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Bevezetés az egészségügyi 
jogi ismeretekbe I.



Az egészségügyi dolgozó ellátási 

kötelezettsége
� Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó az adott 
körülmények között a tőle elvárható módon és a rendelkezésére 
álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek 
elsősegélyt nyújt. Kétség esetén a sürgős szükség fennállását 
vélelmezni kell.

� Az orvos a hozzá forduló beteget megvizsgálja. A vizsgálat 
megállapításaitól függően a beteget ellátja, vagy a megfelelő 
feltételekkel rendelkező egészségügyi szolgáltatóhoz irányítja.

� Az orvosi szakképzettséggel nem rendelkező egészségügyi 
dolgozó a hozzá forduló beteg vizsgálatáról kompetenciájának 
keretei között saját maga útján gondoskodik. 

� Távolléte vagy akadályoztatása időtartamára a beteg 
vizsgálatára és kezelésére a kezelőorvos munkáltatója, a 
munkáltató hiányában a kezelőorvos, a kezelőorvos 
akadályoztatása esetén az egészségügyi államigazgatási szerv 
köteles a beteg vizsgálatáról és kezeléséről más orvos útján 
gondoskodni, ide nem értve azt az esetet, amelyben a 
kezelőorvos feladatait az ügyeletes orvos látja el.



Vizsgálati és terápiás módszerek 

megválasztása
� A kezelőorvos joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és

terápiás módszerek közül, a hatályos jogszabályok keretei között,
szabadon válassza meg az alkalmazandó, általa, ill. az ellátásban
közreműködők által ismert, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi
feltételek mellett végezhető eljárást.

� A választott vizsgálati és terápiás módszer alkalmazhatóságának
feltétele, hogy ahhoz a beteg e törvény szabályai szerint beleegyezését
adja, valamint a beavatkozás kockázata kisebb legyen az alkalmazás
elmaradásával járó kockázatnál, illetőleg a kockázat vállalására alapos ok
legyen.

� A kezelőorvos jogosult más orvost vagy egyéb szakképesítéssel
rendelkező egészségügyi dolgozót a beteg vizsgálatára, illetve
gyógykezelésében való közreműködésre felkérni, konzílium összehívását
javasolni, illetve összehívni.

� A kezelőorvos jogosult a beteg ellátásában közreműködő egészségügyi
dolgozók részére utasítást adni. Az utasításnak egyértelműen tartalmazni
kell az ellátandó feladatot, annak idejét, helyét és a közreműködésre
felkérendő további egészségügyi dolgozók nevét és munkakörét.

� Az utasítás keretein belül az egészségügyi dolgozó önállóan határozza
meg a általa elvégzendő feladatok végrehajtásának módját és
sorrendjét.



Az ellátás megtagadásának joga
� Az orvos a beteg vizsgálatát és ellátását megtagadja, ha

� más beteg ellátásának azonnali szükségessége miatt akadályoztatva van,
� a beteghez fűződő személyes kapcsolata miatt a beteget más orvoshoz
irányítja.

� erre saját egészségi állapota vagy egyéb gátló körülmény következtében
fizikailag alkalmatlan.

� Az orvos a beteg ellátását csak a vizsgálatát követően
tagadhatja meg, ha a vizsgálat alapján megállapítást nyer, hogy
� a beteg egészségi állapota orvosi ellátást nem igényel,
� a beutaló orvos által javasolt vagy a beteg által kért kezelés nem
indokolt,

� Az ellátás nyújtásához nincsenek meg a személyi, ill tárgyi feltételek és a
beteget beutalja az ellátásra szakmailag illetékes egészségügyi
szolgáltatóhoz, vagy

� a beteg állapota nem igényel azonnali beavatkozást és a vizsgálatot
végző orvos a beteget későbbi időpontra visszarendeli.

� Az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha
� az ellátás erkölcsi, lelkiismereti, vallási meggyőződésével ellenkezik,
� a beteg együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti,
� a beteg sértő, fenyegető magatartást tanúsít, kivéve, ha betegsége miatt
� saját életét vagy testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti.


