
ELÉGEDETTSÉGI KÉRDŐIV A BETEG SZÁMÁRA

Tisztelt Beteg,

A  Székelyudvarhelyi Városi Kórház egy  véleményfelmérést végez az
intézményünkben beutalt betegek  számára nyújtott szolgáltatások minőségét
illetően. Ez az eljárás periodikusan zajlik kórházunkban és legfőbb célkitűzése
a  betegekkel  való kommunikáció fejlesztése,  valamint  az  egészségügyi
intézményünkben nyújtott szolgáltatások minőségének javitása.

Tekintettel  az  Ön  beutalt  beteg  minősitésére,  a  következökben az  Ön
tudomására szeretnénk  hozni azon  jogokat  és  kötelezettségeket amelyek  a
betegeket illetik a jelenlegi törvénykezés értelmében. 

Megkérjük olvassa  el  figyelemmel  a  betegek/biztositottak  jogaira  és
kötelezettségeire vonatkozó informáciokat, és töltse ki a csatolt kerdőivet.

A  kórházból való hazamenetel  alkalmával megkérjük dobja  be  a  kitöltött
kérdőivet az erre a célra kitűzött speciális postaládába.   

Figyelem!  Az  Ön  kérdőiv alapján kifejtett  véleménye kizárolag a  jelenlegi
beutalására kell vonatkozzon. 

Kérjük karikázza be minden kérdés esetében azt a számot, amely a legközelebb
áll az  ön  véleményét kifejező válaszhoz. A  táblázat minden sora egy  kérdést
jelent és egy választ igényel.

Ez  a  kerdőiv konfidenciális és  név nélküli,  és  kizárolag azon  statisztikai
feldolgozásokra vonatkozik, amelyek  tárgya a betegek  véleményének megértése a
kórházakban nyújtott szolgáltatások minőségére vonatkozoan. 

A  kérdőiv irásban vagy  a  kórház honlapján online  megtalálható formában
tölthető ki. 

Köszönjük előre is az Ön részvételét ebben a fontos eljárásban!



A BETEGEK JOGAI

(Kivonatok a 46/2003-os számú betegek jogaira vonatkozó törvényből):

„Art. 2. - A betegnek jogában áll a legmagasabb minősitésű egészségügyi ellátásban
részesülni, az anyagi, gazdasági és humánerőforrási helyzet függvényében.

Art. 3. - A betegnek joga van, mint humán személyt, bármilyen diszkriminálás nélkül,
hogy tiszteljék.  
........................................................................................................................................
........

Art.  4.  -  A betegnek joga van,  hogy  tudomást szerezzen  a  létező egészségügyi
szolgáltatásokról, valamint ezek alkalmazási módjáról.

Art.  5.  -  (1)  A  betegnek  joga  van,  hogy  fel  legyen  világositva az  egészségügyi
ellátást szolgaltató intézmény kilétéről és professzionális minősitéséről.  

(2) A betegnek joga van, hogy tudomására hozzák azon szabályokat és szokásokat
amelyeket a beutalás során be kell tartania.  

Art. 6. - A betegnek joga van, hogy tudtára adják egeszéségügyi állapotát, a javasolt
orvosi  beavatkozásokat,  minden  eljárás esetleges  kockázatát,  a javasolt  eljárások
melletti  lehetséges alternativákat, beleértve a kezelés el nem végzését és az orvosi
javaslatok be nem tartását, valamint a diagnozist es a belátható gyógyulási esélyt.   

Art.  7.  -  A  betegnek  joga  van,  hogy  eldöntse informálva legyen-e  továbbra is
állapotárol, amennyiben a tudtára adott informáciok szenvedést okoznának neki.  

Art. 8. - A betegek  tudomására az  informáciok tisztán, tisztelettudó nyelvezettel,  a
szaknyelvi  kifejezések minimális használatával kell hogy eljussanak; amennyiben a
beteg nem ismeri a román nyelvet, az informáciok vagy anyanyelven vagy az általa
ismert nyelven közlödnek, vagy esetenként más kommunikácios  forma  használodik.

Art.  9. - A betegnek joga van  kérni,  hogy ne legyen  informálva és  választani egy
olyan személyt helyette akit informáljanak.  

Art. 10. - A beteg rokonainak és barátainak, a beteg beleegyezésével, a tudomására
hozhatok a diagnozissal,  kezeléssel és a  kivizsgálások fejleményével kapcsolatos
informáciok.  

Art. 11. - A betegnek joga van kérni és megkapni egy más orvosi véleményt.

Art.  12. -  A betegnek joga van  kérni és megkapni,  hazaengedés alkalmával,  egy
irásos osszefoglalot a kivizsgálásokat, diagnozist, kezelést és a kapott orvosi  ellátást
illetően.
........................................................................................................................................
........

Art. 13. - A betegnek joga van visszautasitani vagy leállitani egy orvosi beavatkozást,
irásban felvállalva ezen  döntését; az orvosi  beavatkozás visszautasitásának, illetve
leállitásának a következményeit meg kell magyarázni a betegnek.



Art.  14.  -  Abban  az  esetben  mikor  a   beteg  nem tudja  kifejezni  szándékát,  de
szükséges egy  sürgős orvosi  beavatkozás, az orvosi  személyzet következtetheti a
beteg  beleegyezését ezen  szándékának elöbbi alkalommal  történt kinyilvánitása
alapján.

Art. 15. - Abban az esetben ha a beteg egy sürgösségi orvosi beavatkozásra szorul,
nincs szükség a törvényes képviselője beleegyezésére.

Art. 16. - Ha beteg törvényes képviselőjének a beleegyezését kérik, a beteget is bele
kell  vonni  a  döntésmeghozatali  eljárásban,  amennyiben  felfogási képessége ezt
lehetőve teszi. 

Art. 17. - (1) Abban az esetben mikor az  egészségügyi szolgáltatok úgy gondolják,
hogy a beavatkozás a beteg érdeke, de a törvényes képviselője visszautasitja ezt, a
döntes meghozatala egy specialis választottbizottság kezében van. 

(2)  A  választottbizottság a  kórházban fekvő betegek  esetében 3  orvosból,  a
járóbetegrendelős betegek esetében pedig 2 orvosból áll.  

Art. 18. - A beteg beleegyezése kötelező a testéből vett biologiai  minták levételére,
megörzésére és használatára, a diagnozis megállapitása vagy az általa jováhagyott
kezelés érdekében.  

Art. 19. - A beteg beleegyezése kötelező amennyiben részt kiván venni klinikai orvosi
tanulmányban és tudományos kutatásban. Nem  használhatok fel  tudományos
kutatásokra azon személyek amelyek nem képesek kifejezni szándékukat, kivéve ha
a  törvényes képviselőjük beleegyezését adja  és  a  kutatás a  beteg  érdekében is
történik.

Art. 20. - Tilos a  betegről fotot vagy filmet  késziteni egy orvosi  egységben,  kivétel
azon esetek mikor a  felvételek a diagnozishoz vagy a  kezeléshez szükségesek és
egy orvosi hiba feltételezésének az elkerüléséhez szükségesek. 

Art.  21.  -  Minden  olyan  információ ami  a  beteg  állapotára,  a  vizsgálatok
eredményére, diagnozisra, a műtét lefolyására vonatkozik, illetve a beteg személyes
adatai konfidenciálisak, még a beteg elhalálozása után is.

Art. 22. - A konfidenciális jellegű informáciok  csak abban az esetben adhatok ki, ha
a beteg beleegyezését adta vagy ha ezt a törvény szigoruan előirja. 

Art.  23.  -  Abban  az  esetben  ha  ezen  informáciok más akreditált,  egészségügyi
ellátást szolgáltató intézménynek szükségesek,  amelyek  részt vesznek  a  beteg
kezelésében, a beleegyezés nem kötelező. 

Art. 24. - A betegnek hozzáférése van a személyes orvosi adataihoz.

Art. 25. - (1) A beteg személyes, családi életében való bármilyen beavatkozás tilos,
kivéve ha  ez  a  beavatkozás pozitivan  befolyásolja a  diagnozist,  kezelést vagy  a
nyújtott gondozást, és kizárolag csak a beteg beleegyezése esetén. 

(2)  Kivételnek tekinthetőek azon  esetek,  amikor  a  beteg  önmagára vagy  a
közegészségre veszélyt jelent. 
........................................................................................................................................
........



Art. 26. - A nő élethez való joga elönyt élvez abban az esetben melyben a terhesség
azonnali és nagy kockázati tényezőt jelent az anya életére.

Art.  27.  -  A  betegnek  joga  van,  bármilyen diszkriminácio nélkül,   ahhoz  az
informáciokhoz, neveltetéshez és szolgáltatásokhoz  amelyek egy normális szexuális
élet fejlődéséhez és szaporodáshoz szükségesek. 

Art. 28. - (1) A nő döntésjoga, hogy akar vagy nem gyereket, biztositva van, kivételt
képez a 26.-ik cikkelyben leirt eset. 

(2)  A  betegnek  joga  van,  a  szaporodás biztonságát illetően,  az  egészségügyi
szolgáltatások közül a legbiztosabb eljárást választani.

(3) Minden  betegnek  joga  van  hatásos és  kockázatmentes családalapitási
eljárásokhoz. 

…....................................................................................................................................
........

Art.  29.  -  (1)  Azon  esetekben  mikor  a  szolgáltatok a  betegek  válogatására kell
folyamodjanak  a  korlátozott számban rendelkezésükre álló kezelési  lehetőségek
miatt, a válogatás kizárolag orvosi kritériumok alapján kell történjen. 
…....................................................................................................................................
........

Art. 30. - (1) A betegnek orvosi  beavatkozásokat csak akkor lehet  elvégezni, ha a
szükséges felszereltségi feltételek és akreditált személyzet biztositva van. 
…....................................................................................................................................
........

Art.  31.  -  A  betegnek  joga  van  végső kezelésre,  hogy  tisztességben tudjon
elhalálozni. 

Art.  32.  -  A beteg,  az orvosi  kezelések során,  tanácsokban,  a  család,  a  barátok,
valamint  szellemi  és  anyagi  támogatásban részesülhet. A  beteg  kérésére,  a
lehetőségek függvényében,  a  gondozási és  kezelési körülmények a  családihoz
hasonlóan lesznek megteremtve.  

Art. 33. - A betegnek joga van  kórházon kivüli,  akreditált orvos  által  nyújtott orvosi
szolgáltatásokhoz  is. 

Art.  34. - (1) Az  egészségügyi intézmény orvosi,  illetve  más személyzetének tilos
bármilyen nyomást gyakorolnia  a  betegre  annak  érdekében,  hogy  más formában
jutalmazza,  mint  ahogy  azt  a  törvényes fizetési szabályozások előirják az  adott
intézményen belül.  
………………….................................................
Art.  35. - (1) A betegnek joga van folyamatos orvosi  ellátásra,  egészségi állapota
javulásáig vagy gyógyulásig. 

A beteg ösztönözve van, hogy bármilyen korrupcios tett vagy orvosi etikai szabályok
megsértése esetén (pl.  szakmailag  hiányos magatartás,  a  beteg  informált
beleegyezésének hiánya) forduljon a kórház Etikai Bizottságához.



A BIZTOSITOTT KÖTELEZETTSÉGEI 

A 95/2006-os, módositott és kiegészitett egészségügyi reformtörvény 219-es számú
cikkelye  értelmében,   a  biztositottaknak  a  következő kötelességeik vannak:
„............................................................

e) szigorúan tartsa be  a kezelést és az orvos utasitásait; 

f) civilizált magatartása legyen az orvosi-egészségügyi személyzettel; 

g)  fizesse  ki  az  egészségügyi  alaphoz  tartozó hozzájárulást és  az
önrészt/személyes hozzájárulást, a törvény értelmében; h) Bocsássa az orvosi
ellátást szolgáltató intézmény részére a biztositott  minőségét igazoló iratokat,
ahogyan a fenti törvény 212-es, (1) -es számú cikkelyében meg van határozva.



KÉRJÜK SZÉPEN TÖLTSE KI AZ ALÁBBI KÉRDŐIVET ÉS DOBJA BE AZ ERRE A CÉLRA KIJELÖLT 
SPECIÁLIS POSTALÁDÁBA!

Q1. Mennyire elégedett Ön, általában, a... ?
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b); Mindenik sor egy kérdést jelent!

Tényezők Nagyon 
elégedett

Elégedet
t 

Sem elégedett, 
sem elégedetlen

Elégedetlen Nagyon 
elégedetlen 

a. ...kórházban kapott orvosi 
szolgáltatások minőségével?

1 2 3 4 5

b. ... a betegek jogainak tiszteletben 
tartásával az Ön esetében?

1 2 3 4 5

Q2. Mennyire elégedett Ön a... ?
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b,c); Mindenik sor egy kérdést jelent!

Tényezők Nagyon 
elégedett

Elégedet
t 

Sem elégedett, 
sem elégedetlen

Elégedetlen Nagyon 
elégedetlen 

a. ... az első orvosi kivizsgálásig eltelt 
várakozási idővel a beutalt osztályon? 

1 2 3 4 5

b. ... az orvos által nyújtott 
kivizsgálással (amely Önt az osztályon 
gondozta)?

1 2 3 4 5

c. ... a kapott kezeléssel a bentfekvési 
időszakban?

1 2 3 4 5

Q3. Milyen mértékben igazak a következő kijelentések az orvosról amely Önt 
kezelte? 
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b,c,d,e); Mindenik sor egy kérdést 
jelent!

Kijelentések Nagyon 
elégedett 

Elégedet
t 

Sem 
elégedett, 
sem 
elégedetlen

Elégedet
len 

Nagyon 
elégedetlen 

a. megadta a betegnek illő kellő tiszteletet és 
figyelmet

1 2 3 4 5

b. válaszolt az általam feltett kérdésekre 1 2 3 4 5

c. figyelemmel foglalkozott az én esetemmel 1 2 3 4 5

d. megértette az én orvosi problemáim 1 2 3 4 5

e. érdekeltséget mutatott egészségügyi 
problemám megoldására

1 2 3 4 5

Q4.Milyen mértékben igazak a következő kijelentések az ápolókról/ápolónőkről 
amelyek Önt kezelték? 
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b,c,d,e); Mindenik sor egy kérdést 
jelent!

Kijelentések Nagyon 
elégedett 

Elégede
tt 

Sem 
elégedett, 
sem 
elégedetlen

Elégedet
len 

Nagyon 
elégedetlen

a. megadták a betegnek illő kellő tiszteletet
és figyelmet

1 2 3 4 5

b. válaszoltak az általam feltett kérdésekre 1 2 3 4 5



c. betartották az orvos által javasolt 
kezelések időpontjait

1 2 3 4 5

d. megértették az én orvosi problémáim 1 2 3 4 5

e. érdekeltséget mutattak a kezelésemben 1 2 3 4 5

Q5. Milyen mértékben volt Ön informálva vagy Önnek elmagyarázva az orvosi-
egészségügyi személyzet által, hogy.....?Karikázzon be egy számot minden 
sorban (a, b,c,d,e,f,g); Mindenik sor egy kérdést jelent!

Tényezők Nagyon 
elégedett

Eléged
ett 

Sem elégedett,
sem 
elégedetlen

Elégedet
len 

Nagyon 
elégedetle
n 

a. ... hogyan történik az orvosi kivizsgálás 1 2 3 4 5

b. ... hogyan veszik le a vért/biologiai 
mintákat

1 2 3 4 5

c. ... hogyan kell bevenni a gyógyszereket 1 2 3 4 5

d. ... mi az eredménye az Ön vizsgálatainak 1 2 3 4 5

e. ... melyek az orvos által javasolt műtéti/ 
sebészeti beavatkozás kockázatai 

1 2 3 4 5

f. ... mik a lehetséges következményei az 
orvos által javasolt orvosi beavatkozás 
visszautasitásának/leállitásának 

1 2 3 4 5

g. ... melyek az Ön egészségügyi 
problémájára való más lehetséges alternativ
kezelések

1 2 3 4 5

Q6. Bentfekvés idején…
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b,c,d,e); Mindenik sor egy kérdést 
jelent!

Tényezők Igen Nem

a. sürgősségen keresztül volt beutalva 1 2

b. kérte egy Ön által óhajtott orvos szolgáltatásait 1 2

c. megkapta az Ön által óhajtott orvos szolgáltatásait 1 2

d. kért Ön egy más orvosi véleményt is a kezelő orvos által felállitott diagnozissal 
kapcsolatosan

1 2

e. megkapta ezt a kért orvosi véleményt 1 2

Q7. Bentfekves idején a gyógyszerek és egészségügyi anyagokat .... :  
Karikázzon be egyetlen számot – 1, 2, 3 vagy 4!

a. Teljesen a kórház biztositotta 1
b. Többnyire a kórház biztositotta (olcsóbb gyógyszereket, fájdalomcsillapitokat, gézt, 

stb...vásároltam)
2

c. Többnyire én vásároltam (drága gyógyszereket) 3
d. Teljesen én vásároltam (beteg) 4

Q8. Hogyan értékeli kényelem szempontjából a következő kórházi feltételeket?
Karikázzon be egy számot minden sorban (a, b,c,d,e,f); Mindenik sor egy kérdést 
jelent!

Tényezők Nagyon 
elégedett 

Elégedett Sem 
elégedett, 

Elégedetlen Nagyon 
elégedetl



sem 
elégedetlen

en 

a. a kórtermek/helységek kivilágitását 1 2 3 4 5

b. a hőmérsékletet a kórházban 1 2 3 4 5

c. a látogatási programot 1 2 3 4 5

d. általános tisztaságot a kórházban 1 2 3 4 5

e. fürdoszobák/mosdók működését 1 2 3 4 5

f. a kórtermekben biztositott szállási 
körülményeket

1 2 3 4 5

Q9.1. Informálták Önt a kibocsájtási iratok összeállitása alkalmával a kórházi 
kezelési összköltségről egy költségi kivonat másolata formájában? 
1. Igen        2. Nem

Q9.2. Gondolt arra, hogy információt kérjen az Ön bentfekvésére ráforditott 
összegről? (költségi kivonat) 
1. Igen 2. Nem

Q10. Vannak a kórházban a betegek/biztositottak jogaira és/vagy 
kötelezettségeire vonatkozó kifüggesztett iratok/plakátok?
1. Igen 2. Nem

Q11. Melyik  személyzeti csoportnak  ajánlott fel  Ön  saját kezdeményezéséből
pénzt vagy  más figyelmességet az  Ön  kezelése megköszönésének jeléül?Egy
válasz egy sorban!:

Igen Nem
a. Orvosoknak 1 2
b. Ápolóknak/ápolónőknek 1 2
c. Takaritónőknek 1 2
d. Kisegitő személyzetnek (betegszállitónak, biztonsági őrnek, stb..) 1 2

Q12.  Kért a  kórház személyzete Öntől bármilyen módon is  pénzt vagy  más
figyelmességet? Egy válasz egy sorban!

Orvosi-egészségügyi személyzet Igen Nem
a. Az orvosok 1 2
b. Ápolók/ápolónők 1 2
c. Takaritónők 1 2
d. Kisegitő személyzet (betegszállitó, biztonsági őr, stb..) 1 2

Q13. Tudja Ön, hogy jogában áll a kórház Etikai Bizottságának jelezni bármely
tettet, amely megsérti az etikai szabályokat illetve az orvosi deontologiát?  (pl.
szakmailag  hiányos magatartás, a beteg informált beleegyezésének hiánya, a
betegek  jogainak  megsértése,  az  orvosi  beavatkozás feltételekhez kötése,
stb...) ?
1. Igen 2. Nem

……………………………………………………………………………………………………………
….....



Statisztikai adatok (kérem karikázza be/egészitse ki):

A kerdőivre válaszoló személy neme:  1.férfi 2. nő

A valaszoló életkora: ______ év

Utolsó iskolai végzettsége: 
1. Elemi iskola  (4 osztály, 10 osztály, szakiskola)
2. Középiskola (liceum, posztliceális képzés)
3. Felsőfokú végzettség  (egyetem, mesteri, doktori)

Lakhely:
1. Városi környék (város/municipium, megyétől függetlenül)
2. Falusi környék (falu/közseg, megyétől függetlenül)

Az osztály amelyre be volt a beteg fektetve: ____________________

A bentfekvés hónapja: _________________________


