre áIlása egyaránt fontos a beteg (hozzátartozo) és az intézmény munkatársai
számára is, az e1|átás így valósítható meg eredményesen, hatékonyan és biztonságosan.

AZ E Gűi,szsÉcÜcyr INTÉ ZMÉNY/KLINIKA BELS Ő nnÚxoo É sI REND JÉRoL

1. Az egészségügyi intézmény megközelítése, az infrastruktúrához kötődő információk

1.1. Azintézmény megközelíthetősége

lntézményünk címe:
Intézményünk levelezési címe: 1082. Budapest, Üllői .űt18lb

l085 Budapest. ÜIlői út 26.
1428 Budapest, Pf.2.

Intézményünk honlapja: http:i/semmelweis.hu/urologia/
Intézményünk e-mail címe: titkarsag.uro1ogia@med.semmelweis-univ.hu
lntézményünk telefonszámai :+3 6 1 - 2 1 0-0280, +3 6 l -459- 1 5 00
Porta:51 l35 mellék
Igazgatői titkárság: 5 I 1 41 mel lék
Fax: +361-210-0305

Szakrendelésre bej elentkezés :

Hétköznapokon 6:55-ig az épület előtt |egyenek szívesek várakozni a nyitásra!

Kérjük az ambuláns és befekvésre jelentkező betegeket, hogy szíveskedjenek a felvéteIi iroda
ablakánál j elentkezni.

Felvételi irodánk 7'00 _ 14:50, pénteken 7o00 _ 13:50 között fogadja a betegeket az a|agsorban.

Telefon: 06-1-210-0330151134 vagy 06 20 825 - 1134
hétfőtől csütörtökig 12.00 -15.00 őra kőzőtt
pénteken 12.00 - 14.00 óra között

And ro|ógiai szakrende|és
Telefon: 06-1 -459-1 500/5 1 I 03
hétfotől péntekig 12.00 _ l4'00 óra között

15 óra után' hétvégén és ünnep napokon az ügyeletes orvos látja el a betegeket.
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Intézményünkbe az alábbi módokonlathat el:. gépkocsiva|: Az Üttoi utrol bármelyik irányból be lehet hajtani a Korányi Sandor utcába,
ahol fizetős parkolási lehetőség van.
. tömegközlekedéssel: A Klinikák metrómegá|Iőto| az Üllői úton a Nagyvárad téI fe1é
haladva a Korányi Sándor utcába kell balra kanyarodni. Kb. 100 méter után jutunk el az
utolsó kapuhoz (ez a Füvészkert melletti kapu). Itt érdemes bejönni, mert szembenvanaz
Urológiai Klinika épülete. A Klinikák metrómegállótól kb. 5 perc séta.
. betegszállító autóval: AZ Üllői útról bármelyik irányból be lehet hajtani a Korányi Sándor
utcába, ahol a külső X-es kapunál aportaszolgálat utbaigazítást ad a klinika
megközelítéséről..

ÉaÁ
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Par koltÍs i lehetős ég ek:
Az Egyetem területén parkolási lehetőség nem áll rendelkezésre. Amennyiben a beteg
általanos á||apota indokolja, a beteget autóval a klinika kapujáig el hozhatjak , de utána a
parkolás csak az utcán fizetős parkoló igénybevételével lehetséges. A külső klinikai telep
környezetében kizáról ag fizetős parkolási lehető sé g van.
Az udvaron belül mozgáskorlátozottak részére korlátozott számű nem fizetős parkolóhely van
kijelölve, melyet Korányi Sándor utcai fókapu kapubejárat fe|ől lehet megközelíteni.

l.2. Intézményenbe|ülitájékozódás
Intézményünk (fó)bejáratáná| megtalálja az űtbaigazító feliratokat' melyek a\apján megta|átja a
felkeresni kívánt részleset/os ztá|vt.
Intézményünkben portaszo|gálat működik, melyet rnegta|á| azintézmény főbejáratáná|,
A betegek és látogatóik intézményünk be- és kijáratait a kizáró|agos használat
megjelölteken, illetve csak dolgozói kárfyával működőn kív|i| használhatják.

szövegezéssel

A Klinika fóbejárata mozgáskorl átozottak részére (nem) akadálymentesített, Az itt érkező betegeknek
15 lépcsőfokot kel| megtennitik a |iftekig' Á í.l

qi!",
Í
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A mozgáskor|átozott bejárat az épület hátsó (mentő bejárat) bejáratánál van kia|akítva. Itt külso
csengő van elhelyezve) ajelzést követően a porta szo|gá|at nyitja az ajtót. A mozgáskorlátozottak
részére kialakított WC az a|agsorban, va|amint minden osztályon a nővérszoba melletti kórtermekben
található.
Intézetünkben a nyári időszak alatt karbantartási munkálatokat végzünk. A felújítási, építkezési
területről a portán elhelyezett információs tábláról tud táiékozódni.

1.3. Liftek használata
Intézményünkben két |ift ta|áIhato (középen i|letve a magas foldszinten egy lift á|l csak meg)' A
bete gek és hozzátartozó ik m indkét l ift et haszn álhatj ák.

2. Az egészségügyi intézménybe való felvétellel, illetve az ott történő e||átássa| kapcsolatos
tudnivalók

2.l. A felvétel menete
Intézményünkben töfténő megjelenéskor a betegfelvéte|i irodán/ablakná| (alagsor, poftával szemben
kelljelentkezni' ahol az okiratok ellenőrzése és a számítógépes nyilvántartásba véte|e tör1énik.

Járóbeteg-ellátás előzetes időpont egyeztetéssel vagy sürgősséggel történik. Az előjegyzés
személyesen vagy telefonon történhet az adolt ambulancián/szakrendelőben vagv a betesfelvételi
irodán.

Felvételre az a|ábbi iratokkal kel l j e| entkezn i ;

o beutaló, speciális szakrendelésre (andro1ógia, urodinamia)
. személyazonosságot hitelt érdemlően tanúsító igazo|vány,
o társadalombiztosítási kárrya (TAJ kártya) vagy aá he|yettesítő okmány,
o lakcímigazo|ő kártya

A számítőgépes rendszerben va|ó rögzítése és személyes dokumentumok visszaadása után a felvételt
intéző kolléga tájékoztatja a beteget, hogy az ambulancia, osztály ho| talá|ható az épületben.

A fekvőbeteg-ellátás esetén az osztá|y nővérpu|tjánál kel| jelentkezni és az osztályon szolgálatot
teljesítő ápoló bekíséri ont a kórterembe' A kórtermekben ápoló, osáályos orvos és osztályvezető
orvos végzi az e||átást.

Kérjük a felvétel előtt gondolj a át az alábbiakat:
- korábbi betegségek' műtéti beavatkozások
- fertőző betegségek
- kapott-e már valaha vért, volt-e ezzel kapcsolatos szövődménye
- rendszeresen szedett gyógyszerek neve, adagja
- szed-e rendszeresen speciális gyógyszert, ezt e|hozta-e magával (egyedi méltányosságú

készítmények, inzulin)
- allergia (gyógyszer' étel, pollen)
- gyógyászati segédeszköz (szemüveg, hallókészülék, bot, mankó, saját kerekes szék, stb)
. diéta

Tájékoztatni szeretnénk, hogy bizonyos szempontok módosíthatják a felvételi sorrendet, il\etve aú,
hogy bizonyos esetekben avárakozási idő hosszú lehet. P|. stirgősségi esetek, professzori vizit stb.
Az adminisáratív teendők elvégzése után az osztályon szolgálatot teljesíto ápoló megmutada onnek
kórtermét és az ágyát.
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Akut esetben Soron kívüljelezze a betegfelvételi iroda munkatársainak, akik értesítik az ambu|ancián
dolgozó szakképzett szemé|yzetet, és az ő döntésüknek megfe|elően jámak el.

A klinikán történő benntartózkodás alatt a higiénés szabályok betar1ása me|lett, sajátruházat(pizsama'
hálóing, há|ókabát, papucs) használható.
Kérjük, ha Betegnek speciális problémája van je|ezze|. Az e|őjegyzés alkalmával speciális problémáját
je|ezze orvosának, aki az előjegyzés során ezt azonna|jelzi a betegfelvételi iroda munkatársainak, és
aze|őjegyzés mellé ezrogzitésre kerül(értelmi fogyatékos á||apot, autizmus, gyámság, gondnokság,
fiatalkorú beteg' speciális ápolást igényló állapotok stb.).

2.2. Behozandó személyes tárgyak, egészségügyi és személyes dokumentumok
Intézményünkbe történő felvéte|ekor kérjük hozza magával az alábbi

sajdt ruhdzat:
A klinikán történő benntartózkodás alatt a higiénés szabályok betar1ása mellett, (pizsama, hálóing,
hálókabát, papucs) használható'

szeméIyes tdrgyak:,
- tisztálkodáshoz szükséges eszközök (szappan vagy tusfiirdó' fogkefe, fogkrém, borotva,. 

törolköző, mosdószivacs Vagy kendő' WC papír)
. étkezéshez szükséges eszközök (kanál, vi|la, kés, bögre vagy pohár)
- ruházat (fehérnemű' pizsama vagy hálórulra, köntös, papucs vagy biztonságos lábbeli)

az on kötelező azonosítdstÍhoz szükséges személyes iratokat:
. személyi azonosító igazo|vány, ennek hiányában jogosítvány, útlevél
- lakcímkártya
. TAJ káfia vagy Európai Egészségbiztosítási Káfia

elldtdsúnak biztonsdgos megtervezéséhez szükséges egészségügyi dokumentációt:
- beutaló'
- korábbi zárójelentések' ambuláns lapok,
- leletek, vizsgá|ati eredmények (laboratóriumi leletek' röntgen lelet, CT, MR vizsgálat lelete és

CD képanyaga)

szedett gyóglszereinek listdját' adagoldsdt (tabletta' speciális gyógyszerek' Szemcsepp' oÍTcsepp'
tapasz stb. ís).

Amennyiben releváns, aZegyes betegséghez vagy gyógyszerszedéshez kapcsolódóan vezetett nap|ót is
be kell mutatni a felvételt végző orvosnak.

Lehetőség szerint ne hozzon magáva|
. nagyértékű műszaki eszközöket
- nagy mennyiségű készpénzt
- értéktárgyakat
- olyan iratokat' melyre a kezelés alka|mávalnincs szüksége
- nagy mennyiségű élelmiszert
. alkohol vagy alkohol tartalmú italokat
- tudatmódosító szereket (drogok)
- dohány termékeket

2.3. Gyógyszerelés
Intézményünkben azÓnáltal szedendő gyógyszereket a kezelőorvos rendeli el, a gyógyszerekosztását
ápolók, beadását orvos vagy ápo|ővégzi,
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BetegbiztonságÍ szempontból fe|hívjuk a figye|met arra, hogy az intézmény által osztott
gyógyszereken kívül egyebet (akár az otthonában addig szedett, akár o|yan kiegészítőket is, mint
a vitaminok, pezsgőtab|etták' homeopátiás szerek) önmagától semmiképpen sem' |<izáró|ag l
kezelőorvos arról való tájékoztztását és jóváhagyását követően szedjen be.
Amennyiben on ragaszkodik megszokott, intézményünkben nem elérhető gyógyszeréhez,
mindenképpen egyeáesse eztkeze|őorvosáva|' aki ennek tényét rögziti a betegdokumentációban.
Saját gyógyszereinek szedéséhez, kérjük' hogy külön feliratozott (név, TAJ szám, szü|etési ido)
zacskóban gyógyszereit eredeti csomago|ásban he|yezze el, a dobozokon is feltiintewe a szedett
mennyiséget. Külön he|yezze a zacskóba azÖn által elkészített listát. A felvétel során az osáályos
ápoló részére adja át az összekészített csomagot, aki gondoskodik a zárhatő körülmények közötti
tárolásról. A gyógyszer osztása a kezelőorvosjóváhagyása, és a gyógyszerek elrendelését követően az
on által leadott csomagból kerül kiadásra, de kizár6|ag az osztályra beosztott szakápoló adja ki az
Ön részére. Távozásakor a csomagot visszaadjuk.

A fenti szabályok az onhöz érkező látogatók áIta| behozott gyógyszerekre, gyógyhatású
készítményekre is vonatkoznak.

Amennyiben ragaszkodik az Ön által otthonról hozott gyógyszerek szedéséhez kérjük, hogy
egyeáesse a kezelőorvosáva|' aki rögzíti ennek tényét a betegdokumentációban. KüIön feliratozott
(név, TAJ szám, születési idő) zacskóban gyógyszereit eredeti csomagolásban helyezze e|, a
dobozokon is feltüntetve a szedett mennyiséget, majd a zacskőt adja át az osztályon dolgozó ápo|ónak.
Ha valamelyik gyógyszeÍe a bent fekvés ideje alatt elfogy, a klinikai győgyszertár megpróbálja
beszerezni. Amennyiben eZ nem sikerül, kezelőorvosatájékoztatja' hogy az ön á|ta| szedett gyógyszert
milyen más készítménnyel tudjuk helyettesíteni' Ha ez Önnek nem fe|e| meg' a hozzátartoző álta|
behozott gyógyszerre kérjük irja rá nevét, TAJ számát, az adago|ást, és az osztályon dolgozó ápolónak
adjaát, aki elhelyezi az on által átadott csomagban.

3. A zlntézmény/Klinika eszközeinek, rendszereinek haszná|ata, behozható tárgyak és
használatuk

Nővérhívó
Nővérhívó minden betegágyná|, va|amint mellékhelységekben/fiirdokben is található. Haszná|atuk
egyszerű, a zsinór végén lévő gombot kell megnyomni, melynek haszná|atát a felvétele során az ápo|ő
megmutatja Onnek.
A nővérhívó berendezéssel az ápolókat tudja értesíteni, ha valamilyen prob|émája van. Kérjük, hogy a
nővérhívó berendezést csak indokolt esetben haszná|ja (állapotában történt hirtelen vá|tozás lép fel,
lefolyt infúzió)

A nővérhívó indokolatlan használata a valóban sesítsógre szoruló beteeek e|látását késIe|tetheti.

Ágyak
A klinikán több féle ágy vanjelenleg használatban. A klinika fekvőbeteg ágyainak egy része modern
és távirányítóval működik, de vannak ágyairrk, melyek magassága nem á||ítható. A fejrész és a |ábrész
emelhető, az ágy oldalán' és elején talá|hatő karok segítségével. Kérjük, ha a beá|Iításon szeretne
v á|to ztatni az o sztá|y o s áp o l ótó l kérj en s e g íts é get.

Szekrények
Minden kőrházi ágyhoz tartozik zárhato ö|töző szekrény, ame|yben a személyes ruháit, behozott
tárgyait, a táskáját, bőröndjét el tudja he|yezni. A szekrények kulcsára kérjük nagyon vigyázzanak.
Kérjük' hogy személyes holmijaikat a szekrényben vagy éjje|i szekrényben tárolják. Az ágy mellett a
papucsaikon kívül semmit ne tároljanak, meft zavarja a takarítást.
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Híítőszekrény
A betegek számára minden osztá|yon yan az é|e|miszerek táro|ására lrűtoszekrény. Azt, hogy on
melyik hűtőszekrényt használhatja az ápo|ó fogja Önnek megmutatni. Kérjük' hogy csak névvel'
kórteremszámmal el|átott élelmiszereket tároljanak a hűtőszekrényben. Higiénés okok miatt a felirat
nélküli élelmiszereket a napi ellenorzések a|kalmával ki kell dobnunk. Kérjük, hogy távozáskor ne
felejtsék itt az é|e|miszereiket. Kérjük, hogy minden beteg, vag/ a beteg hozzátartozója csak a sajót
vagy hozzátartozója nevével ellótott ételhez nyúljon,és az általános higiénés szabályokat tartsa be.

Mikrohulldmú siitő
osáályainkon a betegek számára mikrohullámú süto is elérhető. Használatukról kérésre a személyzet
ad felvilágosítást.
Ha a beteg számára osztályon nem található mikrohullámú sütő, az é|e|miszer melegítéséhezké1e az
osáályon dolgozók segítségét, mert beteg vagy hozzátartoző a nővérszobában nem tartózkodhat.
Megértését köszönjük.

Televízíó
A kórtermekben és azosztá|yokon nincs te|evízíó készülék.
A beteg által behozott tv készülék biztonságos elhelyezését nem tudjuk biztosítani, ezért kérjtik, hogy
nehozzon be televízió készüléket.

Fíítési rendszer
Az Ön számára nem megfele|ő hőmérséklet esetén, kérjiik je|ezze aztaszemé|yzetfelé, aki éftesíti a
kl in ika karbantartóját.
A radiátorokat kizárólag a klinika karbantartója allíthatja'

Lég kondicionúIó rendszer
A II. emeleti posztoperativ őrzőben, és a műtő he|yiségekben központi légkondícionáló berendezés
működik. A légkondícionáló berendezés á||ítását kizárőlag a klinika karbantartója végezheti.
Felmerü|ő probléma esetén kérjük az egység munkatársainak jelezni a problémát, akik éftesítik a
karbantartót.

Egyéb speciólis elemek
A kisebb és keskenyebb kerekes székkel minden kófteremben befernek a kórteremben kialakított
toalett és zuhanyzó helyiségbe. Ezek teljesen akadá|y mentesek, küszöbbel nem rendelkeznek.
Szélesebb kerekes székekkel a nővérszoba melletti kófteremben kialakított fiirdőszobát és toalett
helyiséget tudják igénybe venni.
Látássérültek részére az osztályos ápoló tud segítséget nyÚrjtani a csapok használatához,

Behozható eszközök, elektromos tárgyak
Nagyobb értékű e|ektromos eszközöket (laptop' tablet, okostelefon) mindenki saját felelősségére
hozhat be, betegtársai zavarása nélkül. Felhívjuk a figye|mét' hogy telefonnal vagy egyéb eszközze| a
klinika területén nem készíthet kép és hangfelvételt (képmássa|, hangfe|véte|le| visszaélés ti|alma).
Kérjük' eszközeit soha ne hagyja felügyelet nélkül! Eltulajdonítás, rongálódás esetén a klinika
felelősséget nem tud vállalni.
Az első emeleti II. osztályon talá|ható páncélszekrényben kisebb értékeit el tudja helyezni (telefon,
tablet, készpénz).
Internet elérhetőség
Betegeink részére WIFI elérhetőség nincs. Saját mobil internetet tudnak haszná|ni a bent tartózkodás
ideje alatt.
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4, A látogatás és az intézményben va|ó bent tartózkodás rendje

Intézményünkben látogatásra az a|ábbi rend szerint nyílik lehetőség.
Ldtogatósi idő:

A hét minden napján dé|e|őtt 11- 13 őráig, délután 16 - 18 óráig van lehetőség. Kérjük a
Iátogatási időt tartsák be!

Posztoperatív íjrző:

Az osztá|y a második emeleten ta|á|ható' bal olda|on.

A másodÍk emeleten hozzátartozó csak látogatási időben tartózkodhat!

Lótogatds helye:

A betegek látogatóikat a kórteremben, fo|yosón, fogadhatják. Jó idő esetén a fennjáró betegeink
hozzátartozőikkal az udvarra is lemehetnek max. 30 percre, de kérjük, hogyha elhagyja a beteg az
osztályt feltétlen szóljon az ápo|ónak. Kérjiik, hogy a többi beteg nyugalmát a |átogatás során ne
zavarják. Abban az esetben ha a kórteremben ápo|ási tevékenység,vizito vizsgálat zajlik, kérjük
hagyják el a kórtermet!
Ldtogatók szdma',

Látogatási időben egy betegnél a kórteremlren maximum két látogatő tartózkodhat. Az udvaron
több látogató is fogadható' Fent járó betegeinket kérjük, hogy a |átogatókat inkább a folyosón
fogadják, a kórtermi zsúfoltság elkerülése miatt. A kapcsolattartás joga és a személyiségi jogok
védelme minden beteget megillet.

L dto g ató k é leÍ ko ra, dllap ota:

|4 év alatti gyermek csak felügyelettel látogathatja a Klinikánkat, l0 éven alu|i gyermekek a saját
érdekükben az tntézményünk betegeit ne látogassák. Kérjük, hogy pácienseinket betegen (pl:
influenza) ne látogassák. A posztop eratív őrzőt 16 éven aluli gyermek nem \átogathatja.

Intézményben való bent tartózkodds :
Abban az esetben ha súlyos, magatehetetlen beteg mel|ett szeretne hozzátartozója 24 őrán keresáül
tartózkodni a klinikaigazgató írásos engedélyét ke|l kérni. Amennyiben ügyeleti időben merül fel az
igény az ügyeletvezető is adhat ilyen engedélyt. A hozzátartoző részére nincs lehetőség külön ágy'
élelem biztositására. illetve tudomásul ke|l vennie, hogy a vizitek, a többi beteg ellátása közben a
|tozzátartoző nem tar1ózkodh at a kórteremben.
Intézményünkben az a|ábbi esetekben adódik lehetoség arra, hogy a hozzátaftoző a beteg mellett
tartózkodjon alátogatási időn kívüli időszakban is:

- értelmi sérült beteg esetén
- l8 év alatti beteg esetén
- cselekvő képtelenség esetén
. végstádiumban levő beteg esetén

Klinikánkon a következő eljárás alapján van mód a látogatáson kívüli időszakban tör1énő bent
tartózkodásra:

- a műtétre vagy felvételre történő előjegyzés során a betegfe|vételi iroda az e\őjegyzés mellé
rigzítí

- végstádiumban levő beteg esetén az osztá|yvezető oruos felé kell je|ezni a kérést
A fent felsorolt esetekben a beteget ki'ilön kórteremben helyezztik e|, ahozzátartozova| együtt.
Tisáálkodási lehetőség minden kórteremben van. Minden kór1erem rendelkezik toalettel' zuhanyző
helyiséggel.
Ahozzátartozó pihenését egy ágyas kórterem esetén az e|he|yezett fote|ágy btztosítja, nagyobb
kórterem esetén a beteg mellett üres ágyat biztosítunk.
Ahozzátartoző étkezését az étteremből tudia biztosítani saiát részére.
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Vi s e l e n d ő v é d őfe l s ze r e I é s e k :

Abban az esetben, ha a betegek látogatásához a |átogatóknak védőfe|szerelést kell vise|niük a
kórterem ajtaján kihelyezünk figyelmeáeto feliratot a betartandó szabályokról. Ebben az esetben a
kórterembe lépés előtt a beteg és az Ön érdekében fe|tétlen tartsa be az utasításokat. Az kihelyezett
védőeszközök haszná|ata ahozzátattoző részére is kötelező (lábzsák, védőkopeny, sapka, szájmaszk,
gumikesztyű). A használt védőeszközöket a kíje|ölt zsákban he|yezze el' majd a kihe|yezett alkoholos
kézfertőtlenítőve| dörzsölje be kezét, és várja meg amíg megszárad.

Ldtogatók teendői..

KérjÍik, hogy a látogatás megkezdésekor és távozáskor a beteg és saját érdekében minden esetben a
kórteremben talá|hatő csapná| kezüket mossák ffieg' a kihelyezett adago|óban található
fertotlenítőszerreI kezüket a kézmosást követően fertőtlenítsék. A kihelyezett fertőtlenítőszer
alkolrolos tartalmú ezért letörölni nem kell, meg kell várni, hogy megszáradjon.

Posztoperatív őrzőz
- Kérjük, hogy a kihelyezett csengőt nyomja meg, és mindenképpen várja meg, hogy az ott

dolgozó ápoló kijöjjön.

- A két zsilip ajtó között elhelyezheti kabátjátt. védőköpenyt kell fe|venni, és cipőjére lábzsákot
húzni.

- Látogatási időben egy betegnél egy látogató tartóZkodhat.

- A posÍoperatív órzót 16 év alatti gyermek nem látogathatja.

- Az itt levő betegek részére szénsavmentes ásványvízhozhatő. Kérjük élelmiszert, szénsavas
és rostos folyadékot nehozzanak.

- Kérjük' hogy a többi beteg nyugalmát a látogatás során ne zavarják. Atlban az esetben. ha a
kórteremben vizit. vizsgálat. nővéri tevékenvség zailik e| kel| hagvniuk a kórtermet!

LtÍtogutó dltal végezhető ápoldsi tevékenységek:
Fekvőbetegink ilyen jellegű igénye és kor|átozása minden esetben szemé|yre szabott. Erről az ápo|ő
szemé|y zet ad fe lvi l ágo s ítást.

- Fekvő beteg e||átása esetén kérji'ik' hogy az osztályon dolgozó ápolók segítségét kérjék,
mosdatáshoz, tisztázáshoz. tnállóan ápolási tevékenységbe kérjük ne kezdjenek.

A fertőzések megelőzése, valamint a betegek és a dolgozók biztonsága érdekében kérjük, hogy
látogatás alkalmával ne hozzon be:

- semmilyen a beteg által otthon szedett gyógyszert, nem gyógyszertári forgalomban levő
gyógyhatású készítményt

- cserepes vagy vágott virágot
- alkoho|t, alkohol tartalmú ita|okat (kivéve, ha keze|őorvos engedélyezi)
- tudatmódosítószereket
. dohány termékeket
- nagyétékű műszaki eszközöket
- ékszereket,értéktárgyakat
- nagy mennyiségű készpénzt
- amennyiben élelmiszert hoznak, kérjük minden esetben egyeztessék az osztályos ápolóval'

hogy a beteg fogyasáhatja-e a behozott élelmiszert

Látogató viselkedése:
Kerülni kell a látogatást fertőző betegség gyanűja, alkohol vagy egyéb tudatmódosító szer
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Kép és handelvétel készítése:
Gyógykezelt betegek és az in, doIgozó szeméIyzet személyiségijogainak tiszteletben tartása érdekében
a|átogatás során mindenféle állókép, mozgókép vagy hangfelvéte| készítése szigorúan ti|os.

5. Intézményünk munkarendje

5:00 - 7z00 őra között az éjszakás ápo|ók megkezdik a regge|i munkát.
7:00 órakor osztá|yáÍadás, addig szíveskedjenek befejezni a tisztálkodást.
7 :15 _ 7 :45 között osáályos vizit.
Professzori vizit kedden és pénteken 8,00 _ 9,00 óra között van.
A vízitek ideje alatt a betegek szíveskedjenek a kórteremben tartózkodni.
Napközben történik azuj felvételes betegek osztályos elhelyezése' távoző betegek elbocsájtása,
vizsgálatok, műtétek.
13 órátó| délutáni vizit és az új betegek felvétele történik.

Aneszteziológus orvosaink megvizs gá|ják a másnap műtétre kerülő betegeinket, aneszteziológiai
beleegyező nyilatkozatot iratnak a|á, eztköveti a másnapi műtétes betegek előkészítése. A műtéti
tát1ékoztatást az osztáIyos orvos adja meg, műtétre csak az on írásbe|i beleegyező nyi|atkozata után
kerülhet sor.

17 órakor vacsoraosztás.

19:00.20:00 órakor osztá|yátadás, esti vizit történik, műtéti előkészítések orvosi utasítás szerint

22 :00 órakor villanyoltás.
Felhívjuk kedves betegeink figyelmét, hogy klinikánk oktató intézmény, ezéft. az orvostanhallgatók
illetve ápoló hallgatók oktatása történik a fekvőbeteg osztályainkon. Az oktatások időpontja vá|toző
8. 00- 1 6' 00 őr áig tart. Kérj ük kedves betegeinket, hogy segítsé g az oktatást.

orvosaink7:15és 15:30közötttartozkodnakaklinikán'Tájékoztatáskéréscéljából telefonontörtént
elozetes időpont egyeáetést követően van lehetőség, vagy az osztá|yon dolgozó ápolók értesítik a
beteg kezelőorvosát amennyiben ezt a hozzátartoző vagy a beteg kéri. Kérjük vegyék figyelembe'
hogy az adott orvos amennyiben a műtőben tartózkodik vagy oktatási tevékenys éget végez, nem fogja
felvenni a telefont. Kérjük megértésüket!

A klinikán folyamatos 24 orás ügyeleti ellátás tör1énik.

Távoző betegeink szíveskedjenek 10 óráig elhagyni az ágyakat, hogy az Úrj betegeinket el tudjuk
helyezni' Zárőjelentéseiket az osztályos orvos készíti el. Távozó betegeinknek csak kivételes esettlen
tud unk ebédet ad ni (pl. : mentővel v a|ó hazaszá||ítás, cukorbetegség).

Ápolóink/szakdolgozóink munkaren dje azalábbiak szerint alakul:
. nappali munkarend 7-19 őráig
- éjszakaimunkarend: |9-7 őráig

Azosztá|y átadás 7:00.7:15 és 18:45- 19:00 között zajltk, Ebben azidőszakban csak fontos esetben
zavarjákmeg aZ osztály és a betegek átadását.

A gyógyszerosztás rendje: a győgyszereket 7.00 óra, 12.00 óra és 19.00 órakor adjuk ki a
betegeinknek. Azokat a gyógyszereket, ame|yeket előírás szerinti időpontban kell bevenni, a betegek
az időponthoz igazodva kapják meg' A betegeknek az esti vizit alkalmával van lehetoségük az orvostól
az éj szakár a e setlege sen szüksé ge s altató kéré sére.
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. a következő napi rendszeresen szedett gyógyszereket a délután műszakban beosztott ápolónő
osája ki, fe|címkézett gyógyszerosztő dobozba, és a gyógyszerosáást követően a
nővérszobábanhe|yezi e| zárt szekrényben. A reggeli ápolói osztá|y átadás során kerül a
kiosztott győgyszer kiadásra' és aze1őző napi kiürült gyógyszeres dobozok összegyűjtésre
kerülnek.

- azon betegek esetében akik rész|eges Vagy teljes önellátásra képtelenek, a műszakba beosztott
ápoló adja ki a gyógyszert. Ezekben az esetekben a győgyszeres doboz nem kerül kiadásra a
beteg részére.

- Soron kívül orvosi utasításra elrendelt gyógyszer a beteg részére azonna| kiadásra kerü|. Ha az
elrendelt gyógyszert rendszeresen kell szedni, a további adaga beteg gyógyszeres dobozába
kerül a gyógyszerosztás alkalmával.

6, Betegek átadása, szállítása más osztá|yra, il|etve más intézménybe

Intézményünkben történő ellátása során elofordulhat, hogy olyan vá|Íozás következik be, ami
szükségessé teszi más osztá|yra vagy más intézménybe történő áthe|yezését.
Az átbelyezés szükségességéről az osztályvezető orvos dönt' A beteget szóban tájékoztatjuk az
áthelyezés tényéről' időpontjáról. Sérülékeny csoportba tartoző beteg (gyermek, idős, fogyatékke| élő,
kommunikációra képtelen vagy demens beteg), végstádiumban levő beteg esetén a hozzátartozőt
telefonon értesítjük' megérkezését követően személyesen tájékoztatjuk.
Akut, életveszélyes állapot hirtelen kialakulása miatt áthelyezett beteg esetén ahozzátartozót telefonon
értesítjük.

Munkatársaink e|készítik a zárője|entést, a bentfekvésről készült igazo|ást, és az ápo|ási zárójelentést,
amely a másik intézménybe történo áthelyezéshez sztikséges.
A kezelőorvos dönt a szá|lítás módjáról. Ennek megfelelően megrendelésre kerü| a mentő Vagy a
betegszállító.
Klinikák közötti áthelyezés esetén a klinika betegszál|ítója * ha szükséges orvosi és ápolói
felügyelettel _ kíséri át a beteget a fogadó k|inikára'
A beteg áthelyezésérő|, az á||apotában bekövetkezett változásrő|kizárőlag a kezelőorvos, annak
távolléte esetén az osztáIyvezető oruos vagy aZ álta|a kijelölt orvos adhat felvilágosítást.
Áthelyezése esetén szemé|yes tárgyai, ruiénata az alábbi úton jutnak el onhöz:

- központi intenzív osztá|yra tör1énő áthe|yezés esetén az osztá|yra (alro| a beteg eredetileg
feküdt) beosztott ápo|ó le|tárt készít a klinikán maradt holmikról, amelyet a le|tári jegyzékkel
együtt az osztá|yon tud átvenni.

- más intézménybe történo áthe|yezés esetén a beteg holmijáról átadó-átvevő le|tár készül,
amelyet a mentőszolgá|at vagy betegszá|lító cég munkatársa vesz át, aláírásával és dátummal
isazolva.

7. A beteg elbocsátása

Amennyiben az Ón á|\apota már nem indoko|ja a további ellátást, elbocsátásra kerül intézményünkbő|.
Az elbocsátás lehetoségéről, annak tervezett idejéről és módjáró| keze|őorvosatájékoztatja ont. Ennek
során mindenképp jelezze, ha hazabocsátásához segítséget kér' i|letve nincs, aki otthonában vagy a
fogadó intézményben várni tudja ont. Amennyiben szükséges, és hozz!Í'artozója nem biztosítja az
otthonába történő hazamenetelt, a kezelőorvos a Központi Agynyilvántartó szerint megadott területileg
illetékes osztállyal veszi fel a kapcsolatot, a beteg további kezelésével kapcsolatban.

Az elbocsátásta a nap folyamán a kora délelőtti, és kora délutáni órákban szokott sor kerü|ni. Az
elbocsátás napján még reggelit fog kapni. Kora dé|utáni elbocsájtást a kezelőorvos kezdeményezi.
Ebben az esetben is csak reggelit tudunk biáosítani.
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Amennyiben betegszá|lító autóval vagy mentőve| távozik, az autő érkezéséig az intézményben, a
kórteremben tar1ózkodhat, az ágyat a betegszál|ító autó megérkezését követően kel| elhagyni.
Betegszállítóval történő távozás esetén ha szükséges regge|i és ebéd biztosítására van lehetőség.
Betegszá||ító autóval történő szá||ítást az osztá|yos ápolónak kell jelezni' aki megrende|i a szállítást.
Ebben az esetben a hozzátartozó nem tud a beteggel menni. A beteg kérésére ,,un.'' fiZetos
betegszá||ítást is tudunk rendelni' Kérjük ebben az esetben ahozzátartoző vagy a beteg je|ezze,hogy
kit kel1 a szállítással kapcso|atban keresnünk.
E|bocsátása előÍt az alábbi dokumentumokat kapja kézhez:

- korábbi zárójelentések, egészségügyi dokumentumok
- CT, MR CD dokumentációja
- jelenlegi bentfekvésérő1 készült zárójelentés
- igazolás a bentfekvés időtartamáról
- ha szükséges szakorvosijavas|at (győgyszer,tápszer, győgyászati segédeszköz)
- receptek az újonnan beállított gyógyszerekről

Elbocsátásakor minderrképp érdemes tudakozódni' ha nem kapott választ vagy kielégítő vá|aszt
az a|ábbi kérdésekrol:

. további gyógyszerszedés rendje,

. lehetségesmellékhatások

. azok az esetek' tünetek, panaszok, amikor azonnal orvoshoz szükséges fordu|ni,

. következő kontro|l időpontja, helye

. követendo életmód,

. katéter gondozással kapcsolatos teendők'
! Sáóma e|látással kapcsolatos teendők,
. étrend, folyadék fogyasztás

Egészségügyi dokumentáciőját a későbbiekben az alábbiak szerint kérheti meg intézményünktől:
Jogos kérelem esetén tájékoztatjuk a kérelmezőt a máso|at kiadás módjáról, költségéro| és a másolatok
kiadásának vagy megküldésének várható idejéről. Az átvett kérelmet az osztáIy, illetve az intézmény
vezetősége megvizsgálja, és ha nem arra jogosult terjesztette elő, vagy jogosultságát nem igazolta,
vagy olyan adatok megismerését kívánja, melyekhez joga nincs, úgy a kére|met el kell utasítani.

Egészségügyi dokumentáciőjÍú a késobbiekben az a|ábbi módon kérheti meg intézetünkből:
Irásban: levél vagy email formájában
Személyesen: azígazgatói titkárságon Vagy a kezelőorvosávaltörtént megbeszólést követően a
betegfelvételi iroda rendelkezésére bocsájda a másolatokat
Intézetúnk címe:
10B2, Budapest, Üllői út 7B/b

Levelezési cím: 1085 Budapest Ütloi ut 26.;1428 Bp. Pf. 2.

A klinika telefonos elérhetősége:
06 1 459-1500; 06 1 210-0280
Igazgatői titkárság: 5 1 1 41 me||ék
Fax: 210-0305
E-mail : titkarsag.urologia@med. semmelweis-univ.hu

Amennyiben úgy dönt, hogy intézményünket az on saját döntése alapján, a keze|őorvos javaslata
ellenére vagy értesítése né|kül hagyja el, ezt az a|ábbj módon teheti meg:
A kezelőorvos, ügye|eti időben az ügyeletes szakorvos pontosan tájékoztatja ont betegségéről, a
várható szovődményekrő|, a kezelés e|utasításának következményeiről' Arról, hogy a javaslat ellenére
kívánja a kőrházi ellátást elutasítani írásban kell nyi|atkoznia a|áírásáva|' amely a kór|ap dekurzus
részében, és az ápo|ási dokumentációban is rögzítésre kerti|. Mindkét dokumentumot saját kezű
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aláirásáva| kell ellátnia. Ezt követően elkészítésre kerül azárője|entése, melybe szintén beírásra kerül'
A zárőjelentés átadását aZ orvos' az áNételt on írja a|á'
Intézményünk nem javasolja, hogy azt akeze|óorvos értesítése nélkül hagyja e|, az a|ábbi okok miatt:

- betegségébő| adódóan kialakuló hirteIen állapot rosszabbodás
- beavatkozást követően kialakult szövődménv
- újonnan e|kezdett győgyszer mellékhatása

Kérjük' hogy minden esetben a kezeloorvosával, ügyeleti
egyeáessen mielőtt értesítés nélkül elhagyná a klinikát.

időben aZ üsveletes szakorvossal

Amennyiben on beje|entés nélkül hagyja el a klinikát, először ont próbáljuk telefonon keresni az Ön
által megadott telefonszámon, amennyiben nem sikerül onnel felvenni a kapcsolatot akkor értesítjük
megjelölt hozzátartozőját. Ha ő nem tud az tn hollétéről. értesítjük a terü|etileg illetékes VIII. kerü|eti
Rendőrkapitányságot'

8. Biztonság

Vagyonvédelem, értéktárgyak megőrzése

A Klinika csak a IL emelet II.

készpénzértlértéktárgyért vál lal fele1ősséget.
vállal.

osztályon található páncélszekrényében elheIyezett
Egyéb helyen táro|t értékekéft a Klinika fele|ősséget nem

Amennyiben értékmegorzést kíván igénybe venni je|ezze az osztá|yvezető fónővérnél, aki tájékoztatja,
hogy pontosan hol találhaÍő a páncé|szekrény. A széfbe csak pénz, ékszer, mobil telefon, tablet,
értékpapír elhelyezésére van lehetőség. Nagyméretú eszközök p|' laptop elhelyezése nem lehetséges.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a széfbő| csak hétköznapokon 8.00-15.00 óra között |ehet az ott
elhelyezett tárgy akat kivenn i, elhelyezni.
A felvételre került fekvőbetegek felsőruházatának, cipőjének megőrzésérol kérésre, illetve eszméletlen
betegek értéktárgyainak megőrzéséről a klinika gondoskodik. A ruházat elhelyezhető a kórteremben
talá|hatő zárhatő szekrényben, a beteg saját felelőssége mel|ett'
A kísérő nélkül érkező eszmé|etlen, tudatzavar jeleit mutató betegnél, il|etve kiskorű, kor|átozottan
cselekvőképes, cse|ekvőképte|en beteg esetében az ápoló értékleltárt készít, és a beteg pénzét és
éftékét továbbítja a klinikai Szervezeti Ügyrend szerinti értékmegőrző lre|yre; s mivel az eszméletlen
beteg aláírni nem tud, két tanúval köteles az éték|e|tárt aláíratni.

A mentővel szállított betegek esetében a Mentőszolgálat tételes leltárral adja át a beteg értékeit és
ruházatát, és csak a szabá|yszerű átadás után |ehet a mentő menetleve|ét leigazolni.

Amennyiben a kórtermet elhagyja, úgy kérjük, szemé|yes értéktárgyai őrzésérő| gondoskodni
szíveskedjen (zárjae|,bizzahozzátal'tozo1ára, vigye magával), semmiképpen se hagyja elől' jól látható
helyen!

A Klinika területére tilos fegyvert, vagy _ a jogszabályban meghatározott - közbiztonságra különösen
veszélyes eszközt behozni.

Tűzvédelem

A Klinika területén a dohányzás és nyí|t láng használata tilos| Dohányzásra kizárő|ag a bejárattól
számított 5 méteres körzeten kívü|, illetve a klinika udvarán kijelölt he|yen van lehetősége, melyet a
klinika mögötti parkosított területen érhet el.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a Klinika területét - pl.: közterü|eten történő dohányzás
érdekében _ elhagyja' úgy abban azidőszakban nem ál| gyógykeze|és, igy a Klinika felügyelete alatt.
Kérjük távozása célját és várható idejét, illetve visszaérkezését minden esetben közö|je az osztá|yos
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Tűz esetén kérjük kövesse a klinika munkatársai, portaszolgá|at vagy a hatóság utasításait! A
menekülési útvonalakat a folyosón e|helyezett alaprajzokon tekintheti meg.
A Klinika kiürítése esetén, kérjük az épi|et elhagyását azonnalkezdje meg (ne kezdje e| személyes
tárgyainak összepakolását) és kövesse a menekülési útvonalat je|ző zö|d nyilakat (mennyezeten'
oldalfalon elhelyezve a folyosókon) !

Környezetvédelem

Klinikánkon a hulladékok gffitése szelektíven módon történik.

Intézményünkben a papír, műanyag hu|ladékok sze|ektív gyűjtésére, és elem gyűjtésére is van
lehetoség. A papír és műanyag hulladékok gyűjtésére minden fekvőbeteg osztályon erre rendszeresített
gyűjtőket helyeáünk ki, az eIem gyűjtésére az alagsorban elhelyezett elemgyűjtő került kihe|yezésre.
Használatuk:

- papírgyűjtő műanyag felirattal:tisáa' műanyag hulIadék, összelapítva
. papírgyűjtő papír felirattal
- elemgyűjtó: zöld színű, elem felirattal

Kérjük ügyeljenek rá, hogy ezen gyújtőkbe más jellegii hulladék ne kerüljönI

Az egészségügyi e||átás során veszélyes hulladékok is keletkezhetnek, me|yeket a többi hulladéktól
külön, ene rendszeresített hu|ladékgyűjtő edényben gyűjtünk. Bár aveszélyes hulladékot legtöbbször
az egészségügyi szemé|yzet helyezi el, előfordu|hat, hogy e||átása során onnél is ke|etkeznek ilyen
jellegű hulladékok, leginkább pl. vérvétel után, vérrel szennyezett géz|ap, kötszer, pelenka, betét.
Kérjük' ha onnél ilyen veszé|yes hulladék keletkezik, aá minden esetben a szemé|yzetnek adja oda,
majd ők gondoskodnak a kidobásárő|lklzáró|ag a kihelyezett sárga veszé|yes hulladék fe|iratú
zsákokba he|yezzék e|!

Lakossági fertőző hulladék leadására (fecskendők), munkaidőben a magasftildszinti osztályon
van lehetőség az ott dolgozó ápoló személyzetnél.

RendkívüIi események, segítségkérés

Amennyiben rendkívü|i - a házirendbe, jogszabályba ütköző vagy egyéb a normálistól eltérő -
eseményt észlel (p1.: látogatási időn kívül ismeret|en személyek a kórteremben' lopás, egyéb
rendbontás, tűz stb.), kérJük ha|adéktalanu| jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgá|tnak, vagy
hívja a nap 24 orájában az

Egyetem Központi Diszpécser. és Járőrszolgálatát a 06 20 663 2000-es telefonszámon
(belső telefonról 0*2000, vagy központon keresztü| a 2000-es mellék)!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fent leírt Járőrszolgálatot a klinika dolgozói is értesítik, amennyiben a
beteg vagy hozzátartozój a:

1, azL997. évi CLIV törvény azegészségügyről:
,,JJg. $.: Áz e gészsógÍig1,i t}<slgrlzri egés:segti,g.yi szo!gúÍtuttis n1,ujrú,sóvul össze.fii,qg)í
íevékenységvégze,se 'stlrl?n, vts|atnilú tl; <lge,sz,sóg,üg1,i s:clgű|latov,ttl nrultkut,(lgzti'rtv irúnj,utri
ftlgt:i,,s;tltt'yhtln tllÍó rnt'Í,s 'r:ernó!1,t::tclt itlgl,i's:aylt; llu!.litin rég;e1|, u be!egeltúÍtl'ssttI ti,y tl
l:uegirún.yítti,s,su|kil::,el|antilö,sszalíiggő./blta1utuit(kifl,t,|ebcllkil:fa|ut
ninő,sül, ,,megsérti'

A közfe|adatot ellátó személy elleni erőszak a2012. évi C. torvény a Büntető Törvénykönyvről
hatá|ya a|átartozik.
2, a2012, évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről:

",.l.'9.$(1)Ákitivt'lnk,ihívótlltkÓzi'is,ségel1t:ltt:s.cr{i,gztlktl'stuttgtl,/ur|risÍ
h o g' rn ti,s o k lt m t nte g {t o l t' tb tk t t z ti,s t v ugy t " i ut{ u l. n u t. kc l t,s en. "

,,22ólt.S:(t,l.1kitthhrjlutelhr5l,hog1,lnasvtlgj,rntí'ulk'htlt:stileíétc,rrsr!síÍ'st,t,|tantis'
valótlan tu./.ulnui ltt.tttg. l'tlgv kQ/blrata|t Ínzrtif'él*tti}t'i tes:',,
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9. Betegazonosítás

Intézményünkben a betege||átás biztonságának fokozása és az esetleges tévesáések elkerülése (p1.:
betegcsere, leletcsere, olda|tévesztés, gyógyszercsere, stb.) érdekében betegazonosító rendszert
működtetünk. Ennek keretében a felvéte|e folyamán Önt, ha a feltétel ellen nem tiltakozik
betegazonosítő karsza]aggal látjuk el, melynek kérJük folyamatos viselését és olvashatóságának
megőrzését.
Eszméletlen, cselekvőképtelen beteg esetén a beleegyezéstő| e|tekintünk, és minden esetben
fe|he|yezzúk a karsza|agot a betegre. E'zen tul, az tn biaonsága érdekében, ellátása során egyes
tevékenységek megkezdése előtt (pl. gyógyszer beadása, vizsgá|at e|végzése, átadási folyamatok)
munkatársaink megkérdezhetik tntől nevét, és más adatát is annak érdekében, hogy
szemé|yazonosságáról megbizonyosodjanak. Kérjük, vá|aszaivalekkor is segítse munkánkat!

10. Térítés e||enében nyújtott szo|gáltatások

Intézményünkben * térítés e||enében - további szolgá|tatások igénybevételére nyílik lehetőség. Ezeket
a szo|gá|tatásokat az Egyetem Térítési Díj Szabályzata (http:llsemmelweis.hu/betege|latas/teritesi-
dijaV) tarta|mazza, mely az egyetem honlapján érhető el, illetve a Betegfelvételi Irodában kérhet
tájékoztatást.
A Semmelweis Egészségügyi KFT-n keresztül is igénybe veheti szolgáltatásainkat. Erről részletesen
táj ékozódhat a lrttps ://semrl e Iwe iskft . li u/ olda|on.

11. Egyébszolgáltatások

Ezen túl intézményünk területén az a|ábbi szolgáltatások kereshetők fe|:

Biifé az udvarban ta|á|hatő étteremben/Központi betegellátó épü|et első emeletén, a külső klinikai
telep központi éttermében található.
Meleg étkezésre az udvarban ta|á|hatő étteremben van lehetőség.

Gyógyszertár és Gyógyászati segédeszköz bolt működik a Központi Betegellátó Épület I. emeletén,
melynek megközelítésére az összekötő fo|yosón keresztü| van lehetőség.

L2. VaIlásgyakor|ás

Klinikánkon a külso klinikai tömbben a Központi Betegellátó Épület ftldszintjén működik
Kórházkápolna. A kápolna minden nap 7:00 - 20:00 óra között van nyitva, keddenként 16:30 órától
katolikus szentmise van, A kápolnát minden felekezet hívóje látogathatja' Ahozzátaftoző vagy a beteg
kérésére vallásának megfelelően próbálunk azadottegyházi szolgálattól segítséget kérni, de ezen túl is
az osztáIyon fo|yó gyógyító munka zavartalanságának biztosítása mellett minden beteg szabadon
gyakorolhatja vallását, és az egyházi szemé||yel való kapcsolattartási jogát'

13. Betegiogokésbetegkötelezettségek

(ásd Jelen dokumentum végén BETEGJ)G)K GYAK)RLÁSA c.)
Pácienseinket megilletik az egészségiigyről szóló 1997.évi CLIV. törvényben meghatározott
betegjogok. Ezek az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi méltósághoz való jog, a
kapcsolattartás jogu, a gyógyintézet elhagyásának joga, a tájékoztatáshoz való jog, aZ
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önrendelkezéshez va|ó jog, az e|látás visszautasításának joga, az
megismerésének joga, az orvosi titoktartásho z va|ő jog.
Ugyanakkor a betegjogok mellett, a betegnek a kőrházi tartózkodás'
kötelezettségei is vannak.

egészségügyi dokumentáció

a gyógyítási folyamat során

14, A betegiogi jogvéde|em lehetősége

|4.|. Panaszkezelés

Ha a beteg vagy hozzátartozőja aZ egészségügyi ellátás igénybevétele során aZ ellátással
összefiiggésben panaszt kíván tenni, és az őtkeze|ő osztályon nem nyer oruoslást, a klinikaigazgatőná|
jegyzőkönyvbe diktálhatja. 10 munkanapon belül a panaszbejelentés kivizsgálásáró1 írásbeli
táj éko ztatást kap az e g é s z s é g ü gy i i ntézm én ytő l.
A kórházi panaszkivizsgá|ás rendje nem érinti a beteg azon jogát, hogy a panasz kivizsgá|ásával
összefuggésben más szervhez is fordulhat (Betegjogi képviselő).

|4.2. Betegiogiképviselő

Panaszáva| fordulhat a területileg illetékes betegjogi képviselőhözis az a|ábbi elérhetőségeken:
Betegjogi képvise|ő
neve: Dr. Mina András
telefonszám a: 06 /20-4899 -57 7
melyen e|érhető: hétfótől- csütörtökig 08:00-16:30 óra között, pénteken 08:00-14:00 között
email : andras.rnina@ii Lr._ernrni.gqv.hu
fogadóóra időpontja: előre egyeáetett időpontban
fogadóóra helye: Semme|weis Egyetem Kü|ső K|inikai Tömb

l08B. Budapest, Balassa J. u. 6, vagy Üttol rit zs

BBTBGJoGOK GYAKORLÁSA
Betegjog mindazon jogosultságok összessége' melyek az egészségügyi ellátás során az azt
igénybevevő személyt rnegi|letik. A betegjogoktól nem választhatók e| a beteg kotelezettségei sem,
melyeket a betegjogok mel|ett ebben a kiadványban i mertetünk.

I. BETEGJOGOK AZEGÉ|,sZsÉcÜcyt ronvrxyBEN (1997.évi CLN. törvény)

1. AzEGÉsZsÉcÜcyI ELLÁTÁSHoZ vALó JoG

Az életmentő' illetve a súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátásto a
fájdalom csillapítását, i|letve a szenvedés csökkentését is je|enti. Az egészségügyi e||átáshoz való
jog akkor megfelelő' ha a vonatkozó szakmai, etikai szabályok, irányelvek betartása megtörténik.
Folyamatosan hozzáférhetőnek kell |ennie az e||átásnak, ami art je|enti, hogy a beteg egészségügyi
állapotának megfelelő el|átási szinten, példáulalapellátásban, járő,- vagy fekvőbeteg-ellátásban kell
az adott ellátást biztosítani.

2. AZ EMBERI tuÉrrósÁGHoZVALó JoG

azt jelenti, hogy a betegen kizáró|ag az ellátáshoz szükséges beavatkozátsok végezlretők el, továbbá,
hogy a beteg ellátása során szeméremérzeÍére tekintette| ruházatacsak a szükséges időre és szakmailag
indokolt mértékben távolítlrató el. A beteget csak mé|tányolható okból és indokkal lehet várakoztatni.
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A beteg az e||átás során korlátozható jogainak gyakorlásában, de csak indokoltan a törvény szerinti
feltételek fennállása esetén. A beteg személyes szabadsága is korlátozható ugyan, de csak sürgős
esetben, illetve mások és saját testi épsége, egészsége, élete megóvása érdekében'

A korlátozó intézkedéseket foszabá|y szerint a kezelőorvos rendelheti el. (Kivételt képeznek ez aIő|
azok az intézmények, aho| nincs állandó orvosi felügyelet: akkor a kor|átoző intézkedést a szakápo|ó
is elrendelheti, úgy hogy arról a kezelőorvostjóváhagyás céljából értesíti.) A korlátozó intézkedésről a
területi|eg illetékes szakterületnek megfe|elo jogvédelmi képviselőt (betegjogi, e|látottjogi vagy
gyermekjogi képviselőt) is értesíteni kell. Az intézkedés jováhagyása esetén az orvosnak
jogszabá|yban meghatározott időközonként felü| kel1 vizsgálnia akorlátozó intézkedés elrendelésének
jogszerűségét. A korlátozás addigtarthat, amig az elrende|és oka fennáll'

3. A KAPCSOLATTARTÁs "rocÁNAK GYAKoRLÁSA

mindig a gyógyintézetben meglevő feltételektől fugg, ezt a Betegtájékoztatő-Házirend tarta|mazza.
Természetesen a joggyakorlás feltétele a betegtársak jogainak tiszteletben taftása és a betegellátás
zavartalanságának biztosítása is. E'z a jog magában fog|alja, hogy a betegnek joga van a gyógykezelés
ideje alatt szeretteive|, hozzátaftozóival, és egyéb személyekke| kapcsolatot taftani, látogatókat
fogadni, vagy egyes személyeket a látogatásból kizárni.

Súlyos állapotú betegnekjoga van ahhoz, hogy az á|ta|a, vagy cselekvőképtelensége esetén törvényes
képviselője á|ta| megje|ölt szemé|y me|lette tartózkodjon. A kÍskorú beteg mellett tartózkodhat
szü|ője, vagy törvényes képviselője, illetve az álta|uk megje|ölt személy. A szülő nőnek joga van
ahhoz, hogy az általa megjelölt szemé|y a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele |ehessen' a
szülést követően pedig ahhoz, hogy gyermeke vele lehessen, ha ennek orvos-szakmai akadá|ya nincs.

A betegeket megilleti a vallási meggyőződésüknek megfelelo egyházi személlyel való kapcsolattartás
és a szabad vallásgyakorlásjoga is.

4, A GYóGYINTÉZET ELHAGYÁsÁNnx JoGA

alapján a beteg a gyógyintézetet elhagyhatjao ha azzal mások testi épségét, egészségét nem

veszélyeÍeti' Amennyiben a beteg beje|enti a távozási szándékát, avagy bejelentés nélkül távozik,
akkor eá a kezelőorvosnak rögzíteni kell a beteg egészségügyi dokumentációjában. Cselekvőképtelen'
korlátozottan cselekvőképes, illetve az egészségügyi jogok gyakorlása tekintetében részlegesen
korlátozott személy esetén a törvényes képviselőt/he|yettes joggyakorlótltámogatoÍt döntéshozót a
győgyintézet értesíti. A beteg győgyintézetből való elbocsátása esetén őt, illetve hozzátartozőját enől

- lehetőség szerint -24 őráva| korábban tájékoáatnikell'

5. A TÁJEKoZTATÁSHOZ vALó JoG

kétfajta |ehet, az önrendelkezési és a terápiás célű' Az önrende|kezésitájékoztatás célja, hogy a beteg

megalapozottan dönthessen a kezelésbe történo beleegyezésrol vagy elutasításról. A terápiás
tájékoztatás célja a terápiához kapcso|ódó tudniva|ók a beleegyezés után, például életvezetési
tanácsok, vagy a kontroll szükségessége.

A betegnek joga van számáta egyéniesített formában, érthető módon történő, teljes körű
tájékoztatásra:

- egészségi állapotáró|, annak on''osi megítéléséről'
- javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok e|végzésének előnyeirol' kockázatairól, tervezett

időpontj aik őI, a vizsgá|atokkal kapcsolatos döntési jogáról'
- az ellátás folyamatáról, várható kimenetelérő|'

a további ellátásokról, lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről,
a iavasolt é|etmódró|.
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- avizsgálatokeredményéről.

A betegnekjoga van:
- megismemi az ellátásában közreműködo személyek nevét, szakképesítését, beosztását
- a tájékoáatás során és aá követően kérdezni
- megje|ölni azt a személyt, akit az orvos tájékoztaÍhat, illetve kizámi szemé|yeket a tájékoztatásbő|.

A tájékoztatásről a cselekvőképes beteg |emondhat, azonban, ha a beavatkozásra a beteg
kezdeményezésére kerül sor, lemondása csak írásban érvényes.

6. AZ oNRENDELKEZÉSHEZ vALó JoG

a|apján a betegnek joga van szabadon dönteni az egészségügyi ellátás igénybevételéről, a
beavatkozásokba történo beleegyezésről, illetve azok visszautasításáról. Cselekvőképes beteg
megnevezheti azt a személyt, aki jogosu|t helyette a beleegyezés és visszautasítás jogát gyakorolni,
illetve hozzátartozői közül bárkit kjzárhaÍ' ezen jog gyakorlásából' Amennyiben a beteg
cselekvőképtelen és nincs helyettes nyi|atkozattételre jogosu|t szemé|y, akkor az egészségügyi törvény
által meghatározott sonend érvényesül a be|eegyezés és visszautasítás jogának a gyakor|ására:
törvényes képviselő, házastárslé|ettárs, gyermek, szülő, testvér, nagyszü|ő' unoka.

A beteg beleegyezése nem szükséges, ha:

- a beteg közvetlen é|etveszélyben van,
- a beavatkozás elmaradása mások testi épségét, egészségétveszé|yezteti,
- a helyettes joggyakor|ó be|eegyezése késedelemmel jár, a beavatkozás késedelme pedig a beteg

egészségének sú lyos vagy maradan dó károso dásához v ezet,
- invazív (testen belü|i) beavatkozás közben szükségessé vá|ik a műtét kiterjesztése, és a kialakult

állapot sürgős szükségnek minósíthető.
A beteg beleegyezése történhet szóban, írásban, ráuta|ó magataItással, melyet bármikor visszavonhat.

Írásbeti nyilatkozat kell:

- minden műtéti, i|letve az emberi testbe hatoló kornolyabb beavatkozás előtt,
. bármely, életében eltávolított sejtjének, szövetének, szervének, testrészének _ egészségügyi

ellátással össze nem fuggő _ bármilyen célű felhasznáIásához.

7. AZELL^TÁsvlsszauTAsÍTÁsÁNaxJoGA

szerint minden cselekvőképes beteget megi|let az el|átás visszautasításának joga kivéve, ha ezze|
mások életét, vagy testi épségét veszé|yezteÍi' Lehetőség szerint fe| kell tánri, hogy mi vezette a

beteget arÍa) hogy a kezelést visszautasítsa, és tájékoztatnl kell a kezelés elmaradásának
következményeiről. Meg kel| kísérelni, hogy a döntését megvá|toztassa, de nem szabad a döntés
me gv áItoztatására ké nyszeríten i.

A beteg minden olyan e|látást, amelynek elmaradása esetén egészségi állapotában várhatóan súIyos
vagy maradandó károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez a
jog nem illeti meg a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes beteget.

Eletmentő vagy életfenntartó ellátás visszautasítására egy 3 tagű oruosi bizottság (pszichiáter,
szakorvos, kezelőorvos) vizsgáIatát követően van mód. A bizottságnak egybehangzóan és írásban kell
nyilatkoznia anól, hogy a beteg döntését a következmények tudatában hozta meg, a beteg olyan súlyos
betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő
egészségügyi ellátás mellett is - halálhozvezet és gyógyíthatatlan. A beteget avizsgá|atot követő 3'
napon ismételten nyilatkoáatni kell két tanú előtt. A beteg nem utasíthatja vissza az é|etfennta$'ő vagy
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életmentő beavatkozást, ha várandós és előre |áthatóan képes a gyermek kihordására. A
cselekvőképességében bármely módon korlátozott beteg esetében _ életmento vagy életfenntartó
ellátás visszautasításakor - az egészségügyi szolgáltató indít keresetet a beleegyezés bíróság álta|i
pótlása iránt' A bíróság nemperes eljárásban, soron kívüljár el.

A visszautasításra vonatkozó jognyilatkozat bármikor, aIaki kötöttség nélkü1 visszavonható.
Cselekvőképes személy _ későbbi esetleges cselekvő képtelensége esetére _ közokiratban előre
rendelkezhet a visszautasításról, illetve a helyettes joggyakorlóról. (un. - É|ő végrendelet -)
8. AzucÉszsÉcÜcyr DoKUMENrÁcIó MEGIsMEnÉsÉNnr JoGA
a|apján az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltatő, az abban szerepló adaÍta| a
beteg rendelkezik.

A beteg jogosult

- a győgykezeléssel összefiiggő adatainak kezeléséről tét1ékoztatást kapni,
- a rá vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni'
- az egészségügyi dokumentációba betekinteni, azokrő| kivonatot vagy másolatot készíteni'

valamint saját költségére másolatot kapni,
- több résztevékenységből álló' összefüggő ellátási folyamat végén vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti

el látást követően írás be l i ö sszefo gl al ó j e I enté st (zár oj elentést) kapn i,
- az á|ta|a pontatlannak Vagy hiányosnak vélt rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció

kiegészítését, kijavítását kezdeményezni.

A beteg halála után törvényes képvise|ője, közeli hozzátartozója, valamint örököse _ írásos kérelme
alapján _ jogosult a halá| okával összefuggő vagy összefiiggésbe hozhatő, továbbá a ha|á|
bekövetkezését mege|őző gyógykeze|ésseI kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az
egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról kivonatot, másoIatot készíteni vagy saját
költségére másolatot kapn i.

Az egészségügyrő| szó|ó törvény kivételesen lelretőséget ad a pszichiátriai betegek esetén a
dokumentáció megismeréséhez való jog orvos általi kor|átozására, ha alapos okkal feltéte|ezhető, hogy
a dokumentáció megismerése a beteg gyógyulását nagymértékben veszélyeztetné, vagy más személy
személyiségi jogait sértené. A kor|átozásró| a beteg|ogi képviselőt és a beteg törvényes vagy
meghatalmazott képvi sel őj ét haladéktalanu l ér1esíteni ke| l.

9. AZ oRvosl TITOKTARTÁSHoZ vALó JoG

alapján a beteg jogosult arra, hogy az e||átásában részt vevo személyek a rá vonatkozó adatokat
bizalmasan kezeljék.

A betegnekjoga van:

- eldönteni, hogy állapotáról kinek adható felvi|ágosítás, illetve ki
tájékoztatásbő|,

- olyan körülmények biztosításához, amikor gyógykezelése során csak
személyek vannak j e|en.

is zárhat személyeket a

az e|látásában résztvevő

II. A BETEG KoTELEZETTSÉGEI

A beteg _ amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi _ köteles az eI|átásában közreműködő
egészségügyi dolgozókka| képességei és ismeretei szerint azalábbiak szerint együttműködni:



SEMMELWEIS EGYETEM
URoLóGIAI KLINIKA

BETEGTAJEKOZTAT O . HAZIREND

- tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, kiilönösen minden
korábbi betegségérő|, győgykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről,
egészségkárosító kockáz atl tény ezőirő|,

- tájékoztatni őket * saját betegségéve| összefiiggésben - mindarról, ame|y mások életét vagy testi
épségét veszé|yeztetheti, így különösen a fertőzó betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró
megbetegedésekrő1 és ál Iapotokról,

- tá1ékoztatni oket minden, az egészségügyi ellátást érintő' általa korábban tett jognyi|atkozaÍárő|,
- a győgykeze|ésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
- a győgyintézet házirendjét betartani,
- a jogszabá|y á|ta| előírt térítési díjat megfizetni
- jogszabályban e|őírt személyes adatait hitelt érdemlően igazo|ni.

A betegek és hozzátaltozóik jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek
jogaito az intézmény je|en tájékoztatőban e|őírt miiködési rendjét, továbbá nem sérthetik az
egészségügyi dolgozók törvényben fogla|t jogaÍt.

A BETEGJoGI KÉPVISELŐ

Fő tevékenysége:

- segít a betegnek panasza megfogalmazásában,
- kezdeményezheti a panasz kivizsgálását,
- a beteg - illetve egészségügyi okból történő akadá|yoztatása esetén a hozzátartozo - irásbe|i

meghatalmazása alapján panaszt teheÍ' az egészségügyi szolgáltató vezetőjéné|, fenntartójánál,
továbbá a beteg gyógykezelésével összefuggő ügyekben eljár aZ aÍra hatáskörrel és illetékességgel
rendelkezo hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget,

- segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz va|o hozzájutásban, azza\ kapcsolatos meg
jegyzések, kérdések feltételében'

A betegiogi képviselő panaszkezelése:

- A betegjogi képviselő tá1ékoztatja a beteget a megtett panasz és arra kapott váIasztarta|márő|, az
eljárási cselekmények helyzetérő|, az esetleges további jogorvoslatok, eljárások
kezdeményezésének Iehetoségeiről.
A betegjogi képvise|őtő| a panasz kivizsgálására irányuló
szo|gáItato vezetóje 30 napon belül érdemben válaszo|.
A beteg|ogi képviselo a panasz mega|apozottsága esetén az
megegyezés |étr e|lozására törekszik.

A betegiogi képviselő jogai' kötelezettségei:

A betegjogi képviselő _ az e|látás zavatta|anságát nem veszélyeztetve * illetékességi körében jogosult:

- az egészségügyi szolgáltató működési területére belépni,
- aZ ügyre vonatkozó iratokba betekinteni,
- azegészségügyben dolgozókhoz kérdéstintéznl'

A betegjogi képviseló köteles:
- a betegre vonatkozó onrosi titkot megtar1ani,
- a beteg személyes adatait a vonatkozó jogszabályok szerint kezelni,

megkeresésre aZ egészségügyi

érintett és a szolsá|tató köZötti
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- az egészségügyi szo|gá|tató működésével kapcso|atban észlelt jogsértő gyakorlatra és egyéb
hiányosságokra a szolgá|tatő vezetőjének' illetve fenntartójának a figyelmét felhívni, és azok
megszüntetésére j avaslatot tenni,

. különös figyelmet fordítani az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk,
illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgá|tatott helyzetben |évők betegjogi védelmére,

. rendszeresen tájékoztatni az egészségügyi dolgozókat a betegjogokra vonatkoző jogszabályokról,
és azok vá|tozásairő|.

Budapest, 20|9, február 07
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