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A  B E T E G J O G I  S Z E M L É L E T  
K I A L A K U L Á S A

A XX. század második felétôl kezdve világszerte
megfigyelhetô tendencia az egészségügyi ellátás el-
személytelenedése, elbürokratizálódása. A század
elején még általánosan jellemzô kétszemélyes, meg-
hitt orvos-beteg viszonyt felváltotta az egészségügyi
intézmény-beteg jóval formalizáltabb viszonya. Míg
a beteg otthonában vagy a családorvos rendelôjében
zajló orvos-beteg találkozás emberibb, személye-
sebb, addig a kórházba vagy egyéb fekvôbeteg-
intézménybe kerülô beteg szükségszerûen az intéz-
mény bürokratikus és személytelen szabályaival ta-
lálja magát szembe. Az egyre inkább kórházcent-
rikus gyógyítás tehát – noha kétségtelen elôrelépés
szakmai-technikai értelemben, hiszen a terápiát
egyre inkább szigorú tudománnyá változtatja – a ke-
zelés emberi vonatkozásai terén visszalépést jelent.
Sokan egyenesen az orvoslás modern kori dehuma-
nizálódásáról beszélnek. Míg a gyógyítás szakmai-
tudományos színvonala kétségtelenül egyre maga-
sabb, addig ennek az emberi-személyes tényezôi
sokszor elsikkadnak. A kórházba került beteg kiszol-
gáltatottnak érzi magát, egyre kevésbé képes átlát-
ni saját kezelésének részleteit, egyre kevesebb a
személyes kontaktusa orvosával, hiszen ma minde-
nütt orvosi teamek végzik a kezelést, mert a specia-
lizálódás lehetetlenné teszi, hogy egyetlen orvos
vizsgálja ki a beteget.

A betegek kiszolgáltatottságának növekedése, az
orvoslás személyes oldalának háttérbe szorulása szá-
mos ellenreakciót szült. Az egyik ilyen kétségtelenül
az orvosok elleni mûhibaperek számának növekedé-
se, elsôsorban az USA-ban, de más országokban is.
Megnôtt az orvosetikai kérdések iránti érdeklôdés is,
ami egy új tudományág, a bioetika kialakulásához ve-
zetett. S az 1960-as évek polgárjogi mozgalmainak
egyik hatásaként a betegek egyre nagyobb beleszó-
lást kezdtek követelni saját egészségügyi ellátásukba,
mind egyénileg, mind kollektívan. Mindezek ered-
ményeként kialakult az a meggyôzôdés, hogy a dehu-
manizálódó, elszemélytelenedô, bürokratizálódó
egészségügyi ellátás elleni védekezés olyan új eljárá-
sokkal lehetséges, melyek intézményesen biztosítják
a beteg kiszolgáltatottságának csökkentését, a beteg
beleszólását az egészségügyi ellátás elveinek és gya-
korlatának meghatározásába, s így lehetôvé teszik a
valóban betegcentrikus egészségügyi ellátás kialakí-
tását. Kialakult a betegek jogainak a nyelve: különbö-
zô betegjogokat kezdtek deklarálni, melyek elôször
csak mint erkölcsi jogok fogalmazódtak meg, majd
egyre több országban törvény adta jogként kodifikál-
ták azokat. Ezzel párhuzamosan alakult ki az a meg-
gyôzôdés, hogy az orvosok, illetve a kórházak ellen
indított mûhibaperek nem az egyetlen és nem is fel-
tétlenül a leghatékonyabb megoldását jelentik az
egészségügyi ellátásukkal elégedetlen betegek pana-
szainak orvoslására. Sokkal jobb megoldásnak látszott
az egészségügyi intézményekben létrehozni azokat a
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mechanizmusokat, melyek a betegpanaszok kezelé-
sének és lehetôség szerint helyben történô orvoslásá-
nak teremtik meg a feltételeit. Az összegyûlt tapasz-
talatok fényében abból kell kiindulni, hogy az
egészségügy mind a szó konkrét, mind etikai-jogi ér-
telmében veszélyes üzem. Nem szabad azt gondolni,
hogy betegpanaszok csak elvétve fordulnak elô. Sok-
kal hasznosabbnak tûnik azt elfogadni, hogy az
egészségügy „veszélyes üzem” jellegébôl következô-
en szinte szükségszerû, hogy lesznek az ellátásukkal
elégedetlen, jogaikat megsértve érzô emberek, s ki
kell alakítani azokat az intézményeket és mechaniz-
musokat, melyek lehetôvé teszik a betegek jogainak
helyben történô védelmét, a panaszok lehetôleg hely-
ben történô orvoslását.

A nemzetközi tendenciáknak megfelelôen ezt az
utat követte a magyar törvényhozás is. Az 1997-es
egészségügyi törvény1 a betegek jogainak részletes
felsorolása mellett bevezette a betegjogi képviselô in-
tézményét is. A betegjogi képviselô feladatává tette,
hogy segítse a beteget panaszai megfogalmazásában,
megismertesse azt az egészségügyi személyzettel, s
segítsen neki ezek orvoslásában.

A törvény megfogalmazása elôtti idôszakban, ami-
kor már intenzív vita folyt arról, hogy melyek a leg-
jobb mechanizmusai a betegjogok hazai érvényesíté-
sének, sokszor elhangzott a betegjogi képviselô intéz-
ményének hazai bevezetése elleni érvként, hogy az
túlságosan „amerikai” intézmény, melynek nincse-
nek hagyományai hazánkban, s ezért itt nem is alkal-
mazható. A Szószóló alapítvány a betegek jogaiért ne-
vû civil szervezet ekkor modellkísérletet kezdett
több, önként jelentkezô hazai egészségügyi intéz-
ményben. Ösztöndíjas betegjogi képviselôket alkal-
mazott, s ôket önként befogadó egészségügyi intéz-
ményeket keresett. Ezt követôen azt vizsgálta, hogy
ezekben az intézményekben mik a tipikus betegjogi
problémák, hogyan képes ezek megoldásában segít-
séget nyújtani a betegjogi képviselô, mik a betegjo-
gi képviselô munkájának optimális feltételei, hogyan
célszerû ezt a tevékenységet megszervezni stb. Ez a
kísérlet nagyon sikeresen zárult, s a részt vevô intéz-
mények is olyannyira elégedettek voltak a betegjogi
képviselô mûködésével, hogy akadt kórház, mely az
ösztöndíj lejárta után saját anyagi erôbôl kívánta to-
vább foglalkoztatni a betegjogi képviselôt, mert az
1997-es egészségügyi törvény csak 2000 januárjától ír-
ta elô kötelezôen a betegjogi képviselôk mûködését.

A modellkísérletben szerzett kedvezô tapasztala-
tok birtokában sor került a kísérlet második fázisára
is. Mivel úgy tûnt, hogy Magyarországon – akárcsak
más országokban – a pszichiátriai betegek különösen
stigmatizáltak, a velük szemben érvényesülô társadal-
mi elôítéletek különösen erôsek, ezért célszerûnek

látszott egy speciálisan a pszichiátriai intézményekre
koncentráló betegjogi képviselôi modellkísérletet is
lefolytatni. Ezt a feladatot kezdte el a Szószóló alapít-
vány, együttmûködve a pszichiátriai betegek
érdekképviseletében már komoly tapasztalatokkal
rendelkezô Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórummal
(PÉF), továbbá a washingtoni székhelyû Mental Dis-
ability Rights Internationallel (MDRI), melynek a
magyarországi elmeszociális otthonokról korábban
készült jelentése (az úgynevezett Rosenthal-jelentés)
komoly visszhangot keltett mind a szûkebb szakma,
mind a közvélemény körében.2

A modellkísérletben közremûködô betegjogi képvi-
selôk – az USA-ban folytatott rövid kiképzésük után –
a programban való részvételre jelentkezô, a betegjogi
képviselôket befogadni hajlandó pszichiátriai osztályo-
kon, illetve kórházakban kezdtek dolgozni. Az eredmé-
nyek a hét pszichiátriai osztályon, illetve intézményben
szerzett tapasztalatokat tükrözik. A kísérlet egyik fon-
tos újdonsága annak a külföldön már bevált, de Ma-
gyarországon meglehetôsen szokatlan gyakorlatnak a
kipróbálása volt, mely szerint úgynevezett exuserek
(volt pszichiátriai betegek) is pszichiátriai betegjogi
képviselôként dolgoznak. Az az általános tapasztalat
ugyanis, hogy aki kiszolgáltatott, kezelt betegként ma-
ga is megjárta a pszichiátriai intézményeket, sokkal job-
ban ismeri az ott elôforduló betegjogi problémákat és
sokkal érzékenyebb az esetleg elôforduló jogsértésekre,
betegpanaszokra. A kísérlet 1999 novemberétôl 2000
novemberéig zajlott, így hét intézményben dolgozó
nyolc pszichiátriai betegjogi képviselô egyéves tapasz-
talatait tükrözi. Ezek a tapasztalatok kvantitatív-szoci-
ológiai elemzésre nem alkalmasak, egyrészt a kísérlet-
ben részt vevô intézmények és a betegjogi képviselôk
kis száma miatt, másrészt azért, mert valószínûleg a kí-
sérletben önként részt vevô pszichiátriai intézmények
a legnyitottabbak az ilyen kérdések iránt. Így az itt ki-
alakult kép valószínûleg sokkal jobb, mint amilyen egy
átlagos intézményben volna.

A kísérlet értékelése ezért csak általános benyomá-
sokra és korlátozott tapasztalatokra támaszkodhat.
Ugyanakkor már ez alatt a rövid idô alatt is nyilván-
való lett sok, korábban nem ismert, de tipikusnak ta-
lált probléma. Az alábbiakban ezeket szeretnénk is-
mertetni. A konkrét esetekre a kórház és az azonosí-
tásra alkalmas részletek elhagyásával fogunk utalni,
hiszen semmiképpen nem célunk azon kórházak ki-
pellengérezése, melyek elég nagylelkûek voltak ah-
hoz, hogy ezt a modellkísérletet befogadják, napi gya-
korlatukat a betegjogi képviselôk elôtt feltárják, s ké-
szek voltak ezeket nyíltan, demokratikus szellemben
megvitatni. Úgy gondoljuk, bármennyi hibát, problé-
mát és hiányosságot tárt is fel ez a vizsgálat, ezek az
intézmények valószínûleg még így is a legjobbak kö-
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zött találhatók Magyarországon. Ezért nem lenne
méltányos megnevezésükkel olyan színben feltüntet-
ni ôket, mintha csak rájuk lenne jellemzô a bírált gya-
korlat. A cél nem az egyes intézmények bírálata, ha-
nem az, hogy néhány – tipikusnak érzett – problémá-
ra felhívjuk a figyelmet.

N É H Á N Y  Á L T A L Á N O S  
T A P A S Z T A L A T

Tapasztalataink szerint a pszichiátriai osztályok s álta-
lában az egészségügyi intézmények munkaszervezési
módszerei nem hatékonyak és sok szempontból nem
érik el azt a célt, melynek megvalósítására létrejöttek.
Az orvosi vizitek hazai rendjét már sokan bírálták, hi-
szen az osztályvezetô fôorvos után vonuló népes sze-
mélyzet ellehetetleníti a vizit voltaképpeni célját: az
egyes betegek megfelelô ellátásának ellenôrzését, a
munkatársak tanítását és továbbképzését. Pszichiátri-
ai osztályokon ezek a problémák fokozottan jelentkez-
nek. A pszichiátriai betegségek jellegébôl következô-
en az orvos és a beteg közötti ôszinte, zavarmentes
kommunikáció kialakulása elengedhetetlen, s ezt a
népes vizit nem teszi lehetôvé. Jelentôs probléma az
orvosok túlterheltsége is. Egy pszichiáter hazai viszo-
nyok között a fekvôbeteg-intézetekben lelkiis-
meretesen egyszerre kb. nyolc beteget (ágyat) tudna
ellátni. A valóságban egy pszichiáternek az osztályon
sokszor tizenöt-húsz-harminc ágyat kell ellátnia, azaz
a lelkiismeretesen ellátható mennyiség három-négy-
szeresét.3 A pszichiáternek ilyen munkaterhelés mel-
lett csak „tûzoltásra” van ideje: az új betegek felvéte-
lére, a dokumentáció vezetésére, a hazamenôk záróje-
lentéseinek megírására, a vizitekre s a visszatérô ambu-
láns betegek ellátására. Egyéni beszélgetésre legfel-
jebb csak az ügyelet idején marad idô. Nagyon kevés
alkalom jut a betegekkel való kapcsolattartásra, a jó
orvos-beteg kapcsolat kialakítására, mely minden or-
vosi diszciplínában fontos, de a pszichiátriában külö-
nösen az. Az orvos leterheltségét még fokozza az ôt
segítô egészségügyi személyzet hiánya, mely azzal jár,
hogy az orvos munkaidejének tekintélyes részét nem
orvosi munkával tölti. Ez pazarlás, hiszen szervezés-
technikai alapelv, hogy egy magasan képzett munka-
erônek nem szabad egy alacsonyabban képzett által is
korrekt módon elvégezhetô munka elvégzésével töl-
tenie a munkaidejét, mert ez azt jelenti, hogy a maga-
sabban képzettnek járó magasabb munkabérrel látnak
el alacsonyabb képzettségû által (és így kevesebb fi-
zetéssel) is ellátható munkákat. Másrészt az ilyen
munkaszervezés következményeként a csak magasab-
ban képzettek által elvégezhetô munka elvégzésére
nem marad idô.

A rossz munkaszervezésnek egyéb hátrányos vele-
járói is vannak. A pszichiátriai betegségek keletkezé-
sével kapcsolatos modern felfogás a betegségek bio-
pszichoszociális etiológiájának tana. Ez azt jelenti,
hogy noha egyes betegségek keletkezésénél a bioló-
giai, a pszichológiai és a szociális tényezôk egymáshoz
viszonyított relatív súlya változik, végül is mindegyik-
nek szerepe van a betegség létrejöttében. Ennek fon-
tos terápiás konzekvenciája az, hogy a terápiának is
három lábon kell állnia: biológiai terápiákat (nagyrészt
gyógyszeres kezelés), pszichoterápiát és szo-
cioterápiát egyaránt végezni kell (természetesen a be-
tegségtôl függôen más-más arányban) az optimális
kezelés során. A hazai pszichiátriai osztályok szerve-
zésének és finanszírozásának hiányosságai miatt azon-
ban a gyakorlatban nálunk a legtöbb helyen a bete-
gek csak biológiai terápiában, vagyis gyógyszeres ke-
zelésben részesülnek. Általában nem vagy csak na-
gyon korlátozottan érhetô el az ingyenes pszichoterá-
pia, s nagyon korlátozottak a szocioterápia lehetôsé-
gei is.4 A sokszorosan túlterhelt pszichiáternek alig
van lehetôsége a nagyon idôigényes pszichoterápia
végzésére, s nagyon sok beteg panaszolta, hogy len-
ne rá igénye, de nem jut hozzá. Volt olyan eset, ami-
kor a beteg ilyen jellegû panaszára az orvos azt a vá-
laszt adta, hogy nem a beteg, hanem a kezelôorvos
dönt, milyen gyakran szükséges a terápiás beszélge-
tés. Egy ilyen válasz nem veszi figyelembe, hogy a
betegnek joga van részt venni terápiás tervének ki-
dolgozásában, a kivizsgálását és a kezelését érintô
döntésekben.5 Az „így döntöttem és kész!” üzenet
tekintélyelvûséget és paternalizmust sugall, s nem azt
az egyenrangú, bizalmon alapuló kapcsolatot, mely-
re minden betegnek, de egy pszichiátriai betegnek
különösen szüksége van.

Mivel a pszichoterápia és a szocioterápia a korrekt
pszichiátriai ellátás része, az orvosi kezeléshez való
jog sérül, ha ezekhez nem jut hozzá még a kórházi
osztályra felvett beteg sem.

A Z  O R V O S O K ,  E G É S Z S É G Ü G Y I
D O L G O Z Ó K  J O G A I

A betegek jogainak érvényesülését nem tárgyalhatjuk
anélkül, hogy ne ejtenénk néhány szót az orvosok, il-
letve az egészségügyi dolgozók jogainak érvényesü-
lésérôl, illetve munkakörülményeikrôl. Az egészségü-
gyi dolgozók jogainak érvényesülése nélkül ugyanis
a betegek jogai sem érvényesíthetôk. Frusztrált, túl-
terhelt, rossz munkakörülmények között dolgozó,
elégedetlen egészségügyi személyzet nem tudja tel-
jes mértékben tiszteletben tartani a betegek jogait,
hiszen naponta érzi, hogy az ô jogai sincsenek tiszte-

F U N D A M E N T U M  /  2 0 0 6 .  1 .  S Z Á M    J O G V É D Ô K  /  1 5 3



letben tartva. Ebben a vonatkozásban is számos – ag-
godalomra okot adó – jelenséget figyeltünk meg. Volt
olyan kórházi osztály, ahol – helyszûke miatt – a
betegjogi képviselô elhelyezése csak egy pszicholó-
gus szobájában volt biztosítható. A szoba közös hasz-
nálata azonban sok problémát okozott, hiszen a pszi-
chológus sokszor nem tudott hova menni a betegével,
amikor pszichoterápiát akart végezni, s fordítva is igaz
volt: a betegjogi képviselônek ki kellett ideiglenesen
költözködnie a szobából, ha a pszichológus pszichote-
rápiát akart kezdeni odabent. Az említett osztály inf-
rastrukturális hiányosságai nem elsôsorban a rövid
ideig ott dolgozó betegjogi képviselônek okoztak
problémát, hanem az egészségügyi személyzetnek. A
pszichológus szobájában például nem volt telefon és
számítógép. Csak a folyósóra kihelyezett telefont tud-
ták használni, négy orvosi szobára jutott egy telefon.
Ez adatvédelmi szempontból is problematikus, hi-
szen ezek a telefonok elsôsorban a betegellátás inté-
zésére szolgálnak, ami így a folyosón, mások által is
jól hallhatóan történik. Az osztályirodán található
egyetlen számítógép természetesen szintén nem ele-
gendô az adminisztrációs munka elvégzésére.

Az intézmény, melyben az osztály mûködött, már
a bejáratnál sivár, lehangoló, reménytelenséget sugár-
zó képet mutat külsôleg is. Egy lepotyogott betûs
tábla, majd egy ugyancsak betûhiányos irányítótábla,
omladozó oszlopok fogadják a belépôt, aki így nem
tudja, merre menjen, hol találja meg az osztályt.

Volt olyan kórház, ahol az intenzív osztály azért
szûnt meg, mert a betegjogi képviselô látogatása elôtt
néhány hónappal az egész személyzet felmondott, így
be kellett olvasztani azt egy sürgôsségi belosztályba.
A legtöbb osztály súlyos munkaerôgondokkal küzd.
Nincs elég nôvér, így a meglévôkre aránytalanul nagy
teher nehezedik, nagyon sok a túlóra. Kevés a takarí-
tó is, s a takarításra több panasz is volt.

A rossz munkakörülmények, a túlterheltség az
egészségügyben dolgozók kiégéséhez vezethet. En-
nek jeleit több helyen lehetett tapasztalni, s ezért
megelôzésére – akár rendszeres tréning szervezésével
is – nagyobb gondot kellene fordítani.

A Z  E G É S Z S É G Ü G Y I  E L L Á T Á S H O Z
V A L Ó  J O G

Az egészségügyi törvény szerint minden betegnek jo-
ga van megfelelô egészségügyi ellátáshoz.6 Pszichiát-
riai betegeknél – mint láttuk – ez általában gyógysze-
res kezelés (biológiai terápia), pszichoterápia és szo-
cioterápia együttes (bár a betegség jellegétôl függôen
különbözô arányú) alkalmazását jelenti. Tapasztalata-
ink szerint azonban a gyakorlatban jóformán csak

gyógyszeres kezelést kapnak a betegek, pszichoterá-
piát nem. A betegek maguk is hiányolják a rendsze-
res „beszélgetést”. Úgy érzik, gyógyszert túl sokat,
pszichoterápiát pedig túl keveset kapnak. Arra pa-
naszkodnak, hogy a gyógyszerek miatt eltompulnak,
egyébként pedig „nem történik velük semmi”, nem
mondanak nekik semmit. Más helyen is úgy érezték
a betegek, hogy az orvosoknak nincs idejük rájuk. Ál-
talában az orvosok is elismerik e panasz jogosságát,
azt, hogy túlterheltségük, idôhiányuk a gyakorlatban
valóban ritkán teszi lehetôvé a pszichoterápia alkal-
mazását. Volt olyan osztály, ahol a betegek panasz-
kodtak, hogy pszichoterápiás kezelést csak pénzért
hajlandó végezni az intézmény pszichológusa. Mind-
ez a gyakorlatban a beteg egészségügyi ellátáshoz va-
ló hozzájutási jogának csorbítását jelenti, hiszen így
bizonyítottan hasznos gyógyító eljárásokhoz nem fér
jut hozzá.

Fontos gond az egészségügyi ellátáshoz való hoz-
zájutás konkrét, fizikai akadályainak felszámolása is.
Volt olyan intézmény, ahol a mozgássérültek bejutá-
sa nem volt biztosított, hiszen lépcsô vezetett az in-
tézménybe, rámpa, kapaszkodó azonban nem volt, s
a portán még csengôt sem szereltek fel. Az esélye-
gyenlôségi törvény ugyan csak 2005. január 1-jétôl te-
szi kötelezôvé a közintézmények akadálymente-
sítését a mozgássérültek számára, de utal rá, hogy en-
nek elérésére folyamatosan törekedni kell.7

A pszichiátriai betegnek pszichiátriai betegségén
kívül természetesen más betegsége is lehet, mellyel
ápolásra, kezelésre szorulhat. Mégis azt tapasztaltuk,
hogyha egy betegrôl, akit valamilyen más osztályon
kezelnek (például nôgyógyászat, sebészet), kiderül,
hogy pszichiátriai beteg is, rögtön áthelyezik a pszi-
chiátriai osztályra, ahonnan a nem pszichiátriai beteg-
ségeinek kezelése már nehézkes és távolról sem op-
timális. Ez nem kis részben a pszichiátriai betegek-
kel szembeni elôítéleteknek, a pszichiátriai betegek
stigmatizáltságának tulajdonítható, annak, hogy a
nem pszichiáter szakorvosok „félnek” ilyen betege-
ket kezelni. Ez a gyakorlat súlyosan sérti a pszichiát-
riai betegek egészségügyi ellátáshoz való jogát. En-
nek a problémának a gyökere tehát a nem pszichiát-
riai intézmények vonakodása attól, hogy feladatuk-
nak tekintsék egy profiljukba tartozó beteg kezelését
akkor, ha annak pszichiátriai problémái is vannak
(természetesen pszichiátriai konziliárius segítségé-
vel). Mindez a konzultációs (liason) pszichiátria hazai
elterjedésének szükségességére világít rá, hiszen
ilyen szolgálat kiépülésével a nem pszichiátriai osztá-
lyok is szívesebben látnának el pszichiátriai betegség-
ben is szenvedô beteget. Azonban a fordított irányú
problémát is tapasztaltuk. Elôfordul ugyanis, hogy
pszichiátriai intézményben fekvô krónikus beteget
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néha még akkor sem küldenek el konzíliumba, ha
kéri. Volt olyan beteg, aki sebészhez szeretett volna
menni, mert az egyik lába elfertôzôdött, de megta-
gadták a kérését. Csak egy hét után került sebészhez,
már szeptikus állapotban.

Az azonnali orvosi kezeléshez való hozzájutás le-
hetôségének hiánya jelentôs anyagi károkat is okoz-
hat a betegnek. Egy bipoláris zavarban szenvedô, be-
tegségét jól ismerô, mániás fázisban levô beteg beu-
talót kapott a kerületi pszichiátriai gondozótól azzal,
hogy másnap reggel jelentkezzen egy meghatározott
pszichiátriai intézményben. A beteg azonban késô es-
te úgy érezte, „hülyeségeket” fog csinálni, ezért még
aznap éjjel bement a megadott pszichiátriai intéz-
mény ügyeletére. Az ügyeletes orvos azonban elküld-
te azzal, hogy jöjjön másnap, amikorra a beutalója
szól. A beteg – ahogyan sejtette – nem bírta ki más-
napig, még aznap éjjel minden pénzét elköltötte, sôt
jelentôs adósságot is csinált. Nemcsak az lehet a be-
teg számára problematikus tehát, ha sürgôsséggel
akarata ellenére utalják pszichiátriai intézménybe, de
az is, ha – jogosan – úgy érzi, sürgôs orvosi segítség-
re lenne szüksége, amit azonban nem kap meg. A
példában szereplô betegnél is felmerült a kártérítés
igénye: nem felelôs-e az ügyeletes orvos jogilag is
azért az anyagi kárért, ami a beteget azért érte, mert
késôn jutott orvosi kezeléshez?

Találkoztunk olyan esettel, amikor az aznapi fel-
vételre berendelt beteget helyhiány miatt nem tud-
ták felvenni a pszichiátriai intézménybe, ezért azt
mondták neki, jöjjön vissza egy hét múlva. Ez a
rokkantnyugdíjas, vidéken élô betegnek komoly
anyagi terhet is okozott, hiszen sok pénzébe került
felutaznia a fôvárosba a férje kíséretében, aki szabad-
ságot vett ki aznapra. Mindez jobb munkaszervezés-
sel elkerülhetô lett volna.

A Z  E M B E R I  M É L T Ó S Á G H O Z  
V A L Ó  J O G

Az egyik kórház zárt osztályán az volt a gyakorlat,
hogy a betegektôl minden személyes értéktárgyukat
elvették (óra, rádió stb.) arra való hivatkozással, hogy
a kórház felelôs a betegek értéktárgyaiért, mondván,
a zárt osztályon fekvô betegek nem tudnak vigyázni
értékeikre, többnyire hozzátartozó nélkül érkeznek,
s az értéktárgyak elvesztése, ellopása esetén a kórház-
nak kártérítést kellene fizetnie. Mindez ellentétes az
egészségügyi törvény elôírásával, mely szerint a be-
teg jogosult saját ruháinak, illetve személyes haszná-
lati tárgyainak használatára.8

Zárt osztályon természetesen bonyolultabb a hely-
zet, hiszen itt a beteg biztonságát veszélyeztethetik

bizonyos tárgyak. Mégis sérti az emberi méltóságot,
hogy az egyik intézményben még a szemüvegüket
és a fogsorukat is elvették a betegektôl. Kést, villát
nem tarthattak maguknál, s a hozzátartozóiktól sem
kaphattak, így még egy vajas kenyeret sem tudtak
megkenni.

Az egyik intézmény zárt osztályán a betegjogi kép-
viselô egy „századvégi tébolydának” megfelelô álla-
potokat talált. Az ápoltak nagyon elhanyagoltak vol-
tak, gyakori volt a meztelen beteg. Kényszerin-
tézkedés esetén jegyzôkönyvet nem vezettek. A be-
tegek teljesen be voltak zárva a „négy fal közé”, az
udvarra sem mehettek le. Gyakran lehetett orvostól,
nôvértôl rosszalló megjegyzéseket hallani egy-egy be-
teg „kritikátlan viselkedésérôl”, mely pszichiátriai
betegség esetén némiképp a betegség velejárójának
is tekinthetô, s a beteget ezzel vádolni nem egészen
helytálló. Mindennapos probléma volt az ambuláns
rendelésre érkezô betegek hosszú órákon keresztül
való várakoztatása. Ez az orvosok túlterheltségével
magyarázható. Más helyen is hallottunk olyan pa-
naszt, hogy az orvosok nem tartják be a megígért
idôpontokat. Visszatérô panasz volt az is, hogy a be-
tegek nem kapnak tiszta ruhát, noha ismételten kér-
nek. Esetenként tegezték is a beteget.

Az emberi méltósághoz nemcsak a betegeknek,
de hozzátartozóiknak is joguk van. Joguk van arra,
hogy velük is tisztelettel bánjanak. Az egyik ese-
tünkben egy súlyos állapotban lévô pszichiátriai be-
teget – aki betegsége következtében nem tartotta a
kapcsolatot a hozzátartozóival – a vele egyedül törô-
dô hozzátartozó juttatott orvosi kezeléshez, nem
csekély terhet vállalva ezzel. A beteget felvevô or-
vos azonban, nem ismerve az eset részleteit, a hoz-
zátartozót tekintette felelôsnek a beteg állapotáért.
Ezt durván meg is mondta neki anélkül, hogy meg-
hallgatta volna ôt, majd többé nem állt vele szóba.
Az eset fontos tanulsága, hogy a hozzátartozót is
megilleti, erkölcsileg is, az ártatlanság vélelme, s a
vele való megfelelô kommunikáció, a tisztességes
bánásmód nemcsak tiszteletben tartja az emberi
méltósághoz való jogát, de segít is az ilyen hibákat
és igazságtalan vádakat elkerülni.

Igazságtalan vádak a beteget is érhetik. Volt olyan
esetünk, hogy a kórházban fekvô beteg elesett a fo-
lyosón és ennek következtében zavarttá vált. Mentôt
hívtak, s az a felvételes másik kórházba szállította ôt.
A mentôsök a beteget részegnek titulálták, noha a be-
teg édesanyja elmondta, hogy az eséstôl vált zavarttá.
A beteggel részeg embernek „kijáró” módon bántak:
lökdösték, szidalmazták, gorombák voltak vele. A fel-
vétel során kiderült, hogy a betegnek agyzúzódása
van, emiatt meg is operálták. A beteg és édesanyja
egyaránt felháborítónak tartotta, ami velük történt.
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A kórtermek gyakran kicsik, túlzsúfoltak; volt
olyan osztály, ahol az ágyak között mindössze fél mé-
ter volt a távolság! Itt egy betegre kb. négy
négyzetméternyi terület jutott. Más helyen is tapasz-
taltuk, hogy az eredetileg négyágyasra tervezett
kórtermet hat-hétágyassá alakították át. A nagy zsú-
foltság természetesen önmagában is fokozza a bete-
gek egymással szembeni agresszióját, ami ezt követô-
en folyamatos figyelmet igényel. Szekrénynek, asz-
talnak, széknek sem jut hely a kórteremben. Az
egyszemélyes, zárható szekrények hiánya minden-
napi konfliktusok forrása, így ugyanis a betegek nem
tudnak vigyázni értékeikre, azokat ellopják, s emiatt
állandók a panaszok. Volt olyan intézmény, ahol az
éjjeliszekrényekbôl hiányoztak a fiókok. Másfél
éve(!) ugyan megrendelték a javítást, de az asztalos-
mûhelynek ez idô alatt nem volt módja foglalkozni
vele. Volt olyan „bejárós”, csak napközben az osztá-
lyon tartózkodó beteg, aki este hazamehetett a csa-
ládjához, és minden nap magával kellett hoznia
szabadidôruháját, papucsát, mert nem akadt szek-
rény, ahol ezeket másnapig elhelyezhette volna.

Még ott, ahol a beteg magánál tarthatja személyes
használati tárgyait, ott sincs mód azok biztonságos el-
helyezésére, mikor a beteg vizsgálaton, csoport-
foglalkozáson van, ezért gyakran fordul elô lopás.
Nincs elég fogas és a törölközôk szárítására alkalmas
törölközôtartó. Ezért konfliktus konfliktust követ. Jól
ismert az a panasz, hogy a kórházi élelmezés nem ele-
gendô, ki kell egészíteni. A közös hûtôszekrényben
elhelyezett étel azonban sokszor eltûnik: a betegek
megeszik egymás ennivalóját; ez eléggé általános je-
lenség.

A betegek alvását, kényelmét az is zavarja, hogy az
ágyakban rossz a sodrony. Kevés a mosdó, a zuhanyo-
zó, a vécé, a mellékhelyiségek ajtaját a betegek nem
zárhatják be belülrôl. A fürdôkre jellemzôk a törött
zuhanytálcák, a piszkos falak. Sokszor hiányzik az
ebédlô, a betegek a folyosón elhelyezett asztaloknál
étkeznek. Máshol a mennyezeti lámpák közül csak
minden harmadik-negyedik égett, s legtöbbjén már
búra sem volt. Sok probléma akadt a jelzôcsengôkkel
is. Jelzôcsengô általában minden kórteremben s a be-
tegek által használt fürdôszobákban is van, azonban
volt olyan, hogy egy helyen az összes csengôt kikap-
csolták, egy másik intézményben pedig egyetlenegy
csengô sem mûködött. Ha egy beteg éjjel rosszul van,
a betegtársának kell felszólnia az emeleten lévô
nôvérállomásra. Az ilyen elhanyagolt, reménytelensé-
get, demoralizáltságot sugalló környezet nem méltó
betegek ápolásához, kezeléséhez. Ez a zsúfoltság, a
menekülttáborra emlékeztetô életmód még egészsé-
ges emberek idegeit is megviselné, pszichiátriai osz-
tályon azonban mindenképpen a gyógyulás ellen hat.

Ugyancsak visszatérô probléma a kórházak
munkaszervezése, mely szinte félkatonai, század ele-
ji kaszárnyáéra emlékeztetô napirendet kényszerít a
betegekre. A legkeményebb katonaéletre emlékeztet
annak az idôs hölgynek az esete, akit hajnali fél ötkor
felébresztettek és fürdeni küldték – és persze ilyen
korán csak hideg víz volt a fürdôben. Egy másik in-
tézményben az volt a szokás, hogy fürdési lehetôsé-
get csak reggel fél öt és fél hat között biztosítottak az
ápoltaknak, ezen kívül a fürdôszobát lezárták. Az
egyik helyen az ebéd negyed 1-kor, a vacsora negyed
6-kor volt, s a betegek egyöntetûen arról panaszkod-
tak, hogy a vacsora túl korán van, lefekvéskor már is-
mét éhesek.

A pszichiátriai betegek gyógykezelésének egyik
fontos eszköze a szocioterápia lenne, vagyis a beteg
kórházi osztályon eltöltött idejének strukturálása, an-
nak lehetôvé tétele, hogy kreatív tevékenység végzé-
sével visszanyerhesse pszichológiai egyensúlyát. A
napi gyakorlatban azonban nemcsak a szocioterápia
nem érhetô el a kórházi osztályokon, hanem a szabad-
idô értelmes eltöltésének minimális feltételei is hiá-
nyoznak. Volt olyan intézmény, ahol még a társalgó-
ból is kórtermet alakítottak ki, így hely sem maradt
arra, hogy a betegek valamiféle társas tevékenység-
ben vehessenek részt. A betegek számára komoly lel-
ki szenvedést okoz, hogy az osztályokon sokszor nin-
csen televízió, a rádió rossz minôségû, foglalkoztatás
nincs. Említettük már, hogy a szocioterápián kívül ér-
demleges pszichoterápia is alig történik, s ezt a leg-
több beteg szóvá is teszi.

K O R L Á T O Z Ó  I N T É Z K E D É S E K ,
B Ü N T E T É S E K

Az egészségügyi törvény a beteg személyes szabadsá-
gát korlátozó fizikai, kémiai vagy biológiai módszerek
alkalmazását szigorú feltételekhez köti, melyek között
szerepel a korlátozás írásban való elrendelése, annak
oka, idôtartama dokumentálása stb.9 Ezeket a szabá-
lyokat sok esetben a gyakorlatban nem tartják be.
Többször lehetett tapasztalni a kéz, a láb ágyhoz va-
ló kikötését, a törzs tolószékhez rögzítését és egyéb
fizikai korlátozó intézkedéseket. Gyakran hiány-
zott viszont a fizikai korlátozás puszta tényének a do-
kumentálása is, nem beszélve annak indoklásáról. Sé-
rül az a betegjog is, hogy korlátozó intézkedést állan-
dó orvosi felügyelet esetén csak orvos rendelhet el.10

Volt olyan intézmény, ahol az állandó orvosi felügye-
let ellenére nem orvos rendelte el a korlátozó intézke-
dést, azt nem dokumentálták, így a beteg állapotának
törvény által elôírt rendszeres ellenôrzését (vagy lega-
lábbis annak dokumentálását) elmulasztották.
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A pszichiátriai szakmai kollégium kidolgozott egy
adatlapot a kényszerintézkedés dokumentálására.
Célszerû lenne ezt használni minden pszichiátriai in-
tézményben. További probléma, hogy az egészségü-
gyi törvény szerint személyes szabadság korlátozása
esetén a betegjogi képviselôt haladéktalanul értesí-
teni kell.11 Ugyanakkor a mai gyakorlat az, hogy a
betegjogi képviselô csak heti egy-két alkalommal
van a kórházban. Nem világos tehát, mit jelent eb-
ben az esetben az azonnali értesítés, s nincs jogilag
tisztázva, hogy ilyenkor mi a betegjogi képviselô
azonnali teendôje.

Egy helyen tapasztaltuk, hogy a nyugtalan beteget
éjszakára az ágyhoz rögzítették, ez azonban nem sze-
repelt a dokumentációban. Az egyik intézményben
azt tapasztaltuk, hogy a fôleg gerontológiai eseteket
ápoló osztályon a nôvérek gyakran az ágyhoz rögzítik
az idôs embereket „az ô védelmük érdekében”.
Több esetben elôfordult, hogy a délután 3-4 óra kö-
rül a kórterembe érkezô betegjogi képviselô megta-
lálta a kikötött beteg kihûlt, érintetlenül álló ebédjét
az éjjeliszekrényen. Zárt osztályon gyakran elôfordul
a hálós ágyak használata.

Noha sem a fizikai, sem a kémiai korlátozás nem
lehet büntetés, a tapasztalatok szerint sok beteg –
többször nem is alaptalanul – mégis annak tekinti.
Volt olyan beteg, akit önkéntes beleegyezése alap-
ján, saját kérelmére kezeltek nyílt osztályon, de
amikor egyszer eltávozásról alkoholos állapotban
tért vissza, sürgôsséggel zárt osztályra helyezték.
Késôbb ismét nyílt osztályra került, ahol az ápolók
durva hangon, büntetésként emlegették az ô zárt
osztályra helyezését. Úgy tûnik, a fenti esetben a
zárt osztályra helyezés valóban egyfajta büntetés
volt, hiszen pusztán alkoholos állapot miatt nem
indokolt valakinek a zárt osztályra helyezése, a be-
teg pszichiátriai állapota egyébként pedig csak
nyílt osztályon való kezelést tett szükségessé.
Mindez természetesen sértette a betegnek az
egészségügyi törvényben is elismert emberi méltó-
sághoz való jogát, mely hangsúlyozza, hogy a beteg
személyes szabadságának korlátozása nem lehet
büntetô jellegû.12 Az egyik intézményben a bete-
gekkel való durva bánásmódot tapasztaltunk, sôt az
egyik beteg tettleges bántalmazását is az éjszakás
ápoló részérôl.

Több alkalommal találkoztunk erôszakosan, ag-
resszívan viselkedô beteggel. Volt, hogy a beteg ag-
ressziója betegtársa ellen irányult, máskor az
egészségügyi személyzet tagja ellen. Az ilyen cselek-
mények egy pszichiátriai osztályon teljesen nem ki-
küszöbölhetôk, fontos lenne azonban, hogy az
egészségügyi személyzet megfelelô képzést kapjon
egyrészt az ilyen beteggel való „leszerelô” kommuni-

kációról, másrészt az agresszív beteg fizikai megféke-
zésérôl. Ezt biztonságosan csak jól összeszokott és
begyakorolt team tudja elvégezni. Az ilyen jellegû
gyakorlatok hiánya komoly veszélyhelyzeteket jelent
mind a betegek, mind az egészségügyi személyzet
számára. Ha az agresszió fizikai leszerelésében, meg-
fékezésében nem begyakorolt és nem elegendô lét-
számú csoport áll rendelkezésre, akkor az agresszív
beteget leszerelni akaró ápolók – gyakorlatlanságuk
és ebbôl fakadó ijedtségük miatt – elsôsorban maguk-
ra fognak vigyázni, ami az ilyen betegek szükségte-
len sérülésének kockázatával jár. Fontos, hogy min-
den erôszakos cselekményt megbeszélés kövessen:
hogyan lehetne úgy módosítani az osztály életét,
hogy a jövôben kevesebb ilyen cselekmény fordul-
hasson elô. Az agressziót csökkenti, ha a betegeknek
megfelelô alkalmat biztosítanak feszültségeik leveze-
tésére (testgyakorlás), s csökkentik a frusztráló ténye-
zôk számát.13 Az agresszió sokszor a beteg által az
egészségügyben elszenvedett komoly korábbi fruszt-
rációk kumulálódásának eredménye. Tapasztaltuk
például, hogy az ápolók betegeket fordítottak egymás
ellen, ami aztán tettlegességig fajult. Vagyis az ápo-
lók részérôl nem volt ugyan közvetlen agresszió, in-
direkt módon mégis ôk okozták a tettlegességet, az ô
agressziójuk csapódott le a betegen. Ezen az osztá-
lyon az ápolók szakképzetlensége nem is adott re-
ményt arra, hogy a helyzetet meg lehetne változtatni.

S Ü R G Ô S S É G I  G Y Ó G Y K E Z E L É S

Egyik esetünkben egy feltételezett beteget rokona
valamilyen ürüggyel becsalt a pszichiátriai intéz-
ménybe, ahol lefogták, gyógyszert adtak be neki aka-
rata ellenére s az osztályon tartották. Utólag valószí-
nûsíthetô volt a súlyos pszichiátriai megbetegedés,
melynek hatása alatt a beteg anyagi-vagyoni helyze-
tét súlyosan sértô döntést hozott volna, s ezt akarta a
hozzátartozó megakadályozni a pszichiátriai kezelés-
sel. Noha a bírói szemle utólag a jogosnak tartotta a
pszichiátriai kezelést, a beteg ilyen módon való keze-
lésére a hatályos egészségügyi törvény nem ad lehe-
tôséget. Azonnali intézeti gyógykezelésre (úgyneve-
zett sürgôsségi gyógykezelésre) ugyanis a hatályos
törvény értelmében csak a beteg közvetlen veszé-
lyeztetô magatartása esetén van lehetôség.14 Közvet-
len veszélyeztetô magatartás a törvény szerint az,
amikor a beteg pszichés állapota következtében „sa-
ját vagy mások életére, testi épségére, egészségére
közvetlen és súlyos veszélyt jelent”.15 A törvény sze-
rint tehát nem számít közvetlen veszélyeztetô maga-
tartásnak, ha a beteg saját vagyonára, anyagi helyze-
tére jelent veszélyt. Ebben az esetben tehát a sürgôs-
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ségi gyógykezelés a beteg (és hozzátartozója) érdeké-
ben, de törvénytelenül történt. Az egészségügyi sze-
mélyzet jó szándéka itt nem vitatható, mégsem meg-
nyugtató ilyen súlyú döntéseket nem törvényesen el-
intézni, illetve nem megnyugtató, ha az ilyen jellegû
problémákat – a törvény hiányosságai miatt – csak
törvényellenesen lehet megoldani.

Tapasztaltunk olyan esetet, hogy egy sürgôsséggel
pszichiátriai intézménybe szállított beteget hozzátar-
tozója beleegyezése nélkül gyógyszerkísérletbe von-
tak be. A beteg korábban sokféle gyógyszerre súlyo-
san allergiás volt, és ezt a hozzátartozó felvételkor kö-
zölte is a kezelôorvossal, ennek ellenére a gyógyszer-
kísérletbe való bevonás a hozzátartozó beleegyezé-
se nélkül megtörtént. A beteg a beadott kísérleti
gyógyszerre is allergiásnak bizonyult, és ennek követ-
keztében súlyos, életveszélyes állapotba került, me-
lyet csak intenzív osztályon való kezeléssel lehetett
elhárítani. Az esethez tartozik, hogy a hozzátartozóval
az osztályos fônôvér közölte: a beteg kísérleti gyógy-
szert kapott, a kezelôorvos viszont tagadta ezt.

A kapcsolattartás jogának érvényesülése a gyakor-
latban meglehetôsen hiányos. Nem minden osztályon
van a betegek által szabadon használható telefon, így
a betegek nem mindig kezdeményezhetnek hívást.
Hasonló logikával a zárt osztályon levô betegek leve-
lezését csak orvosi ellenôrzés mellett engedélyezték,
azzal érvelve, hogy „ a kórházat terhelné a felelôsség
az önmagáért nem felelôs beteg írásaival kapcsolat-
ban”, s ha a betegek cenzúrázatlanul küldhetnének
leveleket, ezzel a kórház veszélyeztetné a betegek jó
hírnévhez való jogát. Ez is sérti a betegnek azt a jo-
gát, hogy az általa vagy neki küldött leveleket ne
bontsák fel.16 Máshol a betegek levelei napokig he-
vertek az osztályon, nem akadt, aki bedobta volna
ôket a postaládába.

Egy nyílt pszichiátriai osztályon az volt a gyakor-
lat, hogy minden betegnek elvették a személyi iga-
zolványát, s azt csak távozáskor adták vissza. A sze-
mélyi igazolvány ilyen „bevonása” akadályozza a
beteg szabad mozgását, hiszen nélküle nem hagy-
hatja el a kórházat, amire az egészségügyi törvény
szerint azonban joga van.17 A gyakorlat nyilván an-
nak akarja elejét venni, hogy a beteg bejelentés nél-
kül hagyja el az osztályt. Természetesen törekedni
kell arra, hogy a beteg jelentse be távozási szándé-
kát a kezelôorvosnak, az azonban nem elfogadható,
hogy kényszerítsék erre.

Ennek a betegjognak az érvényesülésével volt a
legtöbb probléma. Az egészségügyi törvény elôírása
szerint a pszichiátriai intézménybe felvett beteget –
a minden betegnél kötelezô részletes tájékoztatáson
túl – szóban és írásban is tájékoztatni kell a jogairól,
különös tekintettel a bírósági eljárásról s az azzal kap-

csolatos jogairól.18 Tapasztalataink szerint ez a tájé-
koztatás sok esetben elmarad. Gyakran sérül a beteg-
nek az a joga is, hogy megismerhesse az ellátásában
közremûködô személyek nevét, szakképesítését, be-
osztását.19 Ezt a legkönnyebben kitûzôk használatá-
val lehetne megoldani, ahonnan a betegek ezeket az
adatokat leolvashatnák. Kitûzôket azonban sok he-
lyen nem használnak.

A tapasztalatok szerint a beteg nem mindig érti
vagy korábbi állapota miatt nem mindig emlékszik
vissza rá világosan, hogy milyen dokumentumokat
írattak alá vele. Ez sok felesleges félelmet okoz, volt
olyan beteg, aki (tévesen) azt hitte, hogy amit aláírat-
tak vele, arra szolgált, hogy ôt gondnokság alá helyez-
zék, kislányát pedig elvegyék tôle. Fontos lenne te-
hát, hogy csak olyan beteggel írassanak alá dokumen-
tumokat, aki képes azokat megérteni, vagy ha ez
mégsem így történt, legalább kérdésre utólag magya-
rázzák el a betegnek, mit írt alá. Így mindenképpen
sérül a beteg joga arra, hogy számára érthetô módon
kapjon tájékoztatást.20

Ehhez kapcsolódó probléma, hogy a betegek azzal
sincsenek tisztában, hogy a pszichiátriai osztályon az
orvos által eltölteni javasolt idô, illetve az általa elô-
írt gyógyszerek szedése pusztán javaslat-e vagy pedig
kötelezô. Sokszor nem mondják meg a betegnek, mi-
lyen gyógyszert kap, mennyi ideig, miért éppen azt
stb. Mindez természetesen sérti az egészségügyi tör-
vény rendelkezéseit, mely még cselekvôképtelen
vagy korlátozottan cselekvôképes betegek esetén is
elôírja az állapotnak megfelelô tájékoztatást.21 Ha a
beteg az orvostól mégis részletesebb tájékoztatást
kér, azt az orvos – idôhiányra hivatkozva – sokszor el-
utasítja. Volt olyan beteg, aki senkitôl nem kapott tá-
jékoztatást arról, hogy az aznap készült CT-vizsgálat
eredménye mikorra várható, s a betegjogi képviselô
érdeklôdésére derült ki a válasz: általában két-három
nap alatt van meg az eredmény. Az is gyakori érv az
egészségügyi személyzet részérôl, hogy a pszichiátri-
ai betegek nincsenek olyan állapotban, hogy a keze-
lésükkel kapcsolatos tájékoztatást megértsék. Ez
azonban a részben idôhiányból fakadó gyakorlat ra-
cionalizálásának tûnik, hiszen ha teljes tájékoztatás
nem is, a pszichés állapotnak megfelelô tájékoztatás
mindenkinek adható, s a betegek maguk is sokkal
több információt igényelnének, hiszen egyik legfôbb
panaszuk ennek hiánya volt. Egy pszichiátriai beteg-
nél éppen olyan fontos a tájékoztatás, mint bármely
más betegnél.

Sok helyen tapasztalt hiányosság, hogy az egyes
beavatkozások leírásához nem lehet írásban hozzájut-
ni valamilyen kiadványban vagy nyomtatványon. A
betegek a kezelôorvosuktól csak szóbeli tájékoztatást
kapnak. A betegjogokról szóló tájékoztatás is megle-
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hetôsen hiányos, ami nélkül azonban a betegjogok ér-
vényesítése nem képzelhetô el.

A beteget sokszor fontos – bár a kórházi dolgozók
számára evidens – dolgokról sem tájékoztatják. Pél-
dául nem kap tájékoztatást az intézményben lehetsé-
ges diétás étkezési lehetôségekrôl, holott diétára len-
ne szüksége; nem tudja, kit kérhet meg inzulin felí-
rására, vagy a kezelôorvos úgy megy szabadságra,
hogy errôl a beteget nem tájékoztatja, s így a beteg
azt sem tudja, ki fogja orvosát helyettesíteni.

Sok helyen az egészségügyi személyzet nem te-
kinti fontosnak a beteg hozzátartozójának tájékozta-
tását. Ennek tudható be, hogy gyakori a téves felvilá-
gosítás. Elôfordult például, hogy egy beteg hozzátar-
tozóját a nôvér megnyugtatta a beteg állapotáról, mi-
közben kiderült, hogy az már korábban elhunyt. Más
helyen egy beteget egy másik kórházból helyeztek át
pszichiátriai osztályra, de hozzátartozóit elmulasztot-
ták értesíteni, hogy a beteg már egy másik kórházban
fekszik.

Találkoztunk olyan esettel, amikor egy hosszabb
ideje az osztályon fekvô betegnél az orvos úgy kezde-
ményezte a gyámügyi hivatalnál a beteg elmeszociális
otthonban való elhelyezését, hogy ezt sem a beteg-
gel, sem az édesanyjával, aki gondnoka volt, nem be-
szélte meg, ôk nem is akarták ezt az elhelyezést, s
csak véletlenül szereztek róla tudomást.

Az ilyen gyakorlat – melyekrôl a betegek tudo-
mást szereznek – jó arra, hogy a betegeket gyanak-
vóvá tegye, megrendítse az orvosba és az
egészségügyi intézménybe vetett bizalmukat.
Ugyanakkor az ilyesmire gyanakvó (mert az ilyen
gyakorlatról mégiscsak tudomást szerzô) beteget, il-
letve hozzátartozóit meg lehet „vádolni” paranoid
tendenciákkal, s ezt pszichiátriai betegségük szám-
lájára lehet írni, mikor pedig a nem becsületes
kórházi gyakorlat is oka az ilyen irányú félelmek-
nek. Több esetben lehetett tapasztalni, hogy a be-
tegek, mikor egy „ártatlan” s érdekükben álló do-
kumentumot írattak velük alá (pél-
dául egy ûrlapot, mely az elvesztett
rokkantnyugdíj visszaszerzésére irá-
nyuló eljárás elindításához volt szük-
séges), melynek tartalmára késôbb
nem voltak képesek pontosan
visszaemlékezni, attól féltek, hogy a
dokumentum aláírásával egy érde-
keik ellen irányuló eljárásba „egyez-
tek bele” (például gyermekük elvé-
telébe). Mindez tehát nem mindig
vagy talán sokszor nem a beteg paranoiditásának tu-
lajdonítható, hanem a titkolózó kórházi-intézményi
gyakorlatnak, melynek a betegek tudatában van-
nak. Ilyenkor könnyû a beteg pszichiátriai betegsé-

gére fogni a gyanakvást, holott ez adekvát reakció a
titkolózó intézményi gyakorlatra.

Volt olyan osztály, ahol az volt az álláspont, hogy
zárt osztályon fekvô beteg nem írhat alá hivatalos do-
kumentumot, hanem ilyen esetben eseti gondnokot
kell kijelöltetni a beteg számára, s ô ad beleegyezést
s ír alá a beteg helyett dokumentumokat. A gyakor-
latban azonban sokszor elôfordult, hogy nyílt osztály-
ról zárt osztályra áthelyezett beteg számára heteken
keresztül nem jelöltek ki eseti gondnokot, s mivel így
nyugdíjához nem juthatott hozzá (hiszen meghatal-
mazását, hogy más felveheti a nyugdíját, nem fogad-
ták el érvényesnek), napi szükségletei fedezésére,
például cigarettára sem volt pénze.

Több alkalommal nem kapott zárójelentést a ha-
zabocsátott beteg. Ennek az az indoka, hogy az orvo-
sok, túlterheltségük miatt, gyakran több hónappal el
vannak maradva a zárójelentések megírásával. Volt
olyan intézmény, ahol azt a gyakorlatot folytatták,
hogy csak a háziorvosnak küldték el a zárójelentést,
s a betegnek nem adták oda az ô példányát, ha ezt
nem kérte. Noha ezt a beteg nyugalmát, gyógyulását
segítô gesztusnak vélték, ez a megoldás semmikép-
pen nem fogadható el mint intézményi politika.
Egyrészt ugyanis sok beteg nem ismeri ezt a gyakor-
latot, vagyis nem tudja, hogy csak akkor kapja meg a
zárójelentését, ha azt kifejezetten kéri. Másrészt a
zárójelentés fontos edukatív, tájékoztató funkciót is
betölt. A beteg ebbôl ismerheti meg pontosan, mi
történt vele a kórházban, ha más orvoshoz, pszicho-
terapeutához stb. fordul, a zárójelentésbôl tudhatja
meg a másik szakember megbízhatóan, hogy mi tör-
tént a beteggel a kórházban stb. Ez a gyakorlat tehát
káros és jogsértô, hiszen az egészségügyi törvény ki-
fejezetten elismeri a beteg jogát arra, hogy az
egészségügyi intézménybôl való elbocsátáskor záró-
jelentést kapjon.22

A titoktartáshoz, intimitáshoz való jog sok esetben
sérül. Nem mindig van lehetôség arra, hogy a beteg

az orvossal, illetve az egészségügyi
személyzettel a számára kínos té-
mákról mások kizárásával, négyszem-
közt beszélhessen. Sok esetben már
az anamnézis felvétele is a kórterem-
ben, a betegtársak jelenlétében fo-
lyik. Az orvosi vizitek is veszélyezte-
tik a betegek titoktartáshoz, intimi-
táshoz való jogát, hiszen állapotuk,
gyógykezelésük megtárgyalására is a
betegtársak jelenlétében kerül sor.

Bizonyos – sokak által intimnek tartott – ápolási te-
endôk is nyilvánosan történnek. Volt beteg, aki sé-
relmezte, hogy a súlymérés a kórteremben nyilvános,
sôt egy elhízott betegre rászólt a nôvér, ne álljon rá a
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mérlegre, mert az „kiakad alatta”. Általában is meg-
figyelhetô, hogy a betegnek sokszor kell levetkôznie
a betegtársak elôtt, és sokszor érzi úgy, hogy az intim
szféra nem kellô tisztelete miatt kínos, szégyenteljes
helyzeteket kell elviselnie. Ez nem elsôsorban a
pénzhiány és a rossz körülmények függvénye, hi-
szen paraván minden kórházban van, így viszonylag
könnyen megoldható lenne a beteg intimitásának
védelme – paraván azonban a hazai kórházi gyakor-
lat szerint csak a haldoklónak jár.

Oktatókórházban tapasztalható gyakori panasz,
hogy a betegek sokszor zaklatásnak érzik az oktatás
során az ismétlôdô betegbemutatást, illetve a több-
szöri anamnézisfelvételt.

A  P A N A S Z O K  E L B Í R Á L Á S A

Az egészségügyi törvény a nem önkéntes (kötelezô
vagy sürgôsségi) pszichiátriai gyógykezelés esetén
elôírja a kezelés kötelezô bírói felülvizsgálatát. A ta-
pasztalatok szerint azonban ez a gyakorlatban sok-
szor csak formális ellenôrzést jelent. A bíróság kép-
viselôje egy beteg meghallgatására csak kb. két per-
cet tud szánni. A betegek visszatérôen panaszolják,
hogy hiába szeretnék a bírói szemlén elmondani
problémájukat, nem hallgatják meg ôket. Ha a beteg
nem ért egyet intézeti kezelésével, az egészségügyi
törvény elôírása szerint független pszichiátriai szak-
értôi véleményt kell kérni a panasz elbírálása során.
Volt olyan kórház, ahol – más pszichiáter híján –
ugyanannak az intézménynek a másik részlegén dol-
gozó pszichiáter szakorvost kértek fel erre a feladat-
ra. Sok helyen tehát nincs lehetôség független szak-
ember felkérésére.

Az egyik kórház betegjogi képviselôje azt találta,
hogy az 1999-es évben megvizsgált több mint
négyszáz ügyben egyetlenegyszer sem határozott a
felülvizsgáló bíróság az orvosi szakvélemény alapján
az osztályos orvossal ellentétesen.

A bírói felülvizsgálatban ügygondnokként részt
vevô ügyvéd a gyakorlatban – a vizsgált kórházban
– nem világosította fel a betegeket az ôket megil-
letô jogokról, noha a jegyzôkönyvek tanúsága sze-
rint ezt megtette. A jegyzôkönyvek tehát nem a
valóságos gyakorlatot tükrözték. További problé-
ma, hogy az ügygondnok nem mindig ismeri meg a
szükséges mélységig kliense betegségének,
kórházba kerülésének történetét, s így nem mindig
tudja megfelelôen képviselni a beteget, illetve
megfelelôen védeni annak jogait. Tapasztalatunk
szerint a gondnokság alatt álló beteg kapcsolata a
gondnokával általában felületes, formális. A gond-
nok a gondnokoltat általában csak ritkán látogatja

meg, s nem mindig biztosítja számára a szükséges
használati tárgyakat.

A gyakorlatban nem mûködnek jól azok a mecha-
nizmusok, melyek a gondnokolt érdekeit védenék
nem megfelelô, érdekeit nem képviselô gondnokával
szemben, így a gondnokolt nagyon kiszolgáltatott
helyzetben van, sok szempontból csak a gondnok
lelkiismeretén múlik, hogy milyen szinten gondosko-
dik róla.

A betegek jogai érvényesülésének egyik alapvetô
feltétele, hogy a betegek és a hozzátartozóik egyálta-
lán megismerhessék e jogokat. A betegnek ezt a jo-
gát az egészségügyi törvény is rögzíti.23 Mégis volt
olyan osztály, ahol az osztályvezetô fôorvos elzárkó-
zott attól, hogy a betegjogokra vonatkozó törvény szö-
vegét az egyes részlegekben kifüggesszék.

A betegek általában inkább mernek panaszkodni
egészségügyi ellátásuk körülményeire, mint a keze-
lô személyzetre. A betegek nagyon gyakran, külön
kérdés nélkül is panaszkodtak például a mellékhelyi-
ségek állapotára, a rossz kórházi kosztra s egyéb ellá-
tási hiányosságra. Ugyanakkor az orvosokkal,
nôvérekkel kapcsolatos problémáikat sokkal nehe-
zebben mondták el, mert úgy érezték: még vissza
kell jönniük a kórházba többször is, függeni fognak az
orvostól, a nôvértôl, ezért nem akartak konfrontálód-
ni velük. Gyakran fordult elô, hogy a beteg csak a
kórházból való távozás után, levélben és névtelenül
merte megírni panaszait. Ez nagyon beszédesen mu-
tatja, mennyire kiszolgáltatottnak érzi magát a beteg.

A betegjogi képviselô fontos feladata, hogy az
egészségügyi személyzet és a betegek közötti kom-
munikációt javítsa, a közöttük levô félreértéseket
tisztázza, s így segítse a beteget jogainak hatékony
helyi érvényesítésében. A betegjogi képviselô fontos
feladata a közvetítés az egymással egyet nem értô fe-
lek között. Az a jó, ha ezt a betegjogi képviselô meg-
gyôzéssel, rábeszéléssel, információadással, diplomá-
ciai ügyességgel tudja megvalósítani. Mindehhez az
szükséges, hogy a betegjogi képviselô beilleszkedjen
az egészségügyi intézménybe, azt jól megismerje, an-
nak munkatársaival jó, személyes emberi kapcsolato-
kat alakítson ki. Ehhez azonban állandó jelenlét kell,
hiszen egyrészt a betegjogi problémák folyamatosan
merülnek fel egy egészségügyi intézményben, más-
részt a folyamatos és jó munkakapcsolat kialakítása is
csak egymást jól ismerô, egymással folyamatos kap-
csolatot fenntartó emberek között lehetséges. Ezért
úgy tûnik, hogy a betegjogi képviselet Magyarorszá-
gon megvalósulni látszó rendszere, melyben egy
betegjogi képviselô több egészségügyi intézményt lát
el, s ezért egy-egy intézményben nincs folyamatosan
jelen, csak hetente egyszer-kétszer látogatja meg az
intézményt, nem megfelelô, mert nem teszi lehetôvé
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számára a kórházi személyzettel való folyamatos
munkakapcsolatot, s így a betegjogi problémák haté-
kony kezelését sem. Így a betegjogi képviselôi rend-
szer a jelenlegi gyakorlat szerint jelentôs kiegészíté-
sekre szorul.

Nagyon nagy szerepe lenne a mai egészségügyi
intézményekben egy jóval aktívabb, a beteget
érdekérvényesítésében sokkal jobban segítô rend-
szer kiépülésének. Külföldi tapasztalatok ennek a
modellnek az életképességét bizonyítják. Az USA-
ban például a szociális-gazdasági nôvérek feladata –
a hazai gyakorlattól eltérôen – nem pusztán a megle-
vô pénz kiosztása a betegek között, hanem azon le-
hetôségek felderítése, melyekkel pénzt lehet szerez-
ni a beteg számára, s segítséget nyújtani e források
megpályázásában.

A szakképzett ápolók hiánya, a nagy fluktuáció, a
nôvérek túlterheltsége és hiánya kiégést és demora-
lizálódást eredményezhet. Az ilyen problémákkal
küzdô egyik intézményben a betegjogi képviselô azt
tapasztalta, hogy az intézetvezetô fônôvérrel végiglá-
togatva a kórházat, a kezelôben a nôvérek a lábukat
az asztalra feltéve dohányoztak, s nem vették le a lá-
bukat az asztalról akkor sem, amikor a fônôvér a
betegjogi képviselôvel belépett. Az intézetvezetô
fônôvér mindezt szó nélkül tudomásul vette. Ebben
az intézményben az is gyakori panasz volt, hogy az éj-
szakás ápolók éjjel hangos zene mellett nagy társasá-
gi életet éltek, s emiatt a betegek nem tudtak aludni.

A szakképzetlen, hivatástudattal nem rendelkezô
ápolók sok egyéb problémának is okozói. Tapasztal-
tuk, hogy gyakori a munkaidô alatti italozás és hogy
nem végzik el a munkájukat (például elmarad a na-
pi fürdetés, tisztába tevés, illetve az ápoló a betege-
ket kényszeríti e munkák elvégzésére apró elônyöket
ajánlva nekik vagy büntetést kilátásba helyezve, ha a
beteg nem engedelmeskedik).

A sajtó etikátlan magatartása komoly szenvedések
forrása lehet. A pszichiátriai betegekkel kapcsolatban
a sajtó elôszeretettel eltúlozza a tényeket, a betegsé-
get súlyosabbnak, a pszichiátriai beteget veszélye-
sebbnek állítva be, mint amilyen. Volt olyan beteg,
aki egy kereskedelmi tévének nyilatkozott kórházi
kezelésérôl és öngyilkossági kísérletérôl. Ezt a ripor-
ter a beszélgetés levetítése során eltorzítva, a valóság-
nak nem megfelelôen kommentálta, úgy állítva be a
helyzetet, mintha a nyilatkozó alkalmatlan lenne gye-
reke további nevelésére.

K Ö V E T K E Z T E T É S E K

Mint a bevezetôben is jeleztük, a fenti tapasztalatok
nem általánosíthatók a hazai elmeegészségügy egé-

szére, hiszen ehhez túl kevés intézményt vizsgál-
tunk. Úgy gondoljuk, az általunk tapasztalt problé-
mák mégis meglehetôsen tipikusak és általánosak,
s emiatt sok más intézményben is fellelhetôk. Ezért
fontosnak tûnik a betegjogi képviselô munkája, aki
számos hasonló problémára fel tudja hívni az intéz-
mény figyelmét, illetve közvetíteni tud a nyíltan pa-
naszkodni ritkán merô beteg és az egészségügyi sze-
mélyzet között. Erre annál is inkább szükség van,
mert pszichiátriai intézményekben túl könnyen tu-
lajdonítják a beteg panaszát betegsége következmé-
nyének, s ritkán kérdezik meg, ésszerûek-e azok az
igények, melyeket a beteg az intézménnyel vagy az
egészségügyi személyzettel szemben támaszt. Na-
gyon könnyû egy panaszkodó betegre azt mondani,
hogy depressziós, egy vitatkozó betegre azt monda-
ni, hogy személyiségzavara van, egy gyanakvó be-
tegre azt mondani, hogy paranoid, a körülmények-
kel elégedetlen, ezért a kórházból távozni akaró be-
tegre azt mondani, hogy nem motivált a terápiára s
nem is akar igazán meggyógyulni stb. Ezek a manô-
verek arra jók, hogy ne kelljen érdemben foglalkoz-
ni a beteg panaszával, ne kelljen szembenézni az
egészségügyi intézmény helytelen gyakorlatával
vagy az egészségügyi személyzet munkájának hiá-
nyosságaival. Ez a módszer minden egyes
betegpanaszt visszafordít a beteg ellen: annak min-
den egyes vádja a beteg hibájaként vagy betegsége
tüneteként jelenik meg. Az eredmény: az intézmé-
nyi gyakorlat javítása, a szakmai munka színvonalá-
nak emelése helyett a beteg „vádolása”, hibáztatá-
sa. Ilyen esetekben a betegjogi képviselô nagyon jó
„ellensúlyt” jelent a túlságosan pszichopatológiai
szemléletû személyzettel szemben: egyfajta távol-
ságtartással, objektivitással jelezheti, hogy a beteg
panasza ésszerû, az nem betegségébôl, hanem
ésszerû emberi igényei kielégítetlenségébôl kö-
vetkezik.

Mindehhez természetesen az szükséges, hogy a
betegjogi képviselô folyamatosan legyen elérhetô
(vagy személyesen vagy telefonon) az egészségü-
gyi intézményekben, hiszen a kórházi munka fo-
lyamatos jellege folyamatos jelenlétet tételez fel a
betegjogi képviselô részérôl is. Az a jelenlegi gya-
korlat, hogy a betegjogi képviselô csak heti egy-
két alkalommal van jelen egy-egy kórházban, mint
már említettük, nem elfogadható, mert összee-
gyeztethetetlen a betegjogi képviselôi munka jel-
legével.

Még a vizsgálat relatíve rövid ideje alatt is azt ta-
pasztaltuk, hogy a betegjogi képviselô javaslatát
többször megfogadták. Például egy helyen, ahol a
betegek egy része meztelen volt, illetve ritkán kap-
tak tiszta ruhát, a helyzet megváltozott. A betegjo-
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gi képviselô fellépésének eredményeként gyakrab-
ban kaptak tiszta ruhát, elküldték a betegeket kon-
zíliumra, megkapták a szemüvegüket, fogsorukat.
Úgy tûnik tehát, hogy a betegjogi képviselô fontos
katalizáló szerepet tölthet be a kórházakban, ezért
erôteljesebb jelenlétük az egészségügyi intézmé-
nyekben mindenképpen indokolt. Ez nemcsak az
egészségügyi ellátás színvonalát javítja, hanem segí-
ti a betegek jogainak teljesebb tiszteletben tartását
is. Modellkísérletünkkel is ezt a célt szerettük vol-
na szolgálni.
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