Dr. XY,
igazgató
X Kórház-Rendelőintézet
tárgy: közérdekű adatigénylés
Tisztelt Igazgató Úr!
A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: TASZ) az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Törvény) alapján közérdekű adatigényléssel fordul Önhöz.
A TASZ felmérést végez, melynek célja feltárni a kapcsolattartási jog megvalósulását az Ön
által vetetett intézményben (a továbbiakban: Kórház).
Fentiekre tekintettel kérjük, hogy az alábbi kérdésekre válaszolni szíveskedjék és küldje meg
az adatokat számunkra:
1. Jelenleg milyen belső szabályzat, eljárásrend vonatkozik a Kórházban ellátott betegek
kapcsolattartásának kereteire? Kérem, hogy küldje meg számunkra ezeket vagy jelölje
meg, hogy pontosan milyen linken érhetők el!
2. Létezik – e speciális rendelkezés a kiskorúak vonatkozásában?
3. Mit gondol a kapcsolattartásra vonatkozó szabályozásról: miként szolgálják a Kórház, a
dolgozók és a betegek érdekét?
4. Amennyiben van, kérjük, hogy nevezze meg az esetleges nehézségeit a Kórháznak a
szabályozás végrehajtásával kapcsolatban.
5. Kiskorú betegek esetén a szülő együtt lehet-e a nap 24 órájában a gyermekével a
Kórházban?
6. Amennyiben ez nem megoldható, mi a folyamatos jelenlét az akadálya?
7. Milyen elhelyezést és szállást biztosítanak ebben az esetben a szülő számára, és
milyen anyagi hozzájárulást kérnek tőle ezért?
8. Hogyan támogatják a szülőket abban, hogy folyamatosan legyenek együtt a kórházban
a kiskorú beteggel?
9. Milyen előírás található a Kórház házirendjében vagy egyéb szabályzatában, ami a
folyamatos és közvetlen gyerek-szülő kapcsolattartást korlátozza?
10. A beteg gyerekkel való együttlét azonos módon biztosított-e minden hozzátartozó
számára?
11. Van-e meghatározott látogatási idő, illetve látogatási rend a Kórházban?
12. Milyen korlátozás vonatkozik arra, hogy egyidejűleg hány hozzátartozó lehet jelen?
13. Szülés után az édesanyának lehetőséget adnak-e azonnal és huzamosabb ideig az
újszülöttel együtt lenni?
14. Milyen módon biztosítják az édesapák jelenlétét a szülésnél?
15. Van-e bármilyen, a jelenléthez kapcsolódó fizetési kötelezettsége az édesapának
ilyenkor (például ruházatvásárlás)?
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16. Kizárják-e a szülésből azt az édesapát, aki a szükséges anyagi hozzájárulást nem tudja
megtenni?
17. Átlagosan szülés után mennyi időt tölt a Kórházban egy kismama?
18. Lehetőség van-e adott esetben szülői kérésre távozni a Kórházból?
19. A távozás engedélyezése és dokumentálása milyen eljárásrend szerint történik? Az
eljárásrendet tartalmazó dokumentumot kérem, küldje el számunkra.
20. Milyen módon korlátozzák az újszülöttel való kapcsolattartást (pl. éjszaka, vagy egyes
orvosi vizitek, vizsgálatok idején)?
21. Milyen módon segítik az apai jelenlétet a szülést követően?
22. Milyen korlátozásokat alkalmaznak más betegek kényelme érdekében?
23. Hogyan tudják összehangolni, hogy megoldott legyen mind a folyamatos
kapcsolattartás, mind a betegek nyugalma?
24. Hogyan látja, mi az, ami a Kórházban progresszív a gyermekekkel való kapcsolattartás
szempontjából?
Kérjük továbbá, hogy a Kórház Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve Házirendje
vonatkozó részeinek kivonatáról készült másolati példányát szintén bocsássa
rendelkezésünkre.
Adatigénylésünk Törvény 26.§ (1), a 28.§ (1) és a 29.§ (1) bekezdésein alapul, kérem,
hogy ennek megfelelően jelen közérdekű adatokra vonatkozó megkeresésemnek 15
napon belül eleget tenni szíveskedjék. A legegyszerűbb technikai megoldás érdekében
kérem, hogy tasz@tasz.hu email címre elektronikus úton küldjék lehetőleg a közölt adatokat
.doc vagy .pdf kiterjesztésű file-okban. Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy egy Cd
lemezre mentve rögzítsék az adatokat, és az 1136 Budapest, Tátra utca 15/b. I/1. postai
címre küldjék a választ. Amennyiben kizárólag papír alapú másolásra van lehetőség, úgy a
dokumentumok másolásával kapcsolatban felmerülő indokolt költségek megtérítését
természetesen vállalom, a költségek mértékére vonatkozóan azonban előzetes tájékoztatást
adni szíveskedjék a Törvény 28.§ (3) bekezdése alapján.
Amennyiben a világhálón elérhetőek az általunk kért információk, kérem, hogy az
adatszolgáltatást az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével szíveskedjen
teljesíteni a törvény 30.§ (2) bekezdésével összhangban.
Budapest, 2015. máricus 31.
Tisztelettel:

dr. Kapronczay Stefánia
Ügyvezető igazgató

dr. Bence Rita
Betegjogi és Önrendelkezési jogi programvezető

1136 Budapest, Tátra u.15/b. I.em. 3. tel: 209-0046 fax: 279-0755
e-mail: tasz@tasz.hu w homepage: http://www.tasz.hu

