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Kinek kell elmondanod? 
Ki elől titkolhatod el?

A státuszodat alapvetően senkinek nem kell elmon-
danod. Van viszont pár kivétel.

Ez a tájékoztató méréshatár alatti vírusszámú HIV-fertő-
zöttekre vonatkozik. Ha kezelnek (kb. 6 hónap után), jó 
eséllyel méréshatár alatti a vírusszámod és nem fertőzöl. 
Mindig konzultálj az orvosoddal! Súlyos jogi következ-
ményei lehetnek, ha méréshatár feletti a vírusszámod és 
megfertőzöl valakit. Szabálysértési vagy büntetőeljárást 
indíthatnak ellened, pénzbírságra vagy akár börtönbün-
tetésre ítélhetnek. Kártérítésért is beperelhetnek. A keze-
lés Magyarországon mindenkinek lényegében ingyenes!

MÉRÉSHATÁR ALATTI VÍRUSSZÁMMAL 
NEM FERTŐZÖL

Családtag, barát, partner:

Masszőr, fodrász: 

Háziorvos:

Mentős: 

Fogorvos: 

A HIV miatt téged kezelő orvos: 

Főnök, munkáltató, állásinterjú:

Azzal osztod meg a státuszodat, akivel szeretnéd. 
Nincs olyan szabály, hogy a családodnak vagy a bará-
taidnak el kellene mondanod ezt.

A HIV csak vérrel vagy más testváladékokkal terjed, ami 
nem folyik a masszőrnél, a fodrásznál, így nincs okod el-
mondani a státuszodat. Csak ijedséget okoznál vele, mert 
sokan tájékozatlanok, és félnek a HIV-fertőzöttektől.

A háziorvosodat elvileg értesítik, amikor diagnosz-
tizálnak. Ő rendelkezik a legátfogóbb képpel az 
egészségi státuszodról, így érdemes tájékoztatnod. 
Mivel a háziorvos választható, próbálj olyat keres-
ni, akiben megbízol. A háziorvos ritkán végez olyan 
beavatkozást, amikor megfertőzhetnéd. Ha nem 
mondod el, csak akkor lehet jogi következménye, 
ha megfertőzöd.

Ha a státuszoddal összefüggésben kellett mentőt hív-
nod, mondd el, valószínűleg mi miatt vagy rosszul, 
hogy a megfelelő kezelésben részesíthessenek. Ak-
kor is mondd el, ha pl. súlyosan vérzel és nem mérés-
határ alatti a vírusszámod, mert a HIV testnedvekkel 
terjed, vagyis így meg tudod fertőzni a mentőst.

Itt is igaz, hogy alapvetően el kell mondanod, de sok 
fogorvos nem elég tájékozott a HIV-ről, így előítéle-
tes lehet. Ha olyan kezelést kapsz, ami vérzéssel jár, 
és nem méréshatár alatti a vírusszámod, minden-
képp szólj. Egy egyszerű vizsgálat esetén nincs ilyen 
veszély, tehát nem baj, ha nem szólsz.

Ő természetesen értesül arról, hogy fertőzött vagy. 
Neki el kell mondanod (ha tudod), hogyan fertőződ-
tél meg, hogy szerinted kitől kaptad el, és hogy meg-
fertőztél-e valakit. Így őket is meg tudják vizsgálni, 
hogy ha kell, minél előbb megkezdjék a kezelésüket. 
Ha nem tudod, kitől és hogyan kaptad a fertőzést, 
nem kell válaszolnod.

Az egészségügyben már bonyolultabb a helyzet, 
lehet, hogy el kell mondanod a státuszodat. Maga 
a HIV-teszt viszont anonim, azaz rajtad kívül senki 
nem szerez tudomást a teszt eredményéről!

Alapvetően tájékoztatnod kell az orvost az egész-
ségügyi állapotodról, mert csak így tud szakszerű 
ellátást nyújtani neked. De nem minden kezelés 
függ össze a státuszoddal. Sajnos az egészségügyi 
dolgozók sem mindig eléggé tájékozottak, és indo-
kolatlanul tartanak a HIV-fertőzöttektől.

Alapesetben három dolgot kell mérlegelned:

  Összefügg-e a kezelés a fertőzéssel? 

 Ha a HIV-fertőzés tünetei vagy a gyógyszerek 
mellékhatásai miatt vagy pl. bőrgyógyásznál 
vagy belgyógyásznál, mindenképp szólj, mert 
csak így tudják, hogy milyen kezelést adjanak.

  Megfertőzheted-e a kezelés során az orvost, a nővért? 

 A vér, az ondó, a hüvelyváladék és az anyatej 
fertőzhet, így ha ezzel kapcsolatba kerülhetnek 
a kórházban dolgozók és méréshatár feletti a ví-
russzámod, mindenképp szólj előtte.

  Fogsz-e gyógyszert kapni?

 A fertőzés miatt szedett gyógyszereiddel nem min-
den gyógyszer alkalmazható együtt, súlyos mel-
lékhatások alakulhatnak ki. Ha elmondod, milyen 
gyógyszereket szedsz, ugyan kiderülhet az orvos 
számára, hogy HIV-vel élsz, de fontosabb, hogy ne 
adjon olyan gyógyszert, amit nem szedhetsz.

A legtöbb munkánál nem számít, hogy fertőzött 
vagy-e, így nem kell elmondanod a főnöködnek vagy 
az állásinterjún. De vannak olyan munkakörök, ahol 
kötelező a HIV-szűrés. A többi esetben jogellenes, ha 
azért nem vesznek fel vagy rúgnak ki, mert HIV-vel élsz.

Az EgészségügybEn



Ha egyszer diagnosztizálnak, 
onnantól minden orvos 

tudni fogja? Letilthatom a 
hozzáférést az adataimhoz?

Hova fordulhatok?

Az, hogy HIV-fertőzött vagy, úgynevezett különleges sze-
mélyes adat, amit a törvény véd. Ha nem jogosult tudja 
meg akár a fertőzést, akár a kezelésed részleteit, akár 
más egészségügyi adatod, az törvénysértést követ el. 
Hogyan lehet fellépni ellene?Ha HIV-fertőzéssel diagnosztizálnak, az adataid több 

nyilvántartásba is bekerülnek:

Az ÁNTSZ központi rendszerébe: NAIH-eljárás kezdeményezése: 

Perlés: 

Feljelentés: 

A betegéletút nyilvántartásába:

A kórház számítógépes rendszerébe: 

Minden új HIV-fertőzést központilag nyilvántarta-
nak, de nem rögzítik a személyes adataidat, a neve-
det sem, csak a megbetegedés tényét.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Ha-
tóság (NAIH) vizsgálatot folytathat le, ha személyes 
adatok jogszerűtlen kezeléséről szerez tudomást. Az 
erről szóló panaszodat az online.naih.hu oldalon is 
benyújthatod. A NAIH az ügy súlyától függően figyel-
mezteti a jogsértőt, vagy bírságot szab ki.

Az adatvédelmi szabályok megsértése esetén bíróság-
hoz lehet fordulni. Az ilyen típusú ügyekben a perlés 
egyszerűbb, mint általában. A bíróság soron kívül jár el, 
tehát az eljárás gyorsabban jut el a döntéshozatalig és 
a jogsértést sem neked kell bizonyítanod. Ha konkrét, 
pénzben kifejezhető károd keletkezett a jogsértés mi-
att, kártérítést, ha pedig személyiségi jogodat sértet-
ték, sérelemdíjat követelhetsz.

Ha haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet 
okozva sértik meg a személyes adat védelméhez fűző-
dő jogodat, az bűncselekmény, így rendőrségi felje-
lentést tehetsz.

Itt rögzítik az összes egészségügyi ellátást, amiben 
valaha részesültél (és a TB finanszírozta). Az orvo-
sok és gyógyszerészek ezt meg tudják nézni, de ezt 
letilthatod, így nem látják majd az adataidat. Ha van 
ügyfélkapud, a https://ugyfelkapu.oep.hu/oepu ol-
dalon beállíthatod, hogy se az orvos, se a gyógy-
szerész ne férhessen az adataidhoz. Így innen nem 
tudhatják meg, hogy HIV-vel élsz.

Az adataidat felviszik a kórház rendszerébe is, innen 
tudja az orvosod az előzményeket. Ezek a rendsze-
rek jó esetben úgy vannak megalkotva, hogy a kór-
ház más osztályain dolgozó orvosok ne láthassák a 
fertőzöttségre vonatkozó részeket. Kérdezz rá, hogy 
ez a te kórházadban is így van-e!

A Társaság a szabadságjogokért 
ingyenes jogsegélyt nyújt. 

Hívj, vagy írj: 061/209-0046; 
jogsegely@tasz.hu


