Fogart Kft. 2051 Biatorbágy, Vasút u. 7.
Tel: +36 23 310 455
Mobil: +36 20 584 4775
E-mail: info@fogart.hu
Web: www.fogart.hu

ÁLTALÁNOS BETEGJOGI TÁJÉKOZTATÓ

A pácienseket a betegellátással kapcsolatban megillető jogok és kötelezettségek
A betegeket megillető jogok gyakorlása az 1997.évi CLIV. Egészségügyi Törvény előírásainak megfelelően történik.
A beteg jogai:
• egészségügyi ellátáshoz való jog
• egészségügyi ellátás visszautasításának joga
• orvosi titoktartáshoz való jog
• emberi méltósághoz való jog
• kapcsolattartás joga
• tájékoztatáshoz való jog
• önrendelkezés joga
• egészségügyi dokumentáció megismerésének joga
• orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga
A páciens kötelezettségei:
• más beteg jogait tiszteletben tartani
• az egészségügyi dolgozók törvényben foglalt jogait szem előtt tartani
• a rendelőhelyiség tisztaságát, csendjét megőrizni
• a rendelő felszerelését, berendezéseit rendeltetés szerűen használni
• az egészségügyi dolgozókkal, képességei és ismeretei szerint együttműködni köteles: a kórisme megállapításához korábbi betegségeiről, gyógykezeléséről, gyógyszer, vagy gyógyhatású készítmény szedéséről a fogorvost tájékoztatni; esetleges fertőző betegség tényéről tájékoztatást adni; a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket betartani; a személyes
adatait hitelt érdemlően igazolni; az egészségügyi ellátását érintő korábban tett jognyilatkozatról tájékoztatást adni; a jogszabályok és a szolgáltató által előírt térítési díjat megfizetni.
Panaszával fordulhat:
• A FogArt Rendelő igazgatójához: Adolf Gergelyhez
• A FogArt Rendelő szakmai vezetőjéhez: Dr. Csizmadia Gabriellához
• MOK Fogorvosok Területi Szervezetének Etikai Bizottságához
• A betegjogi képviselőhöz
Betegjogi képviselő: Erhardtné Dr. Gachályi Anikó
Tel: +36-20/489-95-25, E-mail: erhardtne@obdk.hu, www.obdk.hu
Központi fogorvosi ügyelet:
Semmelweis Egyetem, Fogászati- és Szájsebészeti
Oktató Intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Tel.: (+36-1)317-6600, (+36-1)317-0951
Hétköznapokon: 8.00-13.00 óráig 14.00-19.00 óráig
Fogászati sürgősségi betegellátás (ügyelet): 20.007.00 óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 8.00-13.00 óráig 14.00-19.00 óráig.

Ügyelet Biatorbágy:
Baumann Dental és Marketing Kft.
2051 Biatorbágy, Szabadság utca 8.
Tel.: 06/20-562-7593
Szombat, vasárnap és ünnepnapokon: 0.00-24.00
óráig.

Kedves Páciensünk!
Amennyiben Önnek a fentieken túlmenő betegjogi információra van szüksége, kérdésével forduljon
kezelőorvosához, esetleg kérje tőle az egészségügyi törvény teljes szövegét, vagy keresse fel az intézmény betegjogi képviselőjét.

