
8. hét

Bevezetés az egészségügyi 
jogi ismeretekbe I.



Az önrendelkezéshez való jog
� A beteg szabadon döntheti el, mely beavatkozások elvégzésébe

egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza. Bármely egészségügyi
beavatkozás elvégzésének feltétele, hogy ahhoz a beteg
megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő
tájékoztatáson alapuló beleegyezését adja.

� Beleegyezését szóban, írásban v. ráutaló magatartással megadhatja.

� Az invazív beavatkozásokhoz, és önkéntes gyógykezelésbe vételhez a
beteg írásbeli vagy két tanú együttes jelenlétében megtett
nyilatkozata szükséges.

� A beteg a beavatkozás elvégzéséhez való beleegyezését bármikor
visszavonhatja. A beleegyezés alapos ok nélküli visszavonása esetén
azonban kötelezhető az ennek következtében felmerült és indokolt
költségek megtérítésére.

� A cselekvőképes beteg közokiratban, teljes bizonyító erejű
magánokiratban vagy két tanú együttes jelenlétében megtett
nyilatkozattal megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki
jogosult helyette a beleegyezés jogát gyakorolni.



� Az egészségügyi ellátással kapcsolatos döntésekben a
cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes beteg
véleményét a szakmailag lehetséges mértékig figyelembe kell venni,
beleértve a 16. életévét betöltött kiskorú személyt is.

� A beteg beavatkozásokba történő beleegyezését vélelmezni kell, ha a
beteg egészségi állapota miatt beleegyezés megtételére nem képes.

� A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott
beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások - ideértve a 24.
hetet betöltött magzatot is - egészségét vagy testi épségét súlyosan
veszélyezteti, továbbá, ha a beteg közvetlen életveszélyben van.

� Amennyiben egy invazív beavatkozás során annak olyan kiterjesztése
válik szükségessé, amely előre nem volt látható, az erre irányuló
beleegyezés hiányában a beavatkozás csak akkor végezhető el, ha
azt sürgős szükség fennállása indokolja, vagy ennek elmaradása a
beteg számára aránytalanul súlyos terhet jelentene.

� Amennyiben a beavatkozás kiterjesztése a beteg valamely szervének
vagy testrészének elvesztéséhez vagy funkciójának teljes kieséséhez
vezetne, a beavatkozás kiterjesztése csak közvetlen életveszély
fennállása esetén végezhető el.

� A beteg írásbeli beleegyezése szükséges bármely életében eltávolított
sejtjének, szövetének, szervének, - egészségügyi ellátásával össze
nem függő - bármilyen célú felhasználásához.

� A betegnek joga van arra, hogy halála esetére rendelkezzen a
holttestétéről.



Helyettes döntéshozók
Amennyiben a beteg cselekvőképtelen és nincs a

nyilatkozattételre jogosult személy, a beleegyezés és a
visszautasítás jogának gyakorlására a megjelölt sorrendben az
alábbi személyek jogosultak:

� a beteg törvényes képviselője, ennek hiányában
� a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes

� házastársa vagy élettársa, ennek hiányában
� gyermeke, ennek hiányában
� szülője, ennek hiányában
� testvére, ennek hiányában
� nagyszülője, ennek hiányában
� unokája;

� megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös 
háztartásban nem élő, cselekvőképes
� gyermeke, ennek hiányában
� szülője, ennek hiányában
� testvére, ennek hiányában
� nagyszülője, ennek hiányában
� unokája.



Az ellátás visszautasításának joga
� A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén

egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó
károsodás következne be, csak közokiratban vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén
két tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza.

� A betegség természetes lefolyását lehetővé téve az
életfenntartó vagy életmentő beavatkozás visszautasítására
csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos
betegségben szenved, amely az orvostudomány mindenkori
állása szerint rövid időn belül halálhoz vezet és gyógyíthatatlan.

� A visszautasítás csak akkor érvényes, ha egy háromtagú orvosi
bizottság a beteget megvizsgálja és egybehangzóan, írásban
nyilatkozik arról, hogy a beteg döntését annak következményei
tudatában hozta meg, illetve, hogy a feltételek fennállnak,
továbbá a beteg az orvosi bizottság nyilatkozatát követő 3.
napon - két tanú előtt - ismételten kinyilvánítja a
visszautasításra irányuló szándékát.

� Amennyiben a beteg nem járul hozzá az orvosi bizottság
vizsgálatához, a kezelés visszautasítására vonatkozó
nyilatkozata nem vehető figyelembe.



� A bizottság tagjai a beteg kezelőorvosa, egy - a beteg
gyógykezelésében részt nem vevő -, a betegség jellegének
megfelelő szakorvos, valamint egy pszichiáter szakorvos.

� A beteg nem utasíthatja vissza az életfenntartó vagy életmentő
beavatkozást, ha várandós és előre láthatóan képes a gyermek
kihordására.

� A beteg a visszautasításra vonatkozó nyilatkozatát bármikor,
alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.

� A cselekvőképes személy - későbbi esetleges
cselekvőképtelensége esetére - közokiratban visszautasíthat
egyes vizsgálatokat, beavatkozásokat, valamint egyes
életfenntartó, életmentő beavatkozásokat, ha gyógyíthatatlan
betegségben szenved és betegsége következtében önmagát
fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai megfelelő
gyógykezeléssel sem enyhíthetők.

� A cselekvőképes személy - cselekvőképtelensége esetére -
közokiratban megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki
ezen jogát helyette gyakorolhatja.

� A beteg a beavatkozás visszautasítása esetén is jogosult
szenvedéseinek enyhítésére, fájdalmainak csökkentésére
irányuló ellátásra.


