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Orszigos Onkol6giai Int6zet
National Institute of Oncology
Nationalinstitut fiir Onkologie
I122 Budapest, Ra,th Gy. u. 7-9.

Levelezdsi cim: 1525 Budapest Pf.2l.
F6igrzgat6 (Director general, Gener.ldirektor): Prof. dr, Cs.ba Polgir Ph.D,, DSc.
Telefon: (36 I )-221-8600
Telefax: (36- I )-2 24-8620

HAZIREND
l. Bet€gfelv6tel

Fekv6beteg oszt6lyra tdrt6n6 felv6t€l€hez a Diagnosaikai dpiilet fdldszintjdn, a Betegfelvdteli
Irod6n kell jelentkemi az al6bb felsorolt oktatokkal.
. beuta16,
. szem'lyazonossiigot,hiteltdrdeml6entantsitoigazolv6ny,
. tdrsadalombizt ositrisi kirtya (TAJ kiirtya) vagy aa helyettesito okm6ny,
. lakcimigazol6 kiirrya
Oktat ellenorzds utrin sz6mit6gdpes nyilvrintart6sba kertil, majd szemdlyre sz6l6 dosszidt 6llitanak
ki, amellyel a beutal6jiin meg,elolt osztiily fdnovdrdndl kell jelentkemie. Betegellatesa sor6n sajet
ruhiiit ds szemdlyes tfugyait hasa6lhatja. Amennyiben erre higidnds vagy egydb szempontb6l nincs
lehet6s€ge, k6rhazi ruhAzatot biztositunk.
Az os,,Alyor, az i.pol6 szemelyzet t6jdkoztat6st ad az osztily miik<iddsi rendjdrol, bemutatja az
osztAllt, megmutatj a az egy't, a szemdlyes targyai tii(olesiit, szolg6l6 szekrdnlt, a vizsg6l6kat
valamint a kiszolgiil6 helyisdgeket.

Az Intdzet teriiletdre magiin gdpkocsival behajtani nem lehet, ezdrt a jAreskdptelen beteg sze[itesara
a R6th GyOrgy utcai loport6n betegszillit6 igdnybeydtele biztositott.
A k6rh6zi ell6t6s ideje alalt az osdi.ly csak orvos, vagy 6pol6 engeddlydvel, illetve tudtiival
hagyhat6 el.

JAr6beteg-ell6tds el6zetes id6pont egyeztetdssel tdrtdnik. Az el6jegyzds szemdlyesen, telefonon
vagy eleLtronikus riton y!]!4!gqLXg tdrtdnhet az adott szakendekiben 6s/vagy a betegfelvdteli
iroddn.
Ja(6beteg-ell6tis igenybevel3lehez az alebbi okiratok sziiksdgesek:
. beutal6, (cy'tol6giai, f6jdalomcsillapit6 ambulancia, endoszk6pia, labor, Rtg)
. szemdlyazonossrigothiteltdrdeml6entantsit6igazolvAny,
. tArsadalombizosit6si k6rtya (TAl kartya) vagy az helyettesito okm6ny,
. lakcimigazol6 k6rtya.
Intdzettinkben tdrten6 els6 megjelendskor a betegfelvdteli irodrin kell jelentkezni, ahol az okiratok
ellenorzdse es a sziimit6gdpes nyilviintartiisba vdtele toftenik. Nyilviintartiis utiin a recepci6s
munkatits segits6get nyijt a toviibbi tiijdkoz6diisban. Tov6bbi megjelendskor vegye igdnybe a

sorsz6mosz6 automatit.

2. Ert6kmegorz€s
r ErtdktAxgy, keszpdnz letdtbe helyezdse a hitzipenrtitrbm az lntezet Letdtkezeldsi szab'lyzati$ak

megfeleloen, elismerv6ny ellendben biztositott. Feleltissdget kiz6r6lag a letdtbe helyezett drtdkekert
v6llalunk. JrlLr6beteg-ell6tds esetdn a tdlikab6t, valamint egydb fels6 ruh6zat elhelyezdse a l4-es, a 8-
as, ds a 8/A dpiilet ruhatiir6ban, k6rh6zi befekveskor ruhanemriik elhelyezdse a k6rteremben, illetve
az osrt|ly dltd zojeben b iztos itott.

. Kdrjiik, hogy k6rhrizi tart6zkodesa idejdre mindl kevesebb drteket ds csak a legsziiksdgesebb
ruhanemiit hozza magiival.

3. Vizitek, vizsgdlatok, 16togatdsok
. Az oszt6lyos vizitek a reggeli illetve a ddlekitti 6r6kban tdrtdnnek. Hdtvdgeken az orvosi munk6t

iigyeleti szolg6lat l6tja el.
. Az intezetben vdgzett vizsgrilatok elojegyzesi sorrendben reggel 8 6ra 6s 15 6ra kdzdft folyamatosan

tdrtdnnek. A vizsgrilataink id6pontjrir6l owosa illetve az oszlllyos 6pol6 fogja drtesiteni. A
gy6gykezeldsdnek rdszleteit kezel6orvosaval tudja megbeszdlni.

. Kdrjiik, alkalmazkodjon az oszt'ly munkarendjdhez, az osztiilyos vizitek idejdn tart6zkodjon az
tryyiban, a vizsg6latokon pedig, pontosan jelenjen meg. Miel6tt az oszt6ly tertiletdt elhagyja,
minden esetben jelezze az osz]rAlyos 6pol6nak. A vizitek ds a csendes pihen6 idej6n (14 - 16 ora) a

hozztltartoz'k a k'rteremben nem tart6zkodhatnak !
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. L:itogatisi id6:
Munkanapokon: 15 ds 19 ora kdzoft
MunkaszUneti ds iinnepnapokon: 10 ds 19 ora koz6tt.
Egy beteg egyszerre maximum kdt lAtogat6t fogadhat.

. (20 6ra utAm az lntezgl tertiletdt kuryris 6rtik rirzik, teriileten .jitu6rszo1g6lat gondoskodik a betegek
bizt ons69616l)

4. A gy6g/itnsban val6 r6szv6tel
. A betegeinknek gy6glulasuk drdekdben be kell taxtaniuk az orvosok ds 6pol6k gy6gykezeldsiikkel

kapcsolatos ekiiriisait. (Diet4 gy6gyszerszedds, stb.)
. Szedettgy6gyszereirdlfeltdtlenUltiijdkoztassaorvosiit!
. Gy6gykezeldsdvel kapcsolatos kdrddsekkel, a kezeloorvosiihoz, az 6pol6ssal kapcsolatos

kdrddsekkel pedig az 6pol6hoz illetve az oszt6lyr'ezeto fon6vdrhez sziveskedjen fordulni.. Amennyiben miis orvosi konziliumot kivrin igdnybe venni, kdrjiik, jelezzn kezellowosa feld, aki
felviLigositAst nyijt a megval6sitiis lehet6sdgef6l.

Beleegyez6 nyilatkozatok
Az Intdzetben vdgzett beavatkoz6sok, Ienyegdrol, sztiksdgessdgerril ds a viirhato kimenetelrdl
kezelctorvosa, illetve ripol6ja minden esetben tejdkoztatja Ont. A kapott tajdkoztat6s alapjii,n jog6ban
6ll a gy6gyit6 eljAr6sokban val6 rdszvdteldrol illetve elutasitrisri{61 donteni, amit aliiiriisaval igazolnia
kel1.

Kapcsolat a kiilvil6ggal
Fekvobetegek esetdben az Intenziv Osztiily kivetelevel a mobiltelefon hasznalata a k6rtermekben
engeddlyezett. Egydbkdnt az Ilj,tezet dpiiletein belUl mobiltelefon hasmtiata tilos, tekintettel ara,
hogy zavarhatja a kezeldsekre haszn6lt 6rz6keny elektronikus berendezdseket.
A betegek k6rtermi 6gluk fttldtt l6v6 telefonon hivhat6k az ott megadott hiv6sziimon 6s idoben.
A beteg eg6szsdgi-6llapotrir6l t6jekoztatAst csak kezel6orvosa adhat a jogszabalyi eloirisoknak
megfeleklen. Az ripolo csak a beteg iiltalihos iillapotdr6l jogosult felviLigositiist adni.
Telefonban lelvildgosit6st nem adunk!

7 A betegeket megiuetd jogok 6s kdtelezetts6gek az Intdzet a Betegjogi Szabilyzatdban tal6lhat6k,
ami minden betegell6t6 egysEgben el6rhet6.

Fdbb jogok:
. A Beteg jogosult mindenkori egdszsdgi 6llapotiir6l megfelel6 felvil6gositiist kapni. A sz6beli vagy

ir6sbeli felvil6gositiist kdvetoen elddntheti, hogy beleegyezik vagy sem a megje16lt vizsgiilatokba. A
beleegyezdsdt brirmikor visszavonhatja ds az dleweszdlyes allapotok kivetel6vel, ell6t6s6t brirmikor
visszautasithatj a.

Egdszsdgi 6 apotar6l felvil6gosit6st csak a kezel6orvosa adhat, ds csak a Beteg 6ltal ir6sban
megiel6lt szemdlyeknek.

. Ell6tiisa soritu folyamatosan ioga van dokumentdcidjdba beleki tetni, leleteirdl tittlds ellendben
mtisolatot khni tovtibbri, betegaxonositd karsztlagot kdrni 4s viselni.

. Elltit6s6val, k6rh6zi tart6zkodrisiival kapcsolatban, betegjogainak dwdnyesitdsevel panasreteli joga
van. Esaevdteldt, panaszlt az oszt6ly dolgoz6in kiviil a fdigazgat6 helyettes f6orvos6nril, a klinikai
rgazgatbrlel ds az epol6si igazgat6nril jelezheti.
El6rhet6sdgiik:
F6igazgat6 helyettes f6orvos 2-es dpiilet (Primus III)
Klinikai igazgat6 2-es epiilet (Vital Beam 2)
Apolisi igazgat6 3-as epiilet M6lyftildszint 07. szoba
Eszrev6tele, panasza minden esetben kivizsgiiliisra keriil, mel),nek eredm6nydr6l sz6ban ds ir6sban
v6laszolunk.

. A szolgeltat6s igdnybevdteldvel a betegnekjoga ds kdtelessdge az intdzeti szabiilyokat betartani.

6.

8. Betegjogi k6pvisel6
A betegek 6rdekeinek vddelmdre lntdzetiinkben is rendelkezdsre 6ll betegiogi kdpvisel6. A betegjogi
kdpvisel6 segit a betegek k6rdseik megfogalmaz6siiban, kezdemdnyezi a probldm6k kivizsgtil6sdt,
iriisos meghatalmaz6s alapjiin pedig, panaszetelre ds kdpviseletre jogosult az int€zet vezetdjdndl,
fenntart6j6n6l ds az illetekes hat6sagnal.
Az Int6zet betegiogi kdpvisel6je: Minden betegell6t6 szervezeti egys6gn6l kifiiggeszt6sre keriitt.

9. Doh{nyzds, szeszes ital fogyasztisa
A nemdoh6nyz6k vddelmdrol ds a doh6n)'termdkek fogyasaas6nak, forgalmaziisilnak egyes

szabiilyair6l sz6l6 1999.1yi-X!Il-fii.ry.e!J. ertelmdben a kijeldlt dohdnyz6helyeken kiviil az

lntdzettink egdsz tertiletdn, az intez$ bejdratain6l, illetve a Kdkgoly6 ds a Reth Gydrgy utcai
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utcafrontokon dohiinyozni tilos. Doh6nyzisra 3 db. fedett, ziirhat6 ds megfelel6 szell6zdssel elkitott
kabinok 6llnak rendelkez6sere. A kabinok elerhet6sdgdben az lntezet alkalmazottai segitsdg6re
lesmek.
Az Irfiezelben szeszes ital csak orvosi engeddllyel, az eloirt mennyisegben ds min6segben
fogyaszthat6.

10. Egydbszolg6ltatdsok
r Az Intdzetben K6polna miikddik. Az lrgalmas Jdzus K6polna a 18-as dpUlet mellett taliilhat6, nyitva

minden nap 7-21 6ralg. A fekvobetegek szamtua lelkip6sztori l6togat6s igdnyelheto a 2640-es bels6,
yagy a224-86-40-es kiils6 sziimon, hdtkdznap 8-16 6ra kozdtt. Siirg6s esetben katolikus pap hivhat6
djjel-nappal a 213-96-20-as siirgossdgi telefonsziimon. Fekv6beteg osztiilyokon a szemdlyes
igdnydnek megfelel6en bibli6t is biaositunk.

. Ktizforgalmf Gydgyszertirunk a 8/A dptilet lbldszintjdn tal6lhat6 6s munkanapokon 800-15 6r6ig
6ll rendelkezdsiikre.

. Evszalcol fi.iggoen az oszi ds teli h6napokban a t4-es, a 8-as ds a 8/A dpiiletek Itildszintjdn
ruhat6rat biztositunk, kdrjtik, vegye igdnybe szolg6ltat6sainkat

. Biif6 a diagnoszikai dpulet fttldszintjdn tal6lhat6

. Intdzetilnk I6-os dpiiletdben fodr6sziizlet all rendelkezdsiike.

11. Sajt6nyilvdnossdg
Az Intdzetben el6zetes F6igazgat6i engeddlyhez ktttdtt minden olyan sajt6 jelenldt, amely soriin a

sajt6 munkat6rsai kdp- 6s hangfelvdtelt is alkalmazni kiviinnak. Tekintettel ?fra, hogy az
lnformiici6szabadsiig elve nem drvdnyesiilhet korliitlanul a szemdlyes adatok es ldtfontoss6gri
rendszerelemek v€delmdvel szemben, a sajt6anyag elkdszitdsdt kdvetoen az Intdzet fenntaxtja ajogot
arra, hogy az elkdsziilt anyagokat felhasariLis elott ellen6rizze ds a szemdlyes adatok, vagy
ldtfontosstigri rendszerelemek ddntettsdge esetdn felsz6litsa helyreiillithatatlan torlesre a sajt6
munkattusait, mint az informecios tinrendelkezdsi jo 916l es az inform6ci6biaonsrigr6l sz6l6 2011.
dvi CXII. tdrvdny alapjiiLn nevesitett adatkezelo.

12.

13. A hdzirend hat:ilya
A hrtirend srilyos ds sziind€kos megsdrtdse az lntezetb6l val6 elbocsAtilst vonhatja maga ut6n. Egyes
osztiilyokon, tekintettel az elliLt s jellegdre, kiil<in oszt6ly specifikus hr2tendi szabiilyok
alkalmazhat6k, azonban azok az intdzkeddsek e hdzirend szabiiyaival ds az drvdnyes
jogszabdlyokkal ellentdtesek nem lehetnek.
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â_\

,2OJ

3/3
t)

Budapest, 2020. jtnius 18

12. Intdzeti elvdrrsok
. A betegelliitiis biaonsrigiiLhoz fijzbd6 kdzbizalom meg6rzdse drdekdben az intdzmdny j6 himevdt

mindenki kiiteles tiszteletben tarta . Az intdzmdny teriiletdn a tfugyi kortilmdnyekben dszlelt
hi6ayoss6gokat, kiilainOsen az iillagsdrelmet, annak megfelelo kezeldse cdljrib6l elsodlegesen az
intdzmdny vezet6je rdszdre kell bejelenteni. Szemdlyekrtil tortdno kepm6s vagy hangfelvdtel
elkdszitdsdhez, valamint azok biirrnely m6don tdrtdn6 felhasznd.lesii]loz az ddntett szemdly kilejezett
hozzijrirul6sa sziiksdges.

. Az Intdzetben foly6 gy6gyit6 munka eredmdnyessdge 6rdekeben a hrizirendben foglalt szabrilyokat
kdrjtik, sziveskedjen betaxtani, segitve ezzel az orvosok ds az 6pol6szemdlyzet munkijiit ds az 6nt
megilleto j ogok drvdnyesiildsdt.

. Kerjnk, vigyitzzon az lntdzet rendj€re, fisaasiigiira 6s a berendezdsi tiirgyakra!

. A betegek nyrgalma drdekdben fontos a k6rtermek ds a folyos6k csendje, ezdrt kdrjiik, hogy
l6togat6it betegtArsafa tekintettel fogadja, r6di6t, magn6t, illetve a k6rteremben ldv6 televizi6t csak
a betegta{sak zavax6sa ndlkill hasm6lja, a vizitek idejdn pedig, sziveskedjen kikapcsolni!

. Kdrjiik, hogy az otthonr6l hozott dteleket csak az oszt6lyos orvos, vagy n6vdr engeddlydvel
fogyassza. (Az dtelek terol6sa az e cdlra elhelyezett hiit6szekdnyben, ndvvel elkitva biztositott.)

Az int6zet el6rhet6sdge
. Az Irfiezetkozponti hiv6szrima: 224-8600
. Levdlcim: Orszrlgos Onkol6giai Int6zet 1525 Budapest, Pf. 21.
. Cim:1122. Budapest, R6th Gyorgy u.7-9.
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