
Tisztelt Intézményvezető!

A koronavírus-járvány negyedik hullámának felfutásával a Nemzeti Népegészségügyi Központ
november 1-jétől látogatási tilalmat rendelt el Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátást
nyújtó intézményében. Ezzel – a járvány előző hullámaiban tapasztaltakhoz hasonlóan – a
kórházban lévő betegek számára rendkívül nehézzé vált a kapcsolattartás a szeretteikkel.
Különösen igaz ez azokra az esetekre, ahol a beteg nincsen olyan állapotban, hogy maga
vegye fel a kapcsolatot a családtagjaival.

Nem vonjuk kétségbe, hogy az egészségügyi személyzet különösen leterhelt a
koronavírus-járvány újabb hullámában és a látogatási tilalom miatti kapcsolattartási nehézségek
megoldása feladatokat jelent a számukra. A koronavírus-járvány korábbi hullámai során
bevezetett látogatási tilalom azonban sok intézményben a kapcsolattartás teljes
megszűnésével, vagy súlyos sérelmével járt, ami sajnos nagyon sok jogsérelmet okozott.
Megelőzendő a jogsértések újbóli megszaporodását, kérjük, hogy ne nézzék tétlenül, hogy a
kapcsolattartási jog ismét ellehetetlenül. Magunk is méltánytalannak tartjuk, hogy, egyéb
központi segítség híján a fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmények vezetőinek a
feladata az, hogy megoldást találjanak a kapcsolattartási és tájékoztatási jog érvényesülésére –
de úgy gondoljuk, hogy végső soron az önök felelőssége, hogy a kórházak a betegjogokat
tiszteletben tartva, jogszerűen folytassák működésüket.

Az egészségügyi válsághelyzetben a betegjogok csak akkor és olyan mértékben gyakorolhatók,
amikor és amennyiben nem veszélyeztetik az egészségügyi válsághelyzet felszámolását. A
korlátozott érvényesülés azonban nem jelentheti a betegjogok teljes szünetelését. Ha nincs
kifejezett, a korlátozással egyértelműen összefüggésbe hozható járványügyi indok, akkor
ezeknek a jogoknak érvényesülniük kell. A kórházak tehát nem hivatkozhatnak általánosságban
arra, hogy azért nem tartják tiszteletben a betegjogokat, mert jelenleg válsághelyzeti ellátás van
érvényben.

A látogatás súlyos járványhelyzetben jogszerűen korlátozható, de a beteg számára a
kapcsolattartás más formáit lehetővé kell tenni. Az semmiképpen sem elfogadható, ha a
járványhelyzetre hivatkozva a kapcsolattartás minden formáját ellehetelenítik és az
intézményben dolgozók semmilyen módon nem segítik a hozzátartozókat abban, hogy a
szeretteikkel kapcsolatba lépjenek, vagy róluk információt tudjanak meg.



A hozzánk fordulók panaszai alapján sajnos úgy tűnik, hogy sok esetben az egészségügyi
intézmények dolgozói a járványhelyzetre hivatkozva, a számukra gyakorta eddig is terhesnek
tekintett tájékoztatási, kapcsolattartási jogot nagymértékben, aránytalanul korlátozzák, olykor
lehetetlenné is teszik. Felhívjuk a figyelmet, hogy az egészségügy realitásában a
kapcsolattartási jog és a tájékoztatáshoz való jog sokszor kéz a kézben járnak, hiszen a járvány
előtt is gyakran csak a személyesen megjelenő hozzátartozónak volt lehetősége arra, hogy
információkat kapjon a beteg egészségi állapotáról és cselekvőképtelen beteg esetén
döntéseket hozzon. A látogatási tilalom idején tehát a kapcsolattartási jog mellett a
tájékoztatáshoz való jog sem tud érvényesülni, hacsak a hozzátartozónak nem sikerül telefonon
elérnie az kórházat, vagy az intézményből nem keresik proaktívan. Sok esetben a szándék nem
hiányzik, de nincs megteremtve az az intézményi keretrendszer, amely lehetővé tenné, hogy a
látogatási tilalom ideje alatt is gördülékenyen és megnyugtatóan megoldódjon a hozzátartozók
tájékoztatása, a kapcsolattartás megteremtése.

A következő javaslatokkal élünk a fekvőbeteg ellátó intézmények vezetői felé a betegjogok
érvényesülésért a a járványhelyzetben:

1. A látogatási tilalom során találjanak módot arra, hogy a beteg által megjelölt
hozzátartozó napi rendszerességgel friss információkat kapjon a beteg állapotáról és
amennyiben ezt a beteg állapota megengedi, akkor a beteg a hozzátartozóval
kapcsolatba léphessen. Legyen kijelölve, hogy kinek a feladata és milyen időkeretben
az, hogy ebben a beteget segítse, illetve a kapcsolattartásra képtelen betegről a
hozzátartozók számára információkat juttasson el. Ha az egészségügyi személyzet
leterheltsége ezt indokolja, akkor ehhez vonjanak be önkénteseket, vagy a kórházba
kirendelt honvédségi dolgozókat.

2. Ha a beteg állapotában érdemi változás áll be, akkor arról a hozzátartozó minden
esetben valóban rövid időn belül kapjon értesítést. Ezt az egészségügyi törvény is
előírja, de betartása az intézmény érdeke is. Ha ugyanis a hozzátartozó biztos lehet
abban, hogy ilyen esetben értesítik, akkor kevésbé érzi szükségét annak, hogy maga
érdeklődjön a hozzátartozója állapota felől, ami túlzott leterhelést jelenthet a kórház
számára.

3. Hozzanak átlátható, betartható és megismerhető szabályokat a kapcsolattartás,
tájékoztatás tekintetében. A kórház honlapján, a betegek és hozzátartozók számára
elérhető formában derüljön ki az, hogy mikor, milyen módon tájékozódhatnak a beteg
állapotáról, léphetnek kapcsolatba a beteg hozzátartozóval, és hogy a kórház milyen
rendszer szerint küld proaktívan tájékoztatást. Ezeket a szabályokat valóban tartsák is
be!



4. Azokban az – NNK által különlegesen méltánylandónak nevezett – esetekben, ahol a
kapcsolattartás a látogatási tilalom ellenére személyes formában fenntartható, például a
végstádiumban lévő, súlyos állapotú beteg, a gyermek melletti tartózkodó hozzátartozó
és a szülés során jelenlévő kísérő esetén, az intézményvezető gondoskodjon arról, hogy
a járványhelyzeti belső szabályokat úgy alkossák meg, hogy ezen kapcsolattartások
ténylegesen megvalósulhassanak.

Köszönjük, hogy javaslatainkat megfontolják és lehetővé teszik, hogy a betegek kapcsolattartási
és tájékoztatási joga ne sérüljön ebben a nehéz időszakban!

Budapest, 2021. november 19.

Tisztelettel:

dr. Szabó Máté
szakmai igazgató
Társaság a Szabadságjogokért


