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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő több kórház térítési díjszabályzatával
kapcsolatban tett bejelentést.
1.
A bejelentő kifogásolta, hogy „az
egészségügyi dokumentáció első alkalommal való,
betegek számára történő ingyenes rendelkezésre
bocsátását nem mindenütt alkalmazzák a képalkotó
diagnosztikai eljárással készült felvételekre”.
2.
A bejelentő nehezményezte továbbá, hogy
kiemelkedően magasnak tartja a veszprémi
Csolnoky Ferenc Kórház, a szombathelyi
Márkusovszky Egyetemi Oktatókórház, valamint a
győri Petz Aladár Kórház térítési díj szabályzataiban
szereplő árakat, különösen az ápolási osztályon
orvosi beutalásra történő elhelyezés és ápolás,
valamint krónikus fekvőbeteg-ellátásban fizetendő
ápolási díj vonatkozásában.
3.
Bejelentő állítása szerint a Márkusovszky
Egyetemi Oktatókórház saját dolgozóinak előzetes
munkaköri alkalmassági vizsgálatát sem végzik el
ingyenesen.
4.
Bejelentő
javasolja
a
járművezetők
alkalmassági vizsgálatának keretében végzett
további
szakvizsgálatok
térítési
díjának
felülvizsgálatát.

lezárt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
bevonásával a közérdekű bejelentéssel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adta:
1.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény a beteg alapvető
jogosultságaként határozza meg az egészségügyi dokumentáció megismerésének a jogát.
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: adatvédelmi
rendelet) szintén rendelkezik a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi
dokumentációba történő betekintésről és az azokra vonatkozó másolatkérés szabályairól,
melynek értelmében az első másolati példányokat ingyenesen kell az érintett
rendelkezésére bocsátani.
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről
szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 7. § (3) bekezdése úgy
rendelkezik, hogy az érintettnek az adatvédelmi rendelet 15. cikk (3) bekezdésében
meghatározott, az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok minden további
másolatáért a miniszteri rendeletben meghatározott költségelemek alapján díjat kell fizetni.
A fent említett miniszteri rendelet kidolgozása kapcsán az egyeztetések és a probléma
megoldása, folyamatban vannak.
A megoldandó kérdés, hogy a radiológiai felvételeket hogyan tudja átadni az egészségügyi
intézmény, ha arra a betegnek szüksége van, hiszen ezek csak valamilyen adathordozón CD, DVD, stb. - adhatók át, és ennek jelentős költsége van.
2.
Az ápolási díjak kapcsán az ÁEEK megvizsgálta az intézmények térítési díj
szabályzatát:
a.) A győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Térítési Díj Szabályzata
(továbbiakban: TDSZ) az ápolási díjak kapcsán megfelel a jogszabályban
foglaltaknak.
b.) A Márkusovszky Egyetemi Oktatókórház kényelmi szolgáltatásért kér
kiegészítő térítési díjat.
c.) A Csolnoky Ferenc Kórház honlapján elérhető TDSZ ÁEEK általi
jóváhagyása folyamatban van.
3.
ÁEEK vizsgálata megállapította, hogy a Márkusovszky Egyetemi Oktatókórház
az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatot ingyenesen végzi.
4.
ÁEEK jelzi, hogy a jogszabály és az intézmények térítési díj szabályzatai szerint a
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló
284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés értelmében „A kötelező
egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehető egyes egészségügyi
szolgáltatások térítési díját a 2. számú melléklet tartalmazza”, amely életkortól függően
tételesen határozza meg a gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési
célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat díját.

