
KORONAVÍRUS MIATTI INTÉZKEDÉSEK
A koronavírus-járványra tekintettel az emberi erőforrások minisztere 2020. novemberében felfüggesztette a

fekvőbeteg intézményekben a halasztható műtéteket. Kivételt képeznek azok a sürgősségi ellátások, amelyek
elvégzése nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne. Továbbra
is el kell végezni az onkológiai kivizsgálást és ellátást, kardiológiai ellátásokat, asszisztált reprodukciós eljárásokat és

a transzplantációt is, a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.

TUDNIVALÓK AZ ÚJ
EGÉSZSÉGÜGYI
JOGVISZONY

SZABÁLYOZÁS
KAPCSÁN

Akik nem írták alá az új jogállást megállapító
munkaszerződést 2021. március 1-ig, korábbi

közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt. Őket az
állami egészségügyi szolgáltató személyes

közreműködőként ellátási érdekből alkalmazhatja,
amennyiben erre az Országos Kórházi Főigazgató

(OKFŐ) engedélyt ad. 

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATI
JOGVISZONY

De engedélyhez kötött!

EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATI
JOGVISZONY

MELLETT
MÁSODÁLLÁS

VÁLLALÁSA NEM
TILOS!

Az állami egészségügyi ellátórendszerben a
betegnek a lakhelye szerinti területileg illetékes
fekvőbeteg intézményhez lehet fordulni, kivéve

az életveszélyes eseteket. A bonyolultabb
betegségeket központosított intézményekben
látják el (pl. regionális, országos intézmény,

egyetemi klinika), ahol a megfelelő ellátáshoz
adott a speciális személyi és tárgyi feltétel. A

betegségek bonyolultsága és súlyossága
orvosszakmai kérdés.

BEUTALÁS
SZABÁLYAI

SZABAD ORVOS-
VÁLASZTÁS

JOGA
A szabad orvosválasztás eddig, és ezután is a

társadalombiztosítás keretein belül, tehát ellátási körzeten
belül érvényesül, vagyis az nem korlátlanul érvényesülő

jog.
2021. március 11-én jelentette be a kormány, hogy a köz-

és magánellátás szétválasztása ellenére, ezután is minden
kismama szülhet az általa választott orvosnál. Ennek

részleteit az EMMI fogja kidolgozni.
 

ÁLLAMI ÉS A
MAGÁN

EGÉSZSÉGÜGY
SZÉTVÁLASZTÁSA

2021. március 1-től ugyanazzal a fődiagnózissal
nem kezelhető ugyanaz a beteg párhuzamos

jogviszonyokban, de van kivétel is!

Hatályos 2021. január 1-től. A hálapénzt
elfogadó orvost akár 3 évig terjedő

szabadságvesztésre is ítélhetik. A hálapénz
adása vesztegetésnek minősül, a hálapénzt

adó beteg ellen ugyanúgy büntetőeljárás indul
és 1 évig terjedő szabadságvesztéssel

büntethető.
 

HÁLAPÉNZ
TILALMA

A tájékoztatót a NŐI LIGA SZÖVETSÉG felkérésére összeállította:  Dr. Ruzsovics Ágnes Judit – ügyvéd,
egészségügyi szakjogász, orvos (2021. március)

További és részletes info: https://www.facebook.com/noiliga


