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1. Betegfelv6tel

Fekvobeteg osztdlyre tdrtdnd felvetel6hez a Diagnosztikai dpUlet (14-es dpiilet) fdldszintjen, a
Betegfelvdteli lrod6n kell jelentkezni az al6bb felsorolt okiratokkal.. beutal6,
. szemdlyazonossegot,hiteltdrdeml6entan[sit6igazolydny,
. tarsadalombiaosi&isi k6rtya (TAJ k6rtya) vagy azt helyettesit6 okmany,. lakcimigazolo kiLrtya
Okirat ellen6rzds utdn szimit6gdpes nyilventart6sba kerul, majd szemdlyre sz6l6 dossziCt 6llitanak
ki, amellyel a beutal6jiin meglelolt osztrily fon6virdndl kell jelentkeznie. A beteg ell6t6sa sor6n sajet
ruh6it ds szemdlyes targyait hasznalhatja. Amennyiben erre higidnds vagy egydb szempontb6l nincs
lehet6sdge, k6rhaz i ruh6zatot biztositunk.
Az oszilyon az iqol6 szemdlyzet tdjdkoaatast ad az osztAly m{ikdddsi rendjdrol, bemutatja az
osa6llt, megmutatja az a$y6q a szemdlyes xirgyai ttuol6s6ra szolgdl6 szekdnlt, a vizsgiildkat
valamint a kiszolgiilo helyisdgeket.

Az [ntdzet tertiletere magiin gepkocsival behajtani nem lehet, ezdrt a jfudskdptelen beteg szallit6sara
a Riith Gyorgy utcai loport6n es a Kek Goly6 utcai recepci6n betegszillito igdnybevetele biztositon.
Kdrjilk, amennyiben elliit6sa alatt az intezetet el kiviinja hagyni, an6l mindenkdppen tAjdkoztassa
kezetoorvosat vagy az ont kezelo szemdlyzetet.

Jdr6beteg-elldtris el6zetes id6pont egyeaetossel tortenik. Az ekijegyzds szemdlyesen, telefonon
vagy elekfonikus tton (elojegyzes@oncol.hu) tdrtdnhet az adott szakrendekiben 
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betegfelvdteli irodAn.

J6robeteg-elLit6s igdnybevdteldhez az atilbbi okimtok sztiks€gesek:. szemdlyazonossrigothiteltdrdemloentanusitdigazolviny,
. t6rsadalombiztosi&isi keftya (TA J kirtya) vagy azthelyettesftd okm6ny,. lakcimigazol6 kArtya.
Intdzettinkben rtirtdno els6 megjelendskor a betegfelvdteli irod6n kell jelentkemi, ahol az okiratok
ellen6rzdse ds a szamitogdpes nyilvAntart6sba vdtele tdrtdnik. Nyilv6ntartiis ut6n a recepcios
munkatars segitsdget nldjt a tov6bbi djikoz6ddsban. Tovibbi megjelendskor vegye igdnybe a
sorsz6moszo automatdt.

2. trt6kmegdrz6s
. Ertdldargy, kdszp€nz Ietdtbe helyezdse a h6zipdna6rban az lntezet Letdtkezeldsi szabe]yzatanak

megfelel6en, elismervdny elleneben biaositott. Felelcissdget kizd.r'lag a letdtbe helyezett dndkekert
v6llalunk. J6r6beteg-ellet is esetdn a tdlikabAt, valamint egydb fels6 ruh6zat elhelyezdse a l4-es
dpiilet ruhatAr6ban, korh6zi befekvdskor ruhanemiiik elhelyezdse a korteremben biztositoft.

. K€rjiik, hogy k6rhdzi tart6zkod6sa idej6re mindl kevesebb ertdket ds csak a legsziiksdgesebbeket
hozza magdval.

3. Vizitelq vizsg6latolq litogatisok
o Az osztiilyos vizitek a reggeli, illetve a ddleldni 6rekban tdrtdnnek. Hdtvdgeken az orvosi munkdt

tigyeleti szolgalat liitja el.
o Az intdzetben vegzett vizsgalatok el6jegyzdsi sorrendben reggel 8 6ra ds 15 6ra kozott folyamatosan

tdrtdnnek. A vizsgelataink id6pontjdrdl orvos4 illewe az oszt6lyos 6pol6 fogja Crtesiteni. A
gy6gykezelCsdnek rCszleteit kezeldorvos6val tudja megbeszdlni.

Kdrjiik, alkalmazkodjon az osadly munkarendjdhez, az oszt6lyos vizitek idejdn tart6zkodjon az
iryy{ban, a vizsgiilatokon pedig, pontosan jelenjen meg. Mieloft az osztdly teruletdt elhagyja,
minden esetben jelezze az osa:ilyos ripol6nak. A vizitek ds a csendes piheno idejdn (14 - l6 6ra) a
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Ldtogatdsi id6:
Munkanapokon: 15 ds 19 6ra kdz<itt
Munkaszttneti ds iinnepnapokon: 10 ds 19 6ra kozdtt.
Egy beteg egyszene maximum kit l6togat6t fogadhat.
l0 6v alatti ldtogat6k csak kiilon engeddly binok6ban tart6zkodhatnak az intdzet dpilleteiben, melyet
oszt6l),\r'ezeto floorvos adhat ki, indokolt esetben.

Kizir6lag egdszsdges - betegseg ttineteit nem mutat6 - letogat6 ldphet be az intdzmdnybe.
A l6togat6 a l6togauisi id6ben resa vehet a beteget drintd eltalanos gondozisi tevdkenysdgekben, de
szakapoliisi tevdkenysdget nem vegezhet.

4. A gy6ryitdsban val6 r€szvdtel
. A betegeinknek gy6glrlisuk drdekdben be kell tartaniuk az orvosok 6s 6polok gy6gykezeldsiikkel

kapcsolatos eloinisait. (Didta, gydgyszerszedCs, stb.)
. Szedett gy6gyszereirdl feltdtlenul t6jdkoaassa orvos6t!
. Gy6gykezeldsdvel kapcsolatos kdrddsekkel, a kezeloorvos6hoz, az 6poliissal kapcsolatos

kdrddsekkel pedig az ripol6hoz, illetve az osztel,.vezet6 fbn6vdrhez sziveskedjen fordulni.
. Amennyiben mds orvosi konziliumol kiv6n igdnybe venni, kdrjtik, jelezze kezekiorvosa feld, aki

felvilegositdst nyijt a megvaldsit6s lehetosdgeirol.

5. Beleegyezd nyilatkozatok
Az Intdzetben vdgzett beavatkozisok, lenyegdrril, szUksdgessCgdr6l ds a vti.rhato kimenetelrril
kezekiorvosa, illetve 6pol6ja minden esetben tdjdkoaatja Ont. A kapott t6jdkozatds alapj6njog6ban
6ll a gy6gyit6 elj6r6sokban val6 rdszvdteldr6l, illetve elutasitrisrir6l dtinteni, amit al6inis6val
igazolnia kell.

hozzAtafioz'k a k6rteremben csak ktilcin engedely binokriban tanozkodhatnak, melyet
oszlillyvezetti foorvos adhat ki.
A stlyos 6llapotu betegnek joga van arra, hogy az 6ltala megielolt szemdly mellette tartozkodjon.
Srilyos allapotu az a beteg, aki allapota miatt 6nmag6t fizikailag elliitni kdptelen, illetve fejdalmai
gy6gyszerrel sem szUntethet6k meg, illet6leg pszichds kizishelyzetben van.
Az Egdszsdgi.igyi tdrveny ezen rendelkezdsei egy - a beteg eltal megieldlt - szemdly beteg mellett
tartdzkodtuat teszik lehet6vd, ezen feliili szemdlyekre miir a LitogaUls 6ltal6Lnos szabalyait kell
alkalma.zri. A beteget segit6 szemdly jelenldte sem z varhatja a betegell6tiis zavartalansAgdt ds a

betegtfusakat.
A fert6z6 betegek korletozottan l6togathat6k a higiends szab6lyok, betart6sa, ds y6d6felszerelds

hasalalata mellett.

A nem szemdlyes kapcsolattartas vonalas telefonon (intdzmdnyi) ds sajiit mobiltelefonon val6sithato
meg a beteBelletes zavartalansiiga mellett.

Kapcsolat a kiilvil6ggal
Fekv<ibetegek esetCben az lntenziv Osztaly kivdteldvel a mobiltelefon haszniilata a kortermekben
engeddlyezett, a betegelldt6s zavartalansiiga mellett.
A betegek kortermi 6gyuk fttlott ldv6 telefonon hivhat6k az oft megadoft hiv6sz6mon Cs id6ben.
A beteg egdszsdgi-allapotAr6l t6jdkozratiist csak kezel6orvosa adhat a jogszab6lyi eloirisoknak
megfelel6en. Az apol6 csak a beteg riltal6nos 6llapotrir6l jogosult felvilagositast adni.
Telefonban felvikigositast nem adunk!

A betegeket megillet6 jogok 6s kotelezetts6gek az Intdzet a Betegiogi Szabilyzitibsn taldthat6k,
ami minden betegellAt6 egysdgben el6rhet6.

F6bb jogok:
A Beteg jogosult mindenkori egdszsdgi 6llapot6r6l megfelelo felviliigosit6st kapni. A sz6beli vagy
fnisbeli felviligosit6st k0vet6en eldontheti, hogy beleegyezik vagy sem a megjeldlt yizsg6latokba. A
beleegyezdset biirmikor visszavonhatja es az dleweszdlyes rillapotok kivetelevel, ellatas6t b6rmikor
visszautasithatja.

6.
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Az eltiztiekben meghatiirozott Litogatrisi szab6lyok6l eltdr6 betegl6togatesra mdltiinyossAg szerint,
egyedi mCrlegelds alapjr4n engeddly adhat6, mint pelddul: rossz 6llapotu beteg rendkivUli latogausa,
kiskoni, korl6tozottan cselekv6kdpes beteg eseten, illetve a szabad valldsgyakorl6s bizositasa
drdekdben.
A l6togat6si jog a betegt6rsak jogainak tisaeletben tartasa mellen gyakorolhato.



Egdszsdgi rillapot6r6l felvil6gositlist csak a kezel6orvosa adhat, ds csak a Beteg eltd irasban
megieldlt szemelyeknek.
Ellet6sa sor6n folyamatosan joga vat dokumenldcitijdba belekintetni, Ieleteidl tCr{tis ellenCben
mdsolalot kdrni lovdbbd, betegazonosftd karculagot kimi ls viselni.
Ell6t6sAval, korhii.zi tart6zkod6s6val kapcsolatban, betegiogainak drvdnyesitesdvel panasztdteli joga
van. Eszrevdteldt, paiaszAt az oszely dolgozoin kivUl a ldigazgato helyettes fiiorvosn6l,
orvosigazgatoniil 6s az 6pol6si igazgat6n6l jelezheti.
Eldrhet6sdgilk:
Fciigazgat6 helyettes fiiorvos onkoloeia@oncol.hu
Orvosigazgato onkologia@oncol.hu
Apol6si igazgat6 aoig@oncol.hu
Esaevetele, panasza minden esetben kivizsg6liisra kertil, melynek eredm€nydr6l szdban ds ir{sban
v6laszolunk.
A szolgAltat6s igdnybevdteldvel a betegnekjoga ds ktitelessdge az intezeti szabelyokat betartani.

8. Betegiogi kdpviselo
A betegek drdekeinek vddelmdre lntdzettinkben is rendelkezdsre rill betegjogi kdpviselti. A betegiogi
kdpvisel6 segit a betegek kdrdseik megfogalmazds6ban, kezdemenyezi a probldm6k kivizsg6l6sdt,
inisos meghatalmazas alapjim pedig, panasadtelre ds kepviseletre jogosult az intdzet vezet0jendl,
fenntart6j6n6l ds az illetdkes hatdsiign6l.
Az ,rrl0zet betegiogi kdpvis€l6je neve 6s el6rhet6s6ge: Minden betege11616 szervezeti egys6gn6l
kifii ggesztesre keriilt.

9. Dohdnyzds, szeszes ital fogyasztdsa
A nemdoh6nyz6k vddelmdrol ds a dohan)termdkek fogyasa6s6nak, forgalmaziisiiLnak egyes
szab6lyair6l sz6l6 L24._8i_XLIL_I0!y€!y drtelmdben a kijelolt dohdnyz6helyeken kiviil az
Intdzetiink egdsz teruletdn, az irfi'zet bej6ratain6l, illetve a Kdkgolyo ds a R6th Gydrgy utcai
utcafrontokon dohrinyozni tilos. Doh6nyzisra 3 db. fedett, zirhat6 ds megfelel6 szellcizessel ell6tott
kabinok rillnak rendelkezdsCre. A kabinok elerhetosdgdben az htezet alkalmazottai segitsdgere
lesmek.
Az lntdzetben szeszes ital csak orvosi engeddllyel, az el6irt mennyisegben es mintisdgben
fogyasahat6.

10. Egydbszolg6ltat6sok
r Az lntdzetben Kdpolna mtkddik. Az Irgalmas Jdzus Kepolna a l8-as dpiilet mellett talalhat6, nyitva

minden nap 7-21 6riig. A fekvobetegek sz6m6ra lelkiprisaori l6togat6s igenyelhetd a 2640-es bels6,
vagy a224-8640-es killso sz6mon, hdtkdmap 8-16 6ra kdztitt. Siirgos esetben katolikus pap hivhat6
6jjel-nappal a 213-96-20-as siirg6ssdgi telefonsz4mon. Fekv6beteg osa6lyokon a szemdlyes
igenydnek megfelel6en bibli6t is biztositunk. lgdny szerint a protest6ns egyhriz lelkdszei elerhet6k a
+36 30 562 6855 telefonszAmon.

Kdzforgalmi Gy6gyszertirunk a 8/A eptilet fdldszintjdn tal6lhat6 es munkanapokon 800-15 or6ig
6ll rendelkeT-dsflkre.

Evszalt6l fugg6en az 6szi ds tdli honapokban a l4-es eptilet fdldszintjdn ruhat6rat bizlositunlg
kdrjtik, vegye igdnybe szolgiiltatdsainkat
Biifd a diagnosztikai dpulet fttldszintjdn tal6lhato

. Sajt6nyilvinoss6g
Az Intdzetben el6zetes F6igazgat6i engeddlyhez kotdtt minden olyan sajt6 jelenldt, amely soriin a

sajt6 munkatarsai ds/vagy kdp- ds hangfelvdtelt is alkalmazni kiv6nnak. Tekintettel arra, hogy az
Informdci6szabadsiig elve nem drvdnyestilhet korlitlanul a szemdlyes adatok 6s ldtfontossa$i
rendszerelemek vddelmevel szemben, a sajt6anyag elkdszitdsdt kdvet6en az Intdzet fenntartja ajogot
ana, hogy az elkdsziilt anyagokat felhaszniiliis elott ellen6rizze ds a szemdlyes adatok, vagy
letfontoss6gt rendszerelemek drintettsdge esetdn felsz6litsa helyre6llithatatlan tttrldsre a sajt6
munkatiirsait, mint az inform6ci6s cinrendelkezdsi jogrol ds az inform6cioszabadsiigr6l sz6l6 201 L
dvi CXll. tdrveny alapjiin nevesitett adatkezel<i.

Intdzeti €lv6r6sok
. A betegelletas biaons6g6hoz fiiz<id6 kdzbizalom meg6rzdse €rdekdben az intdzmdny j6 himevdt

mindenki kdteles tiszteletben tartani. Az intdzmeny terulet6n a tirgyi kdriilmdnyekben dszlelt
hirinyossdgokat, kiildndsen az allagserelmet, annak megfeleki kezelese cdlj6b6l elsodlegesen az
intdzmdny vezet6je rdszdre kell bejelenteni. Szemdlyek6l tortend kdpmds vagy hangfelvdtel
elkdszitdsdhez, valamint azok bArmely modon tortdn6 felhasmil sithoz az 

'rintett 
szem6ly kifejezett

hozzijiiruliisa sziikdges.
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12.

. Az IntCzetben foly6 gy6gyit6 munka eredmdnyessige drdek6ben a hAzirendben foglalt szabiilyokat
kdrjtik, sziveskedjen betartani, segitve ezzel az orvosok 6s az 6pol6szem6lyzet munk6j6t ds az Ont
megilletri jogok drv€nyesitldset.

. Kdrjiik, vigy6zzon az Intezet rendjdre, tisdasag6ra ds a berendezdsi uirgyaka!. A betegek npgalma drdekeben fontos a kortermek ds a folyos6k csendje, ezdrt kdrjtik, hogy
l6togat6it betegtarsaira tekintenel fogadja, telefont, r6di6t, magn6t, illetve a korteremben ldv6
televiziot csak a betegdrsak zayariisa ndlkUl haszniilja. a vizitek idejdn pedig, sziveskedjen
kikapcsolni!

. Kdrjuk, hogy az otthonr6l hozott dteleket csak az oszt6lyos orvos, vagy iipolo engeddlydvel
fogyassza. (Az dtelek t6rokisa az e celra elhelyezett hiit6szekdnyben, ndvvel elliitva biztositotl.)

Az int6zet el6rhet6s6ge
Az Intezet kozponti hivdszdma: 224-8600
Levdlcim: Orszdgos Onkoldgiai lntdzet 1525 Budapest, Pf. 2l.
Cim: I122 Budapest, R{th Gyorgy u. 7-9.

13. A h6zirend hatilya
A h6zirend srilyos ds szanddkos megsertise az lntdzetb6l val6 elbocsat4st vonlatja maga ut6n. Egyes
osztAlyokon, tekintettel az ell6't6;s jellegdre, kul6n osa6ly specifikus h6zirendi szabiilyok
alkalmazhat6k, azonban azok az intdzkeddsek e h6zirend szabdlyaival ds az drvdnyes
jogszab6lyokkal ellentetesek nem lehemek.

Budapest, 2023.01.1 l.

ProJ. Polgdr Csabo
ftiigazgato foorvos

tanszekvezet6 egyetemi taniir
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