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Immár hét éve, hogy hatályba lépett új egészségügyi

törvényünk,1 amely kiemelt helyen, a törvény II. fe-

jezetében tárgyalja a betegek jogait és kötelezettsé-

geit. Az egészségügyi ellátáshoz való jog, az emberi

méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, a gyógy-

intézet elhagyásának joga, a tájékoztatáshoz való jog,

az önrendelkezéshez való jog, az ellátás visszautasítá-

sának joga, az egészségügyi dokumentáció megisme-

résének joga, az orvosi titoktartáshoz való jog és az

ezek érvényesítését szolgáló panaszjog mára már a la-

ikusok egy jelentôs részének is ismerôsen cseng.

Egyre inkább tudják az emberek, hogy van beleszó-

lásuk az egészségüket, életüket befolyásoló döntések

meghozatalába, és ha a megvalósítás során gondjaik

támadnak, egyre kevésbé hagyják szó nélkül a történ-

teket. Errôl tanúskodnak a médiában egyre gyakorib-

bá váló, mûhibaperekrôl szóló tudósítások, de ezt jel-

zi az a 7367 (részben anonim, többségében utólag, a

kezelés befejeztét követôen megfogalmazott) panasz

is, amelynek kivizsgálásával töltötte a 2003-as évét a

mintegy ötven hazai betegjogi képviselô.

Ha ilyen mértékben terjed az információ, nô a tu-

datosság és a jogtudatosság, akkor miért is szükséges

ismét foglalkozni a témával, miért nem lehet egysze-

rûen hagyni, hogy az emberek igényeik szerint érvé-

nyesítsék betegjogaikat, és különösen önrendelkezé-

si jogukat? A Társaság a Szabadságjogokért betegjogi

programjához, valamint jogsegélyszolgálatához beér-

kezô kérdések-kérések arra engednek következtetni,

hogy általánosságban ugyan ismertebbé váltak a

betegjogok, azonban azok értelmezése, tartalmuk mi-

benléte, korlátai, illetve konkrét esetben való alkal-

mazásuk számtalan fejtörést okoz az érintetteknek.

A betegjogok révén az „általános”, az alkotmány-

ban és nemzetközi szerzôdésekben megfogalmazott

emberi jogok egészségügyi viszonyaink között is ér-

telmezhetôvé válnak. Az egészségügyi törvényben

nevesített és az imént felsorolt betegjogok lényegé-

ben azonban mind az egészségügyi önrendelkezési

jog köré csoportosíthatók, mint e „központi” jog ér-

vényesülésének különbözô vetületei (például a

gyógyintézet elhagyásának a joga), illetve érvényesü-

lésének elôfeltételei (például a tájékoztatáshoz való

jog), a továbbiakban tehát az önrendelkezési jog ha-

zai korlátait fogom vizsgálni.

Alapjogról lévén szó, az egészségügyi önrendelke-

zési jog korlátozása is csak meghatározott, szigorú sza-

bályok szerint történhet – azaz legitim cél érdekében,

továbbá szükséges és arányos mértékben –, lényeges

tartalma azonban törvényben sem korlátozható. Az

önrendelkezési joghoz kapcsolódó tanulmányok je-

lentôs része foglalkozik az abortusz vagy az eutanázia

kérdéskörével, illetve a cselekvôképességükben kor-

látozottak vagy a pszichiátriai betegek jogaival. Jelen

tanulmány a szakirodalomban ritkábban vizsgált kér-

dések elemzésére kíván koncentrálni.

Az egyén egészségügyi önrendelkezési jogának

maradéktalan érvényesülése ellen különbözô meg-

fontolások szólhatnak, és a megfogalmazott célok el-

érésére különbözô eszközök alkalmazhatók, azonban

az átgondolt szabályozás is szembesülhet késôbb az-

zal, hogy a lefektetett szabályok a gyakorlatban még-

sem érvényesülnek, vagy nem úgy, ahogyan érvénye-

sülniük kellene. A tanulmányban tárgyalt aktuális

esetek kapcsán – melyek csupán kiragadott példák a

sok közül – azt kívánom vizsgálni, hogy az önrendel-

kezési jog korlátozásakor milyen indokok merülhet-

nek föl, illetve hogy mennyire következetes és kiszá-

mítható ma hazánkban e jog gyakorolhatósága.

*

Az egészségügyi törvény (a továbbiakban Eütv.) az

önrendelkezéshez való jogot és az ellátás visszautasí-

tásának jogát szabályozza (15–19. és 20–23. §). Az

Egészségügyi Világszervezet (WHO) az önrendelke-

zési jog helyes értelmezése érdekében újabban már

azt javasolja, hogy a passzívabb „beleegyezés” kifeje-

zés helyett a jogalkotók inkább a „döntéshozatal”

vagy a „választás” kifejezést részesítsék elônyben, ez-

zel is érzékeltetve, hogy az egészségünket érintô

döntések meghozatalakor nem csupán az ellátást

nyújtó kezdeményezhet, azaz jogunk nem egyszerû-

en a felkínált ellátás, lehetôség elfogadására vagy el-

utasítására irányul, hanem valóban játszhatunk aktív
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szerepet a számunkra legmegfelelôbb ellátás kiválasz-

tásában.2 A magyar jog azonban a továbbra is a bele-

egyezés/visszautasítás párosa mentén mozog. Fôsza-

bály szerint tehát a cselekvôképes beteg3 csak akkor

kezelhetô, ha a felkínált ellátás alkalmazásához hoz-

zájárult, beleegyezését adta. Amennyiben azonban a

beteg az ellátás visszautasítása mellett dönt, szüksé-

ges vizsgálni, hogy döntése hogyan hat másokra; az

Eütv. 20. § (1) bekezdése alapján ugyanis „a cse-

lekvôképes beteget – a (2)–(3) bekezdésekben fog-

laltakra tekintettel, illetôleg a (6) bekezdésben foglalt

eset kivételével – megilleti az ellátás visszautasításá-

nak a joga, kivéve, ha annak elmaradása mások életét

vagy testi épségét veszélyeztetné”. A 15. § tartalmaz-

za továbbá, hogy a beteget megilletô önrendelkezés-

hez való jog „kizárólag törvényben meghatározott

esetekben és módon korlátozható”.

Vizsgáljuk meg, hogy az elôzôekbôl következôen

milyen helyzetekkel találkozhatunk a gyakorlatban,

milyen szempontok írhatják felül önrendelkezési, il-

letve ellátás-visszautasítási jogunkat.

A  T Ü D Ô S Z Û R É S  
M E G T A G A D Á S A

Az elmúlt években több alkalommal is elôfordult,

hogy tüdôszûrésre kötelezett emberek nem jelentek

meg az elôírt vizsgálaton, és egy részük felszólításra

sem volt hajlandó alávetni magát a szûrésnek.

Tüdôszûrés elrendelésére az egészségügyi hatóság-

nak az Eütv. 56. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés a)

pont aa) pontja, valamint az 59. § (2) bekezdése alap-

ján van lehetôsége: a fertôzô betegségek, illetve a jár-

ványok megelôzése és leküzdése érdekében „az

egészségügyi hatóság az egyén személyes szabad-

sághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben fog-

laltak szerint korlátozhatja...” E korlátozás megnyil-

vánulhat járványügyi érdekbôl végzett szûrôvizsgálat

formájában, melynek célja a fertôzô megbetegedések

– jelen esetben a gümôkór (tuberkulózis) – korai fel-

ismerése, azok forrásainak felkutatása, valamint a fer-

tôzés veszélyének elhárítása. Az illetékes miniszter

rendeletben határozza meg azokat a fertôzô betegsé-

geket, „amelyek megelôzése érdekében az

egészségügyi hatóság a) a lakosság egészének, b) a la-

kosság egyes csoportjainak, c) egy meghatározott te-

rület lakosságának, d) munkahelyi, családi vagy más

közösség tagjainak, e) külföldrôl érkezô személyek-

nek, f) fertôzô beteggel vagy fertôzöttekkel érintke-

zett személyeknek kötelezô szûrôvizsgálatát rendel-

heti el...” A vonatkozó rendelet4 értelmében ha egy

adott területen a fertôzöttek száma százezer lakosra

vetítve meghaladja a 25 fôt, az ÁNTSZ feladata, hogy

az adott területen minden olyan 30 év feletti lakost

szûrôvizsgálatnak vessen alá, aki huzamosabb ideje

tartózkodik az adott területen. A vizsgálaton való

részvétel megtagadása okán a szûrésre kötelezettre

akár 100 000 forint összegû bírság is kiszabható,5 a

szûrôvizsgálaton való részvételre pedig a hatóság ha-

tározattal is kötelezheti az érintettet, mely határozat

azonnal végrehajtható.6 Ahol azonban az elôzô évben

regisztrált megbetegedések aránya nem haladta meg

a 25 ezreléket, ott az illetékes ÁNTSZ feloldja az

évenkénti kötelezô tüdôszûrést, és adott esetben csak

bizonyos rizikócsoportok esetében ír elô továbbra is

kötelezô szûrést (például a 40 év feletti dohányzó fér-

fiak számára7).

A tüdôszûrésen való részvétel megtagadása kap-

csán hozzá beérkezett panaszbeadványok vizsgáló-

dásra ösztönözték az állampolgári jogok országgyûlési

biztosát. 2004. július 8-án kelt állásfoglalásában a biz-

tos hangsúlyozta, hogy „hazánkban a tuberkulózis

megbetegedések száma relatív értelemben magas, a

szûrések megtagadásának társadalmi veszélye is egy-

re nagyobb”.8 Álláspontja szerint a tüdôszûrés hatá-

lyos jogi szabályozása megfelel az alapjogok korláto-

zására vonatkozó kritériumoknak, a korlátozásra

ugyanis nemzetközi egyezmények és a magyar alkot-

mány által is elismert érdek, a közegészség védelme

érdekében került sor, a szükségesség-arányosság kö-

vetelményének betartása mellett. A biztos szerint

„minden alkotmányos alapjog és a törvényekben biz-

tosított alanyi jogok gyakorlásának legfôbb korlátja a

másik ember alapvetô jogainak sérthetetlensége és

ennek feltétlen tiszteletben tartása. Ezért a »köz

egészsége« érdekében kötelezôvé tett szûrôvizsgálat

megtagadásával sem sérthetô és nem veszélyeztethe-

tô más ember élete, egészsége.” Amennyiben a szû-

résre kötelezett személy kifogásolja a vonatkozó

jogszabály rendelkezéseit vagy az e szabályok alap-

ján eljáró hatóság magatartását, két lehetôség közül

választhat: panasszal fordulhat az állampolgári jogok

országgyûlési biztosához, aki „a panasz kivizsgálását

a minisztertôl – vagy akár a probléma soron kívüli

megtárgyalását az országgyûléstôl is – kérheti”; vagy

az Alkotmánybírósághoz fordulhat, hogy utólagos

normakontroll keretében semmisítse meg az általa

kifogásolt rendelkezéseket. Mivel a kötelezô

tüdôszûrés, illetve annak megtagadása kérdésében a

biztos nem fordult sem az illetékes miniszterhez,

sem az Országgyûléshez, egyértelmû, hogy az önren-

delkezési jog e korlátozásában nem lát alkotmányos

visszásságot: „Mindezek után a személyes

érdekérvényesítés alkotmányos és jogállami lehetô-

sége egyúttal azt a kötelezettséget rója a demokrati-

kus jogállam minden polgárára, hogy egyéni vélemé-

nyétôl függetlenül tiszteletben tartsa a törvényeket
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és mindenki más alapjogait. Az ezzel ellentétes ma-

gatartás, a mindenkire egyenlô mértékben kötelezô

törvények egyéni »hatályon kívül helyezése« a tör-

vényes rend és a demokratikus jogállam bomlásának

veszélyét idézné elô.”

Az egészségügyi önrendelkezési jog korlátozásá-

nak indoka tehát jelen esetben a közegészség szük-

séges és arányos védelme.

A  V É D Ô O L T Á S O K  
M E G T A G A D Á S A

Az elôzô kérdéshez hasonló eset, ha egy szülô úgy

dönt, nem adatja be gyermekének az egyébként

mindenki számára kötelezôen elôírt védôoltásokat

vagy azok egy részét. Ha az állampolgári jogok

országgyûlési biztosának idevágó állásfoglalását ta-

nulmányozzuk, a tüdôszûrés megtagadása kapcsán

kifejtett érveléshez hasonló levezetést találunk.9

A biztos kifejti, hogy az egészségügyi törvény a ma-

gyar alkotmányos követelményekkel összhangban

rendelkezik a kérdésrôl: a fertôzô megbetegedések,

illetve a járványok megelôzése és leküzdése, vala-

mint az emberi szervezet fertôzô betegségekkel

szembeni ellenállóképességének fokozása érdeké-

ben, és különösen a fertôzô betegséggel szembeni

aktív, illetve passzív védettség kialakítása céljából

„a) életkorhoz kötötten, b) megbetegedési veszély

esetén, illetôleg c) külföldre történô kiutazás esetén

a kiutazó költségén kötelezô védôoltás elrendelésé-

nek van helye”.10 Mások egészségének, életének

védelmén, illetve a közegészség védelmén túl a

védôoltás megtagadása kapcsán fölmerül az állam

gyermekvédelmi kötelezettsége is: „A szülôk egyé-

ni (szubjektív) meggyôzôdése miatt nem tehetôk

félre a gyermekük (és minden más gyermek, összes-

ségében az egész társadalom) egészségét védô ob-

jektív (mindenkire kötelezô) törvényi normák.

A szülôi mivoltból fakadó törvényi kötelezettségek

és a felelôsség hangsúlyosabb, mint az ugyancsak

törvényes, ám esetünkben a törvény által korlátozott

szülôi jogok. Ilyen módon tehát az a szülô, aki az or-

vosi javallat és a törvényi kötelezettség ellenére

nem engedi gyermekének beadni a kötelezô

védôoltásokat, ad absurdum megfosztja ôt az

egészségügyi ellátásban megtestesülô, és az Alkot-

mányban deklarált lehetô legmagasabb szintû testi

és lelki egészséghez való jogától, ráadásul a közös-

ség többi tagjának ugyanezt a jogát veszélyezteti.”

A médián keresztül elhíresült esetben a megtaga-

dott védôoltások az Eütv. 57. § (2) bekezdés a)

pontja alatti, az úgynevezett életkorhoz kötôdôen

kötelezô oltások körébe tartoztak. Szemben az

ÁNTSZ, a gyámhatóság és az országgyûlési biztos

álláspontjával, a szülôk azt állították, hogy az oltáso-

kat nem felelôtlenségbôl, hanem éppenséggel gyer-

mekeik egészségének megóvása érdekében utasí-

tották el. Meggyôzôdésüket olyan tudományos

eredményekre alapozták, amelyek a védôoltások

elônyei mellett a kis százalékban ugyan, de elôfor-

duló káros következményekrôl, akár maradandó

egészségkárosodásban megnyilvánuló hátrányokról

is szólnak. Ennek ellenére az illetékes gyámhatóság

kiskorú veszélyeztetése címén11 büntetôpert indított

a szülôk ellen. A per során a szülôk felvonultattak

tanúként olyan családokat is, amelyek gyermekei az

oltások következtében sérültek, a bíróság azonban

megállapította az oltást elutasító szülôk büntetôjogi

felelôsségét. A szülôkre elsô fokon két évre felfüg-

gesztett hathavi szabadságvesztést szabtak ki; ezt az

ítéletet késôbb a másodfokú bíróság pénzbüntetésre

változtatta.12 Büntetôbíróság nem rendelheti el az

oltások beadatását, az ügy pedig ítélt dolog lévén, a

szülôk jogi képviselôje13 szerint az elmaradt oltások

már nem lesznek beadhatók.

Az eset kapcsán szakértôk nyilatkoztak arról, hogy

az egyes európai államok hogyan rendezik a kötelezô

oltások kérdéskörét. Az összehasonlításból kiderül,

hogy több olyan ország van az Európai Unión belül is,

amely egyáltalán semmilyen oltást sem tesz kötelezô-

vé (például Németország, Svédország, Egyesült Ki-

rályság), ahol pedig létezik kötelezô oltás, ott is válto-

zó, hogy mely betegségek ellen és hány éves korban

tartják szükségesnek beoltani a gyerekeket.14 Vitat-

ható továbbá az az érvelés, hogy a be nem oltott gye-

rekek közegészségügyi veszélyt jelentenének a töb-

bi lakosra, illetve a társadalomra, hiszen ha a többi

gyerek megkapta a szóban forgó oltást, a betegség el-

leni immunizáltsága okán nem fog megfertôzôdni.

Tanúi lehetünk tehát egy olyan folyamatnak, amely-

ben az érintettek egy része nem azt kezdte el vitatni,

hogy a gyermekek egészségének védelme olyan legi-

tim cél-e, amely adott esetben indokolhatja az egyé-

nek önrendelkezési jogának korlátozását, hanem azt,

hogy mit is kell érteni a gyermek egészségének vé-

delme alatt.

A  H I V - T E S Z T R E  K Ö T E L E Z É S  É S  
A  H I V - S T Á T U S Z  S Z E R E P E

Annak ellenére, hogy az egészségügyi törvény 2002

ôszén lezajlott módosítása során több tekintetben si-

került racionálisabb alapokra helyezni a HIV-

vel/AIDS-szel kapcsolatos hazai jogi szabályozást,15

még mindig számtalan korlátozás sújtja a HIV-pozitív

embereket, és a HIV-tesztre kötelezendô személyek
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köre még mindig indokolatlanul tág.16 A HIV-pozití-

vok számos területen nem élhetnek egészségügyi –

illetve egészségügyi állapotukból kifolyólag egyéb te-

rületeket érintô – önrendelkezési jogukkal: nem

dönthetnek arról, hogy HIV-pozitivitásukkal kapcso-

latosan járnak-e rendszeres orvosi ellenôrzésre, illet-

ve részt vesznek-e kezelésen;17 nem akadályozhatják

meg egészségügyi adataik névvel történô továbbítá-

sát és nyilvántartását;18 a HIV-pozitív fogvatartottak

„fokozott védelmükre, a közösség védelmére, és sa-

játos egészségi állapotukra figyelemmel”19 nem láto-

gathatják azokat a közös használatú helyiségeket,

amelyek a nem HIV-pozitív fogvatartottak elôtt nyit-

va állnak; tartózkodási engedélyt nem feltétlenül

kaphatnak, letelepedési engedélyüket pedig a ható-

ságoknak mérlegelési lehetôség nélkül el kell utasí-

taniuk.20

A korlátozások és kötelezések indokaként a dön-

téshozók és hatóságok rendre a közegészség védel-

mét hozzák föl. A HIV-et/AIDS-t övezô félelmek és

tévhitek közepette azonban a legitim cél beazonosí-

tásán túl az illetékesek a mai napig nem fordítanak

megfelelô figyelmet a HIV által jelentett valódi ve-

szély mibenlétére, és ezzel kapcsolatosan a szük-

ségesség-arányosság követelményére,

amikor az érintettek alapvetô jogainak

korlátozásáról rendelkeznek. Az alkal-

mazható jogkorlátozások tekintetében

a jelenlegi magyar szabályozás szinte

semmilyen különbséget nem tesz a

HIV és más fertôzô betegségek kö-

zött, a HIV-re/AIDS-re is ugyanúgy az

Eütv. járványügyi fejezete vonatkozik,

holott terjedési módját és az ebbôl fa-

kadó veszélyeket illetôen jelentôs eltérések tapasz-

talhatók. A kezelésre kötelezés járványügyi indoka

például egyrészt az érintettek meggyógyítása, más-

részt – és ez magyarázza, hogy a fertôzötteket köte-

lezni is lehet a kezelésre – a fertôzés továbbadásá-

nak megakadályozása, hiszen aki meggyógyult, az

már nem veszélyezteti embertársait. A HIV eseté-

ben azonban egyelôre sajnos nem létezik gyógy-

mód, a továbbadás veszélyével szemben pedig – lé-

vén a vírus köznapi érintkezés útján nem terjed –

más eszközöket lenne érdemes igénybe venni.21

A Z  O T T H O N  S Z Ü L É S

Mint már említettük, az Eütv. szerint az egészségü-

gyi önrendelkezési jog korlátozható, ha ezt más éle-

tének, egészségének védelme szükségessé teszi. Az

állam magzatvédelmi kötelezettségébôl kiindulva

„más” alatt nem csupán más természetes személy,

hanem a még meg nem született magzat is értendô.

Az állam ilyen irányú kötelezettsége a terhesség elô-

rehaladtával egyre erôsebbé válik: a hangsúly az anya

önrendelkezési jogáról – mely adott esetben a terhes-

ség megszakításához is vezethet – egyre inkább a

magzat, illetve a leendô gyermek élethez való joga fe-

lé tolódik el. A terhességmegszakítás lehetséges

idôszaka alatt sem korlátlan azonban a nô önrendel-

kezési joga, „életfenntartó vagy életmentô beavatko-

zást ugyanis nem utasíthat vissza, ha várandós és elô-

re láthatóan képes a gyermek kihordására,”22 de „be-

leegyezésére sincs szükség abban az esetben, ha az

adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása mások

– ideértve a 24. hetet betöltött magzatot is – egészsé-

gét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti”.23

Az Eütv. 86. §-a alapján a magzat egészséges fej-

lôdésének ellenôrzése és a várandós anya egészségi

állapotának védelme („a veszélyeztetettség és a szö-

vôdmények megelôzése, illetve idôben történô fel-

ismerése, továbbá a szülésre, szoptatásra és csecse-

môgondozásra való felkészítés”) állami feladat,

melynek teljesítése a család- és nôvédelmi gondozás

keretein belül valósul meg, és melynek során „el

kell végezni az anya és a magzat egészségi állapotát

figyelemmel kísérô, külön jogszabály-

ban meghatározott vizsgálatokat”. Ar-

ról, hogy a terhesség során milyen

vizsgálatokra kell hogy sor kerüljön, il-

letve hogy a vizsgálatok eredményétôl

függôen milyen ellátásban kell része-

síteni a kismamát, a terhesgondozásról

szóló 33/1992. (XII. 23.) NM-rendelet

szól. A terhesgondozás és a szülés so-

rán az érintett egészségügyi dolgozók-

nak a törvényben-rendeletben ugyan nem részlete-

zett, de a különféle szakmai irányelvekben, mód-

szertani útmutatókban és a széles körben elfogadott

szakirodalomban közzétett szakmai követelmények-

ben megfogalmazott elôírásokra is tekintettel kell

lenniük.24

A Magyar Orvosi Kamara Szülészeti és Nôgyó-

gyászati Szakmai Kollégiumának állásfoglalásai

ellenzik a tervezett otthon szülést, meggyôzôdé-

sük ugyanis, hogy ez az alternatív szülési mód

nem elég biztonságos. „A terhesség élettani je-

lenség ugyan, de magában hordozza a legsúlyo-

sabb szövôdmények, akár az élet elvesztésének

a kockázatát is”, áll állásfoglalásukban.25 Meglá-

tásuk szerint tehát az otthoni szülésben segédke-

zô orvos nincs tekintettel kötelezettségeire, ami-

ért szakmai tevékenységétôl eltiltandó.26 Az ott-

hon szülés pártolói ezzel szemben szintén jelen-

tôs szakmai érveket és felmérési eredményeket

vonultatnak föl annak bizonyítására, hogy a mód-
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szer nem kevésbé biztonságos, mint a kórházi

szülés.27

Ismét hasonló tehát a helyzet, mint a

védôoltás megtagadása esetében: a védendô ér-

deket, a korlátozás legitim célját egyik fél sem

vitatja, meglátásuk szerint azonban a magzat ér-

deke mást és mást kívánna. Az otthon szülést vá-

lasztó nô számára bonyolítja a kérdést, hogy ah-

hoz, hogy önrendelkezési jogát meggyôzôdésé-

nek megfelelôen gyakorolhassa, nem elég, ha

egy adott ellátást visszautasít – amit egyszerûen

megoldhatna azzal, ha nem jelenik meg a

kórházban –, hanem módot kell találnia arra,

hogy a választásának megfelelô ellátást viszont

megkapja. A gyakorlat azt mutatja, hogy sokan

így is az otthon szülést választják.

A  N E M  K O N V E N C I O N Á L I S  
E L J Á R Á S O K

Az egészségügyi törvény lehetôséget nyújt úgyneve-

zett nem konvencionális eljárások, gyógymódok

igénybevételére is, ám ezeket minden esetben orvo-

si kontrollhoz köti: „A nem-konvencionális eljárások

az egészség és betegség eltérô szemléletén, a kon-

vencionális, természettudományosan megalapozott

eljárásoktól eltérô megközelítésbôl eredô módsze-

reken alapulnak, amelyek – a külön jogszabályban

foglaltak szerint – a konvencionális gyógyítási mód-

szereket kiegészítô, meghatározott esetekben he-

lyettesítô eljárások. Nem-konvencionális eljárás he-

lyettesítô eljárásként csak orvosi ellenôrzés mellett

alkalmazható.”28 Természetgyógyászhoz vagy egyéb

alternatív gyógymódot ajánló szakemberhez tehát

elvileg csak akkor fordulhatnánk, ha elôtte orvossal

konzultáltunk, és az orvos nem ellenzi a tervezett

gyógymódot – erre utalnak az orvos vizsgálati és te-

rápiás módszerek megválasztásával kapcsolatos jogai

is29 –, továbbá ha a nem konvencionális kezelés idô-

tartama alatt orvosunkat rendszeresen tájékoztatjuk.

Természetesen a betegek egészségének, életének

védelme indokolja, hogy az állam igyekezzen a lehe-

tôségek szerint megvédeni polgárait a kuruzslóktól,30

azonban ha a beteg egészségügyi önrendelkezési jo-

gát gyakorolva még azt is megteheti, hogy problémá-

jára egyáltalán nem vesz igénybe kezelést, akkor el-

gondolkodtató, arra miért ne lehetne lehetôsége,

hogy a belátása szerinti alternatív gyógymódokhoz fo-

lyamodjon – a gyakorlat egyébként arra utal, hogy az

emberek többsége nem kér orvosi hozzájárulást, ha

természetgyógyász, akupunktôr vagy más, alternatív

gyógymódot kínáló szakember segítségét kívánja

igénybe venni.

A  V A L L Á S I  
M E G G Y Ô Z Ô D É S

Az egészségügyi önrendelkezés kapcsán a leggyak-

rabban felemlegetett vallási meggyôzôdésbôl fakadó

beteg-orvos ellentét a Jehova Tanúi felekezethez tar-

tozó betegeknek a vérátömlesztéshez, illetve a

vérkészítmények igénybevételéhez való hozzáállásá-

ból fakad. A Jehova Tanúi hitükbôl fakadóan elfo-

gadhatatlannak tartják mind a vérátömlesztést, mind

az emberi vérkészítmények gyógyításra történô

igénybevételét, még abban az esetben is, ha ezzel

egészségi állapotuk romlását kockáztatnák vagy éle-

tüket veszélyeztetnék.

Jelenlegi egészségügyi törvényünk hatálybalépé-

se elôtt, 1996-ban az állampolgári jogok biztosa egy

fôvárosi kórház kérdése kapcsán vizsgálta, hogy a fe-

lekezet tagjainak magatartása sérti-e az alkotmány-

ban biztosított élethez, illetve egészséghez való jo-

got, továbbá hogy e jogok és a vallásszabadságot ga-

rantáló passzus ütközése esetén milyen választ dik-

tál az emberi jogok tisztelete.31 Mivel korábbi

egészségügyi törvényünk32 szerint vérvétel, illetve

vérátömlesztés esetén csupán a közvetlen

életveszélyben nem lévô, cselekvôképes felnôtt ko-

rú beteg esetében volt szükség hozzájárulásra (felté-

ve, hogy a gyógykezelést nem jogszabály alapján, kö-

telezô jelleggel kellett elvégezni), a biztos nem látott

indokot további intézkedés megtételére. A vizsgálat

lefolytatásakor már zajlott az új egészségügyi törvény

vitája, a biztos tehát az elôzetesen megismerhetô ter-

vezetszöveg alapján is mérlegelte a kérdést, és arra

jutott, hogy – ha az új törvénynek az ellátás visszau-

tasítására vonatkozó rendelkezései az általa ismert

megfogalmazásban kerülnek elfogadásra – nem ta-

pasztalható alkotmányos visszásság.

1993. június 23-i határozatában az Emberi Jogok

Európai Bírósága is foglalkozott közvetve az ellátás

vallási alapon történô visszautasításának kérdésével,

amikor úgy rendelkezett, hogy nem tagadhatók meg

a szülôi jogok egy anyától pusztán arra való hivatko-

zással, hogy a Jehova Tanúi felekezet tagjaként adott

esetben nem járulna hozzá ahhoz, hogy gyermeke

vért kapjon.33 A Hoffman-ügyben hozott döntése el-

lenére a bíróság megjegyezte: bizonyos körülmények

között elképzelhetônek tartja, hogy a vérátömlesztés

megtagadása adott esetben elbillentheti a mérleget az

egyik szülô javára.

Hangsúlyozandó, hogy amikor egészségügyi törvé-

nyünk az ellátás visszautasításának lehetôségérôl ren-

delkezik, nem tesz különbséget a visszautasítás mo-

tivációjának alapján. Így ugyanazok a szabályok vo-

natkoznak az ellátást vallási alapon visszautasítókra,

mint a többi betegre. Ha tehát az érintett azt szeret-
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né, hogy döntésképtelen állapota esetén se részesül-

jön olyan ellátásban – például vérátömlesztéssel járó

kezelésben –, amely hitbéli meggyôzôdésével ellen-

tétes, érdemes a kérdésrôl a megfelelô formában elô-

re rendelkeznie.

A Z  E L Ô Z E T E S  
J O G N Y I L A T K O Z A T

Egyes ellátások döntésképtelen állapotunk esetén is

megvalósuló visszautasítása érdekében elôzetes

jognyilatkozat tehetô. Egyes beavatkozások csak ak-

kor végezhetôk el, ha az érintett írásban vagy két ta-

nú jelenlétében szóban beleegyezését adja,34 bizo-

nyos beavatkozások visszautasítása pedig csak szigo-

rú alakiságok betartása esetén érvényes.35 Rendelke-

zik a törvény a helyettes döntéshozó kijelöléséhez

szükséges formai követelmények is,36 azonban egy

adott ellátás elôzetes visszautasításának lehetôségérôl

kifejezetten csak arra az esetre nézve szól, ha a beteg

életmentô vagy életfenntartó kezelést óhajt visszau-

tasítani, feltéve, ha a visszautasítás idôszerûvé válása-

kor az érintett „gyógyíthatatlan betegségben szenved

és betegsége következtében önmagát fizikailag ellát-

ni képtelen, illetve fájdalmai megfelelô gyógykeze-

léssel sem enyhíthetôk”.37 Az ilyen nyilatkozat ese-

tén – mint a passzív eutanáziánál is – szükséges, hogy

pszichiáter szakorvos a megadott határidôn belül iga-

zolja, hogy döntését az érintett annak lehetséges kö-

vetkezményei tudatában hozta meg. A nyilatkozatot

kétévente meg kell újítani, a gyakorlatban azonban

igen nehéz a szöveget olyan módon megfogalmazni,

hogy garantálni lehessen, hogy a beteg akarata való-

ban érvényesüljön majd.

A törvénybôl álláspontunk szerint levezethetô az,

hogy az érintett rendelkezhet elôre az általa igénybe

venni nem óhajtott ellátások visszautasításáról is, kí-

vánatos lenne azonban, ha ennek alaki követelménye-

it, illetve a megújítás szükségességének gyakoriságát

is tartalmazná a hatályos jog. Súlyos hiányosságnak

tartjuk azonban, hogy a jogalkotó nem intézkedett

egy olyan rendszer felállításáról, melynek segítségével

gyorsan és megbízható módon ellenôrizhetô, hogy egy

adott beteg tett-e elôzetes jognyilatkozatot vagy sem.

Szükség lenne egy országos adatbázisra, amely akkor

is garantálná az elôzetes jognyilatkozatot tett betegek

akaratának érvényesülését, ha az érintett történetesen

nem a lakóhelye közelében szenved balesetet, ahol –

feltéve, hogy balesetérôl idôben értesülnek – a nyilat-

kozatáról egyébként tudó kezelôorvosa vagy házior-

vosa révén figyelembe fogják venni óhajait.

Elôzetes jognyilatkozat megtételére tehát elvileg van

lehetôségünk, a gyakorlatban azonban olyan korlátokkal

szembesülhetünk, amelyek következtében a törvény

adta jogokkal igen nehéz, ha nem lehetetlen élni.

A  R E P R O D U K C I Ó S  E L J Á R Á S O K

Az Eütv. IX. fejezete taglalja az emberi reprodukci-

óra irányuló különleges eljárásokat, azaz a gyer-

mekvállalás elôsegítését célzó egészségügyi ellátáso-

kat. Van azonban olyan létezô eljárás, amelynek

igénybevételére a törvény nem ad lehetôséget –

ilyen a dajkaterhesség38 –, továbbá a meddôségi ke-

zelések mindegyikénél elôfeltétel, hogy az azt igény-

be venni kívánó nô házastársi vagy élettársi kapcso-

latban éljen.39 A törvény indoklása szerint „...tekin-

tettel arra, hogy egyrészt a reprodukciós eljárás a

meddôséget mint betegséget kívánja a maga eszkö-

zeivel kezelni, másrészt az alkalmazásának nem le-

het célja csonka családok kialakulásának elôsegítése,

ezért reprodukciós eljárást kizárólag heteroszexuális

kapcsolatban állók vehetnek igénybe, illetôleg egye-

dülálló személyek kérelmére – a törvényben megha-

tározott szûk kör kivételével – az eljárás nem alkal-

mazható”. A törvény által említett szûk kör lényegé-

ben arra az esetre vonatkozik, ha a reprodukciós el-

járásban részt vevô nô házastársa vagy élettársa idô-

közben elhalálozott.

Jelenleg tehát a törvény nem csupán az

egészségügyi indikációt – a meddôség valamely for-

máját – írja elô mint a reprodukciós eljárások igény-

bevételének feltételét, hanem olyan szempontok

alapján is szelektál, amelyek semmilyen – sem az

egyént, sem a közösséget illetô – egészségvédelmi

célkitûzést nem valósítanak meg. A gyakorlatban az

érintettek nemegyszer törvénytelen eszközök alkal-

mazására kényszerülnek, hogy a méltánytalan tiltás

ellenére saját gyermekhez juthassanak.40 Az egyedül-

álló nôk itt sem az állam családvédelmi kötelezettsé-

gét vitatják, hanem úgy gondolják, hogy a családfo-

galom az utóbbi években jelentôs átalakuláson ment

át, és indokoltnak gondolnák, ha a jogalkotók is lé-

pést tartanának e változásokkal.

*

Az eddigiekbôl megállapíthatjuk, hogy az egészségü-

gyi önrendelkezési jog érvényesülése, gyakorolható-

sága enyhe kifejezéssel élve is hagy némi kívánniva-

lót maga után. A létezô korlátozások között találunk

olyat, amely más, mások egészsége, illetve a

közegészség védelme érdekében korlátozza a bete-

gek önrendelkezési jogát, olyat, amely az érintett sa-

ját védelme érdekében szûkíti az önrendelkezés ke-
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reteit, és olyat is, amely sem más/mások, sem az érin-

tett egészségének védelmével nem indokolható. Ta-

pasztalhatunk továbbá több olyan korlátozást is,

amely véleménykülönbségbôl fakad: az érintettek,

valamint az ôket támogató szakemberek és az

orvostársadalom többsége közötti szakmai

véleménykülönbségbôl, vagy az érintettek és a társa-

dalom egy része családfelfogásának különbözôségé-

bôl, és olyan korlátozást is, amely tévhiteken, félel-

meken és téves szerepfelfogáson alapul. Végül szem-

besülhetünk azzal, hogy a hiányos szabályozás a gya-

korlatban még annak a jognak az érvényesülését is el-

lehetetlenítheti, amelyet a törvény egyértelmûen ga-

rantál számunkra.

Fokozott figyelmet kellene fordítani az egészségü-

gyi önrendelkezési jog életszerû, következetes és al-

kotmányos – legitim cél érdekében történô, szüksé-

ges és arányos – korlátozására, hogy elkerülhessük a

kettôs mérce és az ad hoc alkalmazás buktatóit, továb-

bá nagyobb teret kellene engedni a szakmai és társa-

dalmi érvek és felfogások alakulása, fejlôdése körüli

párbeszédnek. Végül pedig szem elôtt kellene tarta-

ni, hogy egészségügyi döntései esetleges következ-

ményeit végsô soron minden esetben az érintett fog-

ja viselni, elvárható tehát, hogy legintimebb, adott

esetben életére, egészségére és családi életére is ki-

ható döntéseit meggyôzôdéseinek és a teljes, „he-

lyes” életrôl alkotott felfogásának megfelelôen hoz-

hassa meg. A reális és csupán feltétlenül szükséges

és alkalmas korlátozások igényére nem adható sta-

tikus válasz – e kérdések mind tudományos, mind

társadalmi megítélésük szempontjából folyamato-

san változnak, és az államnak kötelessége az általa

biztosított jogi lehetôségeket e változásokhoz iga-

zítani.
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