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Az egészségügyi törvényben megfogalmazott jogok minden
beteget megilletnek. Ugyanakkor kivételes esetben és az
egészségügyi törvény által meghatározott indokok alapján
e jogok korlátozhatóak, elsősorban mások alapvető jogainak,
életének, egészségének védelme érdekében. Például: a
beteget meglátogató hozzátartozók nem zavarhatják a
többi beteg gyógyulását; az egészségügyi dokumentáció
megismerése során védeni kell más betegek adatait. 
Atörvény speciális szabályokat fogalmaz meg arra az eset-
re, ha a beteg életkora (gyermek) vagy betegsége (pl. a pszi-
chiátriai működés valamilyen zavara) miatt nem rendelke-
zik teljes döntési képességgel, jogi értelemben nem számít
teljesen cselekvőképesnek. Ezekben az esetekben a tör-
vényes képviselő: a szülő, a gyám vagy a gondnok gyako-
rolja a beleegyezés jogát.

Az egészségügyről szóló 1997. évi, CLIV. törvény alapján.
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Egészségügyi ellátáshoz való jog
A betegek legalapvetőbb joga, hogy megfelelő ellá-

tásban részesüljenek. Akinek az egészségi állapota

indokolja, annak joga van arra, hogy hozzáértő orvo-

sok megvizsgálják, gyógykezeljék, és fájdalmait csil-

lapítsák.

Emberi méltósághoz való jog
Az emberi méltósághoz való jog nem jelent mást,

mint hogy a kórházakban, rendelőkben a betegekkel

emberhez méltóan kell bánni: udvarias megszólítás

és tiszteletteljes bánásmód illeti meg őket, nem

kényszeríthetők indokolatlan várakozásra, szemé-

remérzetükre tekintettel kell lenni.

Kapcsolattartáshoz való jog
A kórházban lévő betegek jogosultak rokonaikkal,

barátaikkal szóban és írásban is kapcsolatot tartani,

valamint látogatókat fogadni.

Tájékoztatáshoz való jog
Az orvosnak érthető módon kell tájékoztatni a bete-

get, vagyis figyelemmel kell lennie a beteg életkorá-

ra, iskolázottságára, lelkiállapotára és kívánságaira.

Önrendelkezéshez való jog
Az egészségügyben az önrendelkezési jog azt jelen-

ti, hogy a betegek maguk dönthetnek a kezelésükkel

kapcsolatos kérdésekben: igénybe vesznek-e

egészségügyi ellátást, mely beavatkozások elvégzé-

sébe egyeznek bele, melyeket utasítanak vissza. Az

orvosi ellátás feltétele, hogy ahhoz a beteg meg-

felelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes beleegyezé-

sét adja.

Ellátás visszautasításának joga
Az önrendelkezési jogból következik, hogy a bete-

gek visszautasíthatják az orvosi ellátást, illetve az

egyes beavatkozásokat. Ezt a jogukat különböző

esetekben eltérő formában gyakorolhatják.

Egészségügyi dokumentáció
megismerésének joga

Minden betegnek joga van arra, hogy a rá vonatkozó

egészségügyi adatokat (leletek, röntgen-felvételek,

írásos orvosi vélemények, stb.) megismerje, s azok-

ról – saját költségére – másolatot kapjon. A törvény

emellett előírja, hogy a kórházból elbocsátott bete-

gek számára zárójelentést kell készíteni.

Orvosi titoktartáshoz való jog
Az orvosok és valamennyi egészségügyi dolgozó

köteles bizalmasan kezelni a betegekkel kapcsola-

tos információkat. Az orvosi titok körébe tartoznak a

megbetegedés körülményeivel, a vizsgálatokkal és a

gyógykezeléssel összefüggő adatok.

Intézmény elhagyásának joga
A betegnek joga van az egészségügyi intézményt

bármikor elhagyni, ha azzal nem veszélyezteti má-

sok egészségét. A törvény pusztán azt írja elő, hogy

a beteg távozási szándékát jelentse be a kezelőor-

vosának.
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