
GYUKITS GYÖRGY

Betegjogi képviselet a kórházban1

(A SZÓSZÓLÓ Alapítvány kezdeményezésének mérlege)
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Csehov

Szükség van-e betegjogi képviseletre?

„Egy háromszintes pavilonban, a földszinten és az elsõ emeleten van a nõi és a férfi
zárt osztály, a második emeleten a pszichiátriai rehabilitációnak nevezett nyitott osz-
tály. Nagyon sok hasonlóságot mutat az elõbbi intézménnyel, már ami a sivárságát
és lepusztultságát illeti.

Hasonló estekben jártam el itt is, amit még kiegészített a betegek értékeinek sza-
bálytalan kezelése, és a személyzet részérõl azok eltulajdonítása. Itt különösen a férfi
osztályon alakultak ki a személyzet részérõl a betegekkel szemben az agressziónak
olyan formái, hogy a betegeket fordították egymással szembe, és a tettlegességet a
betegtársak valósították meg egymással szemben, melyet õk (mármint a személyzet)
generáltak.

Itt is hiányzik a szakképzettség, és a személyzet jelentõs része egyszerûen primitív

MAGYAR VALÓSÁG

Az egészségügy válságos helyzetének az orvosok és a betegek
nyilvánvalóan egyaránt kárvallottai. Tovább súlyosbítja a

helyzetet, ha a gyógyítás során különbözõ okokból maguk a
betegek is konfliktusba kerülnek az ápolókkal vagy az

orvosokkal. E konfliktusok kezelésére hozták létre a betegjogi
képviselet intézményét. A tanulmány ennek helyzetét elemzi, a

SZÓSZÓLÓ Alapítvány kezdeményezésének tapasztalataiból
kiindulva.
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személyiség, mely esetben szintén tehetetlen az ember. Gyakori panasz volt egyébként
az ápolók munka alatti italozása, és az ebbõl eredõ problémák sora, amely a munka
el nem végzésébõl adódott (például elmaradt a fürdetés, tisztába tevés, illetve ezt a
betegekkel csináltatták meg, akik különbözõ elõnyökért, vagy egyszerûen félelembõl
ezt elvégezték).

Az osztályvezetõ fõorvosasszonnyal régi ismeretség fûz össze, ennek ellenére sok
eredményt itt sem sikerült elérni. Sajnos az a meggyõzõdése, hogy az õ általa vezetett
osztály, a személyzetével egyetemben tökéletes, és így a kritikám egyszerûen el sem
jut hozzá. Tökéletesen elbeszélünk egymás mellett, a szakmától úgy húsz évvel van
lemaradva, és nem hajlandó tudomásul venni a problémákat. Minden alkalommal
cigarettával a zsebében vonul végig és teátrálisan szétosztja a betegek között, élvezi
az õ szeretetüket.”

(Részlet egy betegjogi képviselõ jelentésébõl)

Kétségbe vonhatja-e bárki is a betegjogi képviselet szükségességét?
Az egészségügyi törvény körüli viták alapján igen:
„A törvénynek támogatni kellene a bizalmon alapuló orvos–beteg kapcsolat ki-

alakítását. Az orvosi gyógyítás szabadságát csak szakmailag elfogadható, ésszerû kor-
látok közé lehessen szorítani. …

Az egészségügyi törvény betegellenes, mert: sérti a beteg–orvos kapcsolat bizalmi
jellegét. …

Szakmaellenes, mert az alapelvek felfogása azt sugallja, hogy a gyógyító intéz-
mények eleve korlátozni kívánják a betegek személyiségi és önrendelkezési jogait. Ez
indokolatlan ellenségképet, bürokratikus, dehumanizált viszonyt hoz létre. …

A Magyar Orvosi Kamara ezt elfogadni nem tudja, elsõsorban az orvosi titok-
tartás, az orvos–beteg kapcsolat védelme érdekében.”

(A Magyar Orvosi Kamara képviselõtestületének állásfoglalása az egészségügyi
törvény tervezetérõl, 1997)

Mivel magyarázható, hogy az Orvosi Kamara a betegjogi képvise-
lettel szemben foglalt állást?

A Kamara funkciója

A beteg panasszal fordulhat az Orvosi Kamarához, ha egészségügyi
ellátása során méltánytalanság éri.

Az Orvosi Kamara jogosultságának alapja az ún. professzionális
autonómiában keresendõ. De mit jelent ez a kifejezés?

Ehhez elõször a professzió fogalmát kell tisztázni. Freidson
(Freidson, 1970) szerint professzióról akkor beszélhetünk, ha egy fog-
lalkozás tagjai kizárólagos jogokat kapnak az államtól valamely tevé-
kenység folytatására. Az orvosok esetében e tevékenység magától ér-
tetõdõen a gyógyítás, de felhatalmazásuk ennek kapcsán kiterjed a
beteg testébe való belenyúlásra is. Tehát az orvosok igencsak széles
jogkörrel, és ebbõl adódóan nagy hatalommal vannak felruházva.

Az orvosi beavatkozás szakszerûségét a diploma garantálja, amely
mögött komoly, vizsgákkal igazolt tudás áll.

A tudás azonban nem jelent biztosítékot arra, hogy az orvos nem
él vissza a hatalmával, ezért van szükség az etikai kódexre, továbbá
a hatékony szankciókra is, amelyekkel a Kamara be tudja tartatni e
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normákat. A kamarai tagság kötelezõ, és a súlyos etikai vétséget el-
követõ orvos kizárható, ami egyben azt is jelenti, hogy nem prakti-
zálhat tovább. Ez rendkívül súlyos szankció, hiszen hosszú évek ke-
serves munkája veszhet kárba, ráadásul egy orvos diplomája kevésbé
konvertálható, mint például egy közgazdászé.

Az autonómia pedig azt jelenti, hogy az orvos tevékenységét legi-
tim módon csak a professzió tagjaiból alakult testület ítélheti meg
(Freidson, 1970). Az orvossal szembeni panasz jogosságáról a kama-
ráknak kell dönteniük.

A professzionális autonómia a fent vázolt formájában csak a tizen-
kilencedik századtól érvényesül (Conrad-Schneider, 1990), amikor az
orvosok még független vállalkozók voltak, és a közép- vagy felsõ tár-
sadalmi osztályok betegeinek gyógyításából éltek. A szegényeket pe-
dig pusztán karitatív alapon látták el az ispotályokban.

Az egészségügyi rendszer kialakulásával, a kórház nagyüzemmé
válásával az orvosok helyzete is jelentõsen megváltozott, a modern
kórházban ugyanis az orvosi professzió tagjai belekényszerülnek egy
bürokratikus struktúrába (Turner, 1984). Az orvosok korábbi önálló-
sága ezáltal számottevõen korlátozódott: alkalmazottakká váltak, fõ-
nökeik lettek, akik döntéseiket véleményezhették, felülbírálhatták, s
vétség esetén felelõsségre vonhatták õket, ez utóbbi akár a munkavi-
szony megszüntetését is jelenthette. Ebbõl következik, hogy ebben a
szisztémában a betegek a kezelõorvosukkal szembeni panasszal a kór-
ház vetetéséhez is fordulhatnak.

A professzionális autonómia további csorbítását jelentette a bizto-
sítók és a társadalombiztosítás megjelenése, ugyanis ezek is elváráso-
kat támaszthatnak az orvosokkal szemben. Ennek egyik ékes példája,
hogy meghatározzák, mely gyógyszereket írhatják fel az orvosok, és
melyeket nem.

A professzionális autonómia megsértésének sajátos kelet-közép-eu-
rópai módja, amikor a kamarát kisajátítja az állam (Kovács M. Mária,
1991), s ezáltal az orvosok a legfontosabb érdekérvényesítõ szerveze-
tüket veszítik el – márpedig ez történt hazánkban a harmincas évek-
ben. Késõbb a Rákosi-korszakban paradox módon éppen arra való
hivatkozással szüntetik meg a kamarát, hogy kiszolgálta az államot.
A független Orvosi Kamara csak a rendszerváltás után jöhetett ismét
létre.

A Magyar Orvosi Kamara az egészségügyi törvény kritikájában
ugyan az orvos–beteg kapcsolat alapjának, a bizalomnak a megren-
dülésére hivatkozik, de valójában a professzionális autonómia csor-
bulása miatt sérelmezi a betegjogi képviselet intézményét.

A Magyar Orvosi Kamara a professzionális autonómiáért vívott
harca során ütközik bele a betegjogi képviselet ügyébe. Most már
nemcsak az állam, a társadalombiztosítás és a kórházi bürokrácia, de
még a betegek is beleszólhatnának a gyógyításba? Ez a professzionális
autonómia alapján teljesen elfogadhatatlan.

A betegjogi képviselet azonban az orvos szintjén is egy újabb külsõ,
kontrolláló tényezõt jelent, amely csökkentheti az orvos befolyását,
hatalmát, és sértheti érdekeit, beleértve ebbe az anyagiakat is. Ennek
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következtében a betegjogi képviselet létrehozásának kísérlete nem-
csak a kamara, mint a professzió intézményrendszere, hanem az egyes
orvosok részérõl is ellenállásba kell ütköznie.

Az idõ kerekét azonban nem lehet visszaforgatni; a tizenkilencedik
századi klasszikus, professzionális autonómia a múlté. Az állam és a
társadalombiztosítás befolyása kikerülhetetlen, a kórház bürokratikus
struktúrája szintén.

De megváltozott maga a gyógyítás is. Az orvosnak ma már nem
az „elromlott” szervek megjavításával kell foglalkoznia, ahogyan tette
ezt a tizenkilencedik században, hanem oda kell figyelnie a betegség
pszichés és szociális vonatkozásaira is (Csabai–Molnár, 1999).

A változás egyik legfõbb velejárója az orvos–beteg kapcsolat jelle-
gének megváltozása. Eszerint az orvos partnernek tekinti a beteget a
betegség elleni küzdelemben. Az utóbbi évtizedekben az egész fejlett
világban ez a modell hódít tért. Elõretörését eredményessége indo-
kolja: például a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek
elleni hatékony küzdelem (ideértve a prevenciót is) elképzelhetetlen
a beteg aktív közremûködése nélkül, hiszen az életmódnak közismer-
ten meghatározó a szerepe ezen a téren. Márpedig a fejlett világ né-
pességének döntõ többsége e civilizációs betegségek valamelyikében
hal meg (Gray, 1985).

Ha ez így van, akkor a betegeknek (mint partnereknek) a haté-
kony együttmûködés érdekében joguk van tudni, mi történik velük
a gyógyítás során.

Visszatérve a betegjogra: természetesen a valódi kérdés nem az,
hogy szükség van-e a betegjogi képviselõre, hanem az, hogy az ezer
sebbõl vérzõ egészségügyben hogyan kellene kialakítani ennek intéz-
ményét. A tanulmányban erre a kérdésre keressük a választ.

A magyarországi betegjogi kezdeményezésrõl

1997-ben indult el az a kísérleti kezdeményezés, melynek során a
SZÓSZÓLÓ Alapítvány által felkért, önkéntes betegjogi képviselõk
megkezdték tevékenységüket az ugyancsak szabad elhatározás alap-
ján számukra helyet biztosító kórházakban.

A kezdeményezés kiindulópontját a betegjogi képviselet angol-
szász gyakorlata képezte, ezt megpróbálták a helyi viszonyokhoz iga-
zítani. A betegjogi képviselõ munkájának lényege, hogy felvilágosítja
a beteget jogairól, és segítséget nyújt e jogok érvényesítésében, illetve
konfliktus estén közvetít a beteg és az egészségügyi személyzet vagy
az intézmény között. Õ tehát egyfajta békebírói szerepet tölt be.

Ugyanakkor a betegjogi képviselõ bizonyos értelemben kontrollálja
is az ellátás folyamatát. Erre a betegnek nagy szüksége van, mert az
orvos–beteg kapcsolat minden esetben – még ha partneri jellegû is –
szükségképpen aszimmetrikus (Freidson, 1970). A beteg kiszolgálta-
tottsága magából a betegszerepbõl következik (Lososnczi, 1986): szak-
tudás híján nem lehet tisztában a betegség lefolyásával, a betegség
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okaival és következményeivel, ezért nem tudja, milyen sors vár rá;
emellett gyakran kerülhet a magatehetetlenség, sõt akár az öntudat-
lanság állapotába is.

A betegjogi képviselõ javítja a beteg érdekérvényesítõ képességét
is. A betegnek azonban nemcsak attól javul a helyzete, hogy a beteg-
jogi képviselõ eljár az ügyében, hanem attól is, hogy a képviselõ saját
kapcsolati hálóját felhasználja a beteg érdekében, s ennek következ-
tében megsokszorozhatja a képviselet hatékonyságát. A késõbbiek so-
rán látni fogunk erre konkrét példákat is. Elöljáróban csak annyit,
hogy lényegében arról van szó: a betegjogi képviselõ a beteg ügyének
intézése során tanácsot kérhet a kollégáktól vagy a különbözõ szak-
mai fórumoktól.

A kísérlet eredményeit nem lehet az egész egészségügyre kivetíte-
ni, hiszen csak az itt elemzett kórházak tapasztalatai állnak rendelke-
zésünkre. Ráadásul ezek a kórházak önként vállalkoztak a részvételre,
így joggal feltételezhetjük, hogy legalább a kórházak vezetõsége nyi-
tott volt a kezdeményezésre. A fentiek következtében valószínûsíthe-
tõ, hogy az egész kórházi ellátást lefedõ betegjogi képviseleti rend-
szernek sokkal súlyosabb problémákkal kell szembesülnie, hiszen a
szelekció pozitív volt, és minden bizonnyal akadnak olyan egészség-
ügyi intézmények is, ahol még a vezetõség sem kooperatív. Mindezek
ellenére a kísérlet tapasztalatai hasznos adalékul szolgálhatnak a be-
tegjogi képviseleti rendszer hazai bevezetéséhez.

A betegjogi képviselõ helye

Mivel új kezdeményezésrõl van szó, ezért a betegjogi képviselet mû-
ködése szempontjából lényeges, hogy mennyire sikerült elfogadtatni
magukat a betegjogi képviselõknek mind a betegek, mind az egész-
ségügyi intézmények alkalmazottainak körében. Mint látni fogjuk, ez
rendkívül nehéz és összetett feladat volt a számukra.

Jelentéseikben többször említik a betegjogi képviselõk, hogy ellen-
érzést tapasztaltak személyükkel kapcsolatban az egészségügyi sze-
mélyzet részérõl:

„Egy pszichológus szembesített azzal a ténnyel, hogy az ellátó személyzet szá-
mára egy kétes státusú, utált lény vagyok…”

A kórház bürokratikus struktúrájában fontos szerepe van a hierar-
chiában elfoglalt helynek. A fenti idézetben a pszichológus éppen azt
rója fel a betegjogi képviselõnek, hogy nincs tisztázva a pozíciója,
ezért tevékenységük legitimitása a kórház dolgozói szemében meg-
kérdõjelezõdik:

„Nagy problémát jelent számomra, hogy miután írásbeli szerzõdésem nincsen, a
klinika vezetõsége jobbító szándékú észrevételeimet személyükkel szembeni támadás-
nak élik meg, és munkám sikerességéhez nem járulnak hozzá.”

Mivel a betegjogi képviselõ státusa megkérdõjelezhetõ, ezért felér-
tékelõdik a közte és az alkalmazottak között kiépülõ személyes kap-
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csolatok szerepe. Ezt az egyes esetek bemutatása során fogjuk illuszt-
rálni.

Rátérve a betegekkel kialakított kapcsolatukra: fontos, hogy meg-
bízzanak bennük a betegek, továbbá hogy feltételezzék, képesek a se-
gítségükre lenni. Az utóbbi esetben a presztízsükrõl is szó van. E te-
kintetben a szakma nélküli betegjogi képviselõk vannak a legrosszabb
helyzetben. Errõl így számol be az egyikük:

„Munkám során megpróbáltam mindenben alkalmazkodni az angolszász »béke-
bírói« intézményrendszer elveihez. Mindenkiben tudatosítottam, hogy sem jogász,
sem olyan végzettségû szakember nem vagyok, mint az ellátó személyzet tagjai, csu-
pán egy olyan beteg, aki maga is megjárta a pszichiátriát. …

Számos olyan helyzet volt, amikor szembesítettek helyzetem korlátaival:
Egy tolószékes betegtársnõ nyíltan kimondta: úgy érzi, nem tudok neki segíteni,

mivel csak egy olyan beteg vagyok, mint õ.”�

Az idézetbõl látható, hogy a betegeknek is vannak elvárásaik a
betegjogi képviselõvel szemben. Valószínûsíthetõ, hogy a bürokrati-
kus egészségügyi rendszer hatására alakul ki a fenti igény, amely a
megbecsülést a hierarchiában kivívott pozícióhoz köti, ahogyan ezt
az egészségügyi alkalmazottak esetében is láthattuk.

Az ellátás anomáliái

A betegjogi képviselõk tevékenységét úgy tudjuk a legjobban bemu-
tatni, ha rámutatunk azokra a jellemzõ esetekre, amelyek munkájuk
során elõfordultak. Ezért a továbbiakban megpróbáljuk számba venni
és csoportosítani azokat a problémákat, amelyekrõl a különbözõ
egészségügyi intézményekben a betegképviselõk jegyzõkönyvei em-
lítést tesznek.

Bánásmód

A bánásmódot érintõ kifogások között a legsúlyosabb típus a betegek
fizikai bántalmazása:

„A következõ panasz telefonon érkezett. A panaszos egy hozzátartozó, egy har-
mincegy éves férfibeteg édesanyja. Elmondta, hogy fia 2000. március 20-án feküdt
be a kórház pszichiátriai osztályára, hogy alkoholbetegségét kezeltesse. Elsõ este a
szomszédban lévõ benzinkútnál elfogyasztott alkohol után legurult a lépcsõn és fej-
sérülést szenvedett. Betegtársa találta meg, õ értesítette a mentõket a saját mobilte-
lefonján. A mentõsök állítólag úgy bántak vele, mint a kutyával (jegyzõkönyv!).
Hajánál fogva ültették fel, lábon rángatták, nem hoztak hordágyat sem. A szülõket
nagyon bántja, ahogyan a mentõsök a gyerekükkel bántak, szeretnék »megfenyíteni
õket«.

Az orvos szerint, aki a fejsérülést mûtötte, lehet, hogy leütötték a beteget, mivel
lehetetlen legurulni tizenhat lépcsõfokon egyetlen seb, sérülés nélkül a testén. Az
orvos feltételezése szerint bántalmazták vagy leütötték a beteget. A mentõsök a tra-
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umatológiai osztályra vitték a beteget, ahol az édesanyja elmondása szerint még min-
dig nagyon rossz állapotban van.”

A fentiekhez hasonlóan bánnak el egy beteggel, csupán azért, mert
részegnek tûnik:

„Imre egy fõvárosi kórház betege volt. A kórházban elesett, fejét beütötte, zavart
lett. Mentõt hívtak, a felvételes kórházba irányították. A mentõk részegnek titulálták,
holott a beteg édesanyja elmondta, hogy nem volt részeg, az ütéstõl vált zavarttá.
A beteggel gorombák voltak, lökdösték, szidalmazták. A kórházban kiderült agyzú-
zódása, amely miatt megoperálták. A beteg édesanyja felháborítónak tartja az esetet,
perelni akar.”

A gyermekek kórházi ellátása terén is van példa a fizikai bántal-
mazásra:

„A panasz a betegtájékoztató füzet véleménykérõ lapján érkezett. Az ápolási igaz-
gató értesített engem. A levél egy kórházban fekvõ kislány és nagymamája panaszát
tartalmazza egy nõvérrel szemben, aki szerintük minõsíthetetlen módon viselkedik a
gyerekekkel, és a szemük láttára megvert egy kétéves kisfiút.

Elutaztam és a lakásán kerestem fel a kislányt és a nagymamát. Kérdésemre
készségesen beszámoltak a történtekrõl. Elmondták, hogy melyik nõvérrõl van szó,
beszámoltak arról, hogy a nõvér általában mogorván, agresszívan viselkedik a gye-
rekekkel, és látták, amikor az esti lefekvésnél kiabált az egyik kisgyerekkel és többször
a fenekére ütött.”

A fizikai bántalmazás, mint a fenti idézetbõl is látható, együtt jár-
hat a goromba bánásmóddal. De szép számmal van panasz önmagá-
ban a durva bánásmódra is. A továbbiakban ezt illusztráljuk néhány
esettel:

„A 75 éves férfibeteg szintén arról panaszkodott, hogy az egyik ápoló durván
beszélt vele, »rángatja, elõfordul, hogy nem ültetik ki idõben a WC-re, leszidják, ha
ezért az ágyba vizel«.”

„13 órakor, a nõvérek osztályátadásakor az egyik nõvér felháborodottan számolt
be arról, hogy a tegnap esti mûszakban mennyi gond volt egy kislánnyal, mert 30
percenként bekakilt (pedig már tudna szólni). És egyébként is egész éjjel félt és arra
kért, hogy hagyjam nyitva az ajtót.

Jól megszidtam – mondta –, és megfenyegettem, ha még egyszer bekakil, vagy
még egy szót is szól, akkor nagy baj lesz. Ezek után persze, igaz, fél óra sírás után,
de el tudott aludni. (A nõvér beszámolója közben – ami a nõvérszobában zajlott –
az összes többi nõvér lehajtott fejjel állt, és ijedten pillantgatott rám, hogy mit szólok
az egészhez.)”

Elõfordul az is, hogy az ellátással elégedetlen beteget megfenye-
getik:

„A Misi »nõvér« pedig azt mondta neki, hogy ha itt nem tetszik neki, akkor
majd elhelyezik egy olyan helyre, ahol meghalasztják.”

A fizikai bántalmazásnak és a durva bánásmódnak a jegyzõköny-
vek tanúbizonysága szerint a gyenge, a nem beszámítható vagy a ma-
gatehetetlen betegek vannak elsõsorban kiszolgáltatva: tehát az alko-
holisták, a részegek, vagy részegnek tûnõk(!), a gyerekek, az elmebe-
tegek és az aggastyánok. Jellemzõ, hogy ezeket az inzultusokat az
ápolószemélyzet követi el. Ennek oka részben az ápolók és a segéd-
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személyzet nem megfelelõ felkészültségében keresendõ, továbbá ab-
ban, hogy az egészségügyi intézmények nem válogatják meg, ponto-
sabban nem tudják kellõen megválogatni, hogy kit engednek a beteg
közelébe, hiszen olyan alacsony a bér, hogy örülni kell, ha egyáltalán
valaki jelentkezik, és így a szakmai sztenderdeket nem tudják érvé-
nyesíteni.

A bánásmódot érintõ panaszok további típusa, amikor a beteg szá-
mára kellemetlen, megalázó helyzetbe kényszerül, illetve ilyen hely-
zetbe kényszerítik:

„05. 12-én jöttem be elõször (ti. a hozzátartozó), amikor is az egész ágyban
szarban feküdt (ti. a beteg), 2 cm-es körme alatt beleszáradva a kaki. Akkor megke-
restem a doktornõt, hogy milyen állapotban van, azt mondta, hogy utána fog nézni
és gondoskodni fog arról, hogy tisztába tegyék a beteget. A férjem minden nõvért és
orvost megkért és megfizetett, hogy legalább emberszámba vegyék õt. Következõ négy
nap múlva ugyanebben az állapotban találtam az anyósomat. X nõvér külön ügyelt
arra, hogy mindig »szaros« legyen. A liberóbetét nem volt a betegre felhelyezve,
állandó katéter volt bekötve. Késõbb a katétert kivették, és ezután került fel a liberó.

A fõorvos úr, aki behívatott, közölte velem, hogy õ tulajdonképpen nem is híva-
tott, de meg kell oldani a néni helyzetét, mert sajnos agyérelmeszesedése van. Nyu-
godtan ki merem jelenteni, hogy a fõorvos tud ezekrõl a dolgokról, és nem történik
a világon semmi. Azt sem tudom, miért kell üzengetni, amikor egy rehabilitációs
osztályon kilencven napig lehet lenni. Naponta különbözõ családtagok látogatták a
nénit, és ugyanezt tapasztalták, amit én.

Intézkedtem arról, hogy innen elkerüljön a doktornõ felhívására, ezért 1998. 05.
26-án reggel el fog innen kerülni.”

Máskor a nõgyógyászati vizsgálat során kerülnek az intimitást, a
privát szférát sértõ helyzetbe a páciensek:

„A nõgyógyászati osztályon fekvõ, nõi beteg felháborodottan számolt be a követ-
kezõkrõl, s az elmondottakat betegtársai is megerõsítették:

A nõgyógyászati vizsgálóban a vizsgálószéket úgy helyezték el, hogy azt a he-
lyiség többi részérõl semmi, sem egy paraván, sem akár egy függöny nem választja
el, így bárki, aki belép a helyiségbe, láthatja a vizsgált nõket. Mivel ezen az osztályon
ez az egyetlen vizsgáló található, és több orvosnak és nõvérnek egyszerre lehet rá
szüksége, az emberek itt ki-be járkálnak, így a nõk folyamatosan megalázó, szégyen-
teljes helyzetbe kerülnek.”

Súlyos következményei lehetnek annak a gondatlanságnak, amikor
a magatehetetlen beteget egyedül hagyják:

„1997. december 8-án 15 órakor a CT-vizsgáló folyosó felõli részén, közvetlenül
a bejárati ajtó mellett a hordágyon õrizetlenül egy idõs beteg feküdt. Megszólítás
után meggyõzõdtem arról, hogy a beteg sem térben, sem idõben nem volt tájékozott.
Nevét akadozva mondta meg, azt, hogy melyik osztályról hozták, nem volt képes
felidézni.

A CT felvételi ablakához siettem, és az ott lévõ munkatársnak bemutatkoztam –
név és beosztás megnevezésével. Megkérdeztem, miért van egyedül az idõs beteg. A
fiatalember nem akarta érteni, ki vagyok és mit akarok. Újra elismételtem, hogy ki
vagyok és milyen okból szólítottam meg, valamint átnyújtottam a kórház fõigazgatója
által aláírt mûködési engedélyem. … Ekkor közölte, hogy ne tartsam fel, üljek le, ha
akarok (és ekkor nagyon sürgõssé vált), mert neki az említett beteg ügyét kell intézni.
Nem ültem le, hanem a következõ percekben a változatlanul õrizetlenül hagyott beteg

������� ��������� ��������� � ��������

����� ����	
 65



mellett tartózkodtam, amíg a betegszállító elõ nem került, akivel szintén közöltem:
nehezményezem, hogy õrizetlenül hagyták a beteget.”

A betegek szociális helyzetének megoldatlanságával nap mint nap
szembesülniük kellett a betegjogi képviselõknek. Ezzel a probléma-
körrel a kompetenciahatárok kapcsán foglalkozunk részletesebben.
Az alábbi eset azonban különleges abból a szempontból, hogy egy
szociális probléma medikalizációjáról van szó: szociális indokok alap-
ján kerül valaki pszichiátriai osztályra:

„31 éves nõbeteg panasza: szociális problémáival nem foglalkoznak. Az osztályos
fõnõvér elmondása szerint a beteg három nappal ezelõtt került felvételre, szociális
problémái miatt. Volt állami gondozott, most hajléktalan, és négy hónapos terhes.
Felvételét önként kérte, pszichiátriai indoka nincs. A szociális nõvér egy teljes napon
keresztül csak az õ problémájával foglalkozott. Ígéretet kapott az átvételre, de terhes-
sége miatt az anyaszállóra nem vették fel. Másnap felhívtam az egyik kollégámat,
aki a következõ pénteken felvette volna egy otthonba, de a beteg szerdán már nem
volt az osztályon. Végül a Bakáts téri anyaotthonba került.”

A betegtájékoztatás hiányosságai, orvosi titok, mûhiba

Gyakran fordul elõ a betegjogi dokumentációban, hogy a betegeket
egyáltalán nem, vagy nem megfelelõen tájékoztatják. Az alábbi példa
azt illusztrálja, hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek:

„A beteget 1997 áprilisában epilepsziás roham miatt vitték be a kórházba, ahonnét
8 nap után otthonába bocsátották. Elmondása szerint kapott egy doboz gyógyszert
és zárójelentést. Az elbocsátásakor tájékoztatást nem kapott. A zárón szereplõ, egy
hónap utáni kontrollon megjelent, az ambulancián újabb adag gyógyszert írtak fel,
és közölték vele, hogy a záróval menjen el a családorvoshoz. A családorvos bevette
a zárót, de a betegnek semmi tájékoztatást nem adott, vissza nem hívta. A beteg a
gyógyszer elfogyása után gyógyultnak tekintette magát, s a nyár folyamán alkalmi
munkákat vállalt. Szeptember 27-én Budapest mellett egy templom vakolatát javí-
totta 12 méter magasban, rosszul lett és leesett az állványról. Csodával határos mó-
don csak kisebb sérüléseket szenvedett. Kétnapos kórházi megfigyelés után hazaen-
gedték. Munkaadója a bérének kétszeresét fizette ki neki, feljelentést nem tett. A
betegnek az volt a panasza, hogy neki senki sem mondta meg, hogy nem gyógyult,
nem mondták neki, milyen életmódot kell folytatnia, mit, hol dolgozhat.”

Súlyos félreértések adódhatnak a nem kellõen tisztázott kompeten-
ciahatárokból. Ennek megoldásában a betegjogi képviselõ kulcssze-
replõvé válhat:

„Elmondtam a történetet, és kérdeztem a fõorvost: miért nem tájékoztatták a
beteget? Véleménye szerint ez nem az õ feladata, hanem a családorvosé, aki kapja a
kártyapénzt. A zárójelentés alapján a gondozás (gyógyszerfelírás, tájékoztatás) a csa-
ládorvos dolga.

Elmondtam, hogy nincsen igaza: õk állították fel a diagnózist, õk kezelték a be-
teget, õk bocsátották haza, nekik lett volna feladatuk a részletes tájékoztatás. Hosszas
beszélgetés után ezt belátta (?) és megígérte, hogy levélben behívja a beteget, meg-
vizsgálja személyesen, és elmondja neki a szükséges információkat.”
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Beleegyezés?

„A kórházban lehetõséget kaptam arra, hogy különbözõ beavatkozásoknál, mûtéteknél
jelen lehessek. Ezek alkalmával azt az abszolút jogszerûtlen és legkevésbé humánus
és etikus gyakorlatot észleltem, hogy a betegekkel a mûtéti beleegyezõ nyilatkozatokat
a nõgyógyászati mûtõasztalra való felfekvés után, közvetlenül az altatóinjekció be-
adása elõtt – miután lábaikat már beszíjazták a lábtartóba – íratják alá.

Ezen a betegek minden esetben meglepõdnek, láthatóan kellemetlenül érezték ma-
gukat, mégis automatikusan, kérdés nélkül, olvasatlanul aláírták a nyilatkozatokat.”

Nyilvánosság vagy orvosi titok?

„Egy nõgyógyászati osztályon fekvõ, abortuszon átesett beteg arról panaszkodott,
hogy általa nem kívánt személyek jutottak annak az információnak a birtokába, hogy
õt az osztályon kezelik. Ez úgy történhetett, hogy a nõvérpult melletti tábla árulkodik
arról, hogy melyik szobában milyen nevû beteget kezelnek, így tulajdonképpen bárki
tájékozódhat arról, hogy éppen ki tartózkodik az osztályon.”

Mûhiba

„A jobb térdét porcleválással mûtötték. Spinalis anaesthesiat alkalmaztak. Az anesz-
teziológus nem tájékoztatta a beteget az esetleges kockázatokról (semmirõl sem tájé-
koztatták, csak aláíratták vele a beleegyezõ nyilatkozatot). Az érzéstelenítést friss
diplomás, szakvizsga nélküli orvos végezte, felügyelet nélkül. A kövér nõbeteget öt-
ször szúrta meg sikertelenül. A hatodik próbálkozást a fõorvos végezte, ezúttal »si-
kerrel«, a mûtétet elvégezték, de a beteg lába megbénult. A beteg e kockázat isme-
retében nem vállalta volna a beavatkozást. A beteg úgy gondolja, hogy az orvosok
hibát követtek el: nem tájékoztatták, szakmailag nem jártak el korrektül. Tanácsot
kért, mit tegyen: megbízott, hogy nézzem meg a beleegyezõ nyilatkozatát, amibõl
nem kapott másodpéldányt, nem tudja, mibe egyezett bele.”

Az eset leírásából látható, hogy egyszerre van baj a beteg informá-
lásával és a dokumentációval. Gyakran fordul elõ; a gondatlan ellátás
mellett több betegjog sérül.

Az ellátás feltételeinek hiányosságai

Ezek az esetleírások idézik fel leginkább Csehov szahalini egészség-
ügyi ellátásáról szóló beszámolójának légkörét:

„Az intézmény dolgozója elpanaszolta, hogy az osztályon katasztrofális a helyzet,
nincsen gyógyszer, kevés az ágynemû (a hét végén úgy koldulják össze a házban),
nincsen elég matrac (elõfordult, hogy az átázott matracot nem tudták kicserélni, a
beteg órákig az ágy sodronyán, pokrócon feküdt, míg sikerült kölcsönözniük), nincsen
kesztyû, nincsen papucs.”

„A szolgálatban lévõ nõvérek nagyon elkeseredve panaszolták, hogy a harmincöt
ágyas részlegen nem tudják hét végén megfürdetni a betegeket, mert egész hét végére
hat garnitúra tiszta ágynemû van. Nincsen hálóing, a nõbetegeket is férfipizsamába
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kell öltöztetniük. Huszonheten kaptak ötven garnitúrát, de azt a mosoda az adósságuk
miatt nem adja vissza.”

„13.45-kor még nem kaptak ebédet a járóképes betegek. Utánajárásomra kiderült,
hogy megint nincsen elegendõ tányér, nemhogy a járó betegek, de az egyes osztályok
is csak kettõ-három között kapnak ebédet. Az anyagosztály vezetõje elmondta, hogy
két hónapja megrendelték a tányérokat, de a cég nem szállít, mert tartozik neki a
kórház.”

„14.15-kor az ápolási osztályon nem volt tiszta ágynemû. A nõvérek elmondták:
már pénteken sem volt elegendõ, van olyan ápoltuk, akit péntek óta nem fürösztöttek
meg. Amúgy pléd sincs elég, vannak, akiket csak huzatokkal tudnak letakarni. Ezúttal
a kórház fõnõvéréhez mentem, aki nem hitte el. Elvittem az osztályra, elhitte.

Kiderült, hogy megint eltûnt egy csomó ágynemû, az osztály új fõnõvére mással
van elfoglalva. A kórház mosodája kedden délelõtt mûszaki hiba miatt leállt, nem
mostak.

Megoldás (?): kaptak harminc garnitúra félig vizes ágynemût. Az ápoltak száma
harmincöt.”

„Az egyik nõbeteg azzal a problémával keresett meg, hogy az osztályon csak két
WC áll a nõi betegek rendelkezésére, mivel gyakran kell a betegeket elõkészíteni a
különféle béltükrözésekhez (gasztroenterológiai profilú osztály), így ez nagyon kevés.
A saját tapasztalatából mondja, õt vastagbéltükrözéshez készítették elõ, megkapta a
beöntést, így többször kellett volna WC-re mennie, de nem volt mindig szabad WC,
ebbõl adódóan nagyon kellemetlen helyzetbe került, mert nem tudta visszatartani.”

Az ellátás feltételeivel, az annak minõségével kapcsolatos kifogá-
sok jogi szempontból talán kevésbé súlyosak, mint egy mûhiba, vagy
a kezelés visszautasításának kérdése, de ezek gyakori elõfordulása és
alapvetõ volta miatt e problématípus ugyanolyan fontosnak tekinthe-
tõ, ha nem fontosabbnak, mint a többi.

Végezetül az ellátás anomáliáival kapcsolatban lenne még egy
megjegyzésem: olyan egészségügyi rendszer még a fejlett világban
sincs, amelyben ne fordulnának elõ visszásságok, de a betegjogi kép-
viselõk beszámolóiban felmerülõ problémák között olyanok is vannak
szép számmal, mint például a betegek fizikai bántalmazása, megalá-
zása, elégtelen táplálása, amelyek a tizenkilencedik századi viszo-
nyokra emlékeztetnek.

Gettó

„Az elsõ emeleten van egy zárt osztály, amely egy századvégi tébolyda képét mutatja.
Iszonyatosak a körülmények, minden tekintetben. Az ápoltak nagyon elhanyagoltak,
gyakori a meztelen beteg. Hálós ágyak vannak, és nagyon kevés esetben tapasztaltam,
hogy üres lett volna. Kényszerintézkedés esetén az osztályon jegyzõkönyvet nem
vezetnek. Az ápolók körében nagyon alacsony a szakképzettek aránya, és rendkívül
nagy a fluktuáció. Szinte havonta kicserélõdik az ápolói gárda fele. Jellemzõ a szín-
vonalra, hogy amikor az elsõ alkalommal az intézetvezetõ fõnõvérrel bejártam a kór-
házat, a zárt osztályon délelõtt tíz órakor a kezelõben dohányzó nõvérek a lábukat
sem vették le, amikor a vezetõ fõnõvérrel bementünk. Egyébként ezt õ szó nélkül
tudomásul vette.

Az osztályon felmerült panaszok mûködésem során:
– A betegeknek semmiféle foglalkoztatása nem folyik (a társalgóban is kórtermet

alakítottak ki).
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– A betegekkel durván bánnak.
– Gyakori, hogy az éjszakás ápolók tettlegesen bántalmazzák a betegeket.
– A fürdési lehetõséget csak reggel fél öt és fél hat között biztosítják, egyébként

a fürdõszobákat lezárják.
– Nincs telefonálási lehetõség a zárt osztályról, a kórházban kódolt telefonok van-

nak, s a betegek nem tudják értesíteni a hozzátartozóikat.
– Nem lehet az udvarra lemenni.
– A levelek napokig ott hevernek a zárt osztályon, nincs, aki a postaládába bedobja

õket.
– Minden személyes tárgyukat elveszik (óra, szemüveg, fogsor).
– Kést, villát az osztályon nem adnak, és nem lehet bevinni. Ha reggelihez vaj

van, a betegek nem tudják megkenni a kenyeret.
– A betegeket kérésükre sem tájékoztatják, fogalmuk sincs, hogy milyen kezelést

kapnak (pl. ES), vagy hogy milyen gyógyszert szednek.
– A bírói szemle formális, hiába szeretnék elmondani a problémájukat, nem hall-

gatják meg õket (ez folyamatosan visszatérõ panasz).
– Nem kapnak tiszta ruhát, hiába kérnek.
– Az éjszakai ápolók rendszeresen nagy társasági életet élnek, a hangos zenétõl,

kiabálástól a betegek nem tudnak aludni.
– Néhányan indokolatlanul vannak zárt osztályon, nyitott osztályra szeretnének

menni.
– A betegek egyéb betegségével nem törõdnek, és nem küldik el õket konzíliumra

(pl. az egyik beteg lába elfertõzõdött, ennek ellenére hiába kérte, hogy lássa el sebész,
csak egy hét múlva került hozzá, akkor már szeptikus állapotban).

– Pszichoterápiás kezelést csak pénzért végez a pszichológus.
Sajnos a kórház menedzsmentje sem szeretne változást, és ebben nem is volt

partner, meg másban sem.
Mûködésemet felesleges spicliskedésnek ítélte meg, javaslataimat elutasította, emi-

att kapcsolatunk gyorsan megromlott. A fõnõvér, aki harminc éve van az osztályon,
szintén nem érdekelt a változásban. Így gyakorlatilag mindennap ugyanazt a prob-
lémát leírom, jelzem, de nem történik semmi.”

A fenti pszichiátriai osztály a társadalmi exklúzió (Ferge, 2000) is-
kolapéldája, amely most az egészségügyi intézményrendszer falain
belül valósul meg. Eddig egymástól elszigetelt eseteket ismertettünk,
de itt szinte valamennyi ellátási anomália fellelhetõ, egyetlen kórházi
osztályon belül.

Ez a pszichiátriai osztály az emberi jogok sárba tiprásának szim-
bóluma, de az egészségügyi rendszeren belüli egyenlõtlenségek sza-
kadékszerû különbségeit, továbbá a minõségbiztosítás teljes hiányát
is jelzi. Ráadásul a legkiszolgáltatottabbak, a súlyos pszichiátriai be-
tegek részesülnek ebben az „ellátásban”. Zárt osztályról lévén szó, a
betegek még azt sem tehetik meg, hogy nem kérnek a „gyógyításnak”
ebbõl a fajtájából.

Ez tehát a minimum, ami a betegjogi képviselõk anyagából elénk
tárul, de félõ, hogy vannak a magyar egészségügynek olyan szigetei,
ahol az állapotok még ennél is katasztrofálisabbak.
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Ahogyan a problémák megoldási kísérletei végzõdnek

A betegjogi képviselõk munkájának eredményessége az egyes prob-
lématípusok megoldása terén igencsak különbözõ. Legkevésbé az el-
látás hiányosságainak kiküszöbölésében sikeresek.

A hiányzó tányérok esetében például a következõ olvasható a be-
tegképviselõ feljegyzésében:

„Megvették a tányérokat, most ágynemû nincs.”

Lepedõügyben pedig a következõ történik:
„Felhajtottak adomány lepedõket. … Javasoltam, hogy rendeljenek el túlmunkát

a mosodában, hogy be tudják hozni a lemaradást, illetve a mosoda dolgozzon szom-
baton is. Nem lehetett elérni olyan vezetõt (15 órakor), aki erre jogosult lett volna.
Minden maradt a régiben.”

Úgy látszik, a lepedõ másutt is az ellátás neuralgikus pontja:
„A szolgálatban lévõ nõvérek nagyon elkeseredve panaszolták, hogy a harmincöt

ágyas részlegen nem tudják hét végén megfürdetni a betegeket, mert egész hét végére
hat garnitúra tiszta ágynemû van. Nincsen hálóing, a nõbetegeket is férfipizsamába
kell öltöztetniük. Huszonheten kaptak ötven garnitúrát, de azt a mosoda az adósságuk
miatt nem adja vissza.

Az osztályvezetõ fõnõvér a kórházban tartózkodott, de nem intézkedett. Egysze-
rûen beletörõdött, hogy leltárhiány miatt a hétvégén nincs fürdetés, és a legszüksé-
gesebbet majd összekoldulják más osztályról.”

Végül az állandó pénzhiánnyal küszködõ egészségügyi intézmény-
ben még a betegjogi képviselõ is feladja:

„Sajnos kénytelen vagyok elfogadni a gazdasági vezetõ érvelését: mindenekelõtt
gyógyszer- és eszközellátást kell elfogadható szinten biztosítani, a beteg mezítláb is
meggyógyul, de antibiotikum nélkül már biztos nem.”

Minden panaszt azonban nem lehet a pénz hiányával magyarázni,
mert vannak olyan esetek, ahol sokkal inkább az odafigyelés, a meg-
értés és a tolerancia hiánya az igazi baj:

„Az idõs, de szellemileg teljesen friss néni arról panaszkodott, hogy nem hajlan-
dók neki vacsorára két deci tejet adni, mást nem tud este megenni, így éhezik. Lé-
nyegében mindenki elismerte, hogy a néninek jó lenne, ha mindennap kapna tejet,
de adminisztratív és gazdasági nehézségekre hivatkoztak. (Pl.: Ez nem szálloda. Mi
lenne, ha mindenkinek az egyéni kívánságait kellene teljesítenünk? Többletköltséggel
jár.)

Felajánlottam, hogy a napi két deci tejet számla ellenében kifizetem a kórháznak.
Igyekeztem tisztázni a félreértéseket (a néni csak tejet kért, a rendes vacsorára

nem tartott igényt), és megértetni az érintettekkel, hogy mennyire kicsinyes és ne-
vetséges bürokratikus akadályokat támasztanak. Az eset így leírva apróságnak tûnik,
de megítélésem szerint igazi ombudsmani feladat volt megértetni a rutin és a bü-
rokratikus eljárások lélektelenségét.”

Rátérve a orvos–beteg kapcsolatot érintõ problémákra, az eseteket
megismerve az a tendencia körvonalazódik, hogy minél feljebb me-
gyünk a kórházi hierarchiában, annál hatékonyabbak az orvosok el-
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lenállási lehetõségei: ezáltal a beosztott orvosokkal könnyebb a beteg-
jogi képviselõnek kapcsolatot, párbeszédet kialakítania, mint a felet-
teseivel:

„Viziten vettem részt a kórház igazgatójának osztályán. Elképesztõ volt, minden
hibát elkövetett, amit el lehet követni. (Rohan, nem kommunikál a beteggel, pattogó
utasításokat ad az osztályos orvosoknak latinul, vizsgálatokat rendel el, de nem ma-
gyarázza el az okát, nem törõdik a beteg tiltakozásával. … Egy hétre rá elbeszélgettem
az osztályon fekvõ betegekkel, akik elmondták, hogy az osztályos orvosok nagyon
kedvesek, õk beszélgetnek velük. … Az igazgatónak nem mondtam semmit, teljesen
felesleges lett volna. Nagyon furcsa figura.”

Ráadásul a paternalista szemléletû magas beosztású orvosok ré-
szérõl tapasztalható leginkább a jobbító szándék hiánya, a problémák-
ra való oda nem figyelés, illetve azok meg nem értése:

„A kórházba érkezésemkor az ápolási igazgató felhívta a figyelmemet, hogy az
egyik osztályon fekvõ kisfiú édesanyja panaszt tett nála a fõorvosra. …

Megkerestem a szóban forgó kisfiút és édesanyját, aki elmondta, hogy három
nappal ezelõtt érkeztek a kórházba, mert a fiának véres hasmenése volt. A gyermek
felvételekor az anyja elmondta a fõorvosnak, hogy a kisfiának allergiája van, erre
gyógyszereket kap, amiket magával hozott, és kérte, hogy ezeket adják be a gyereknek.
Kérte a fõorvost, hogy köptetõt semmiképpen se adjanak a kisfiúnak, mert valószínû,
hogy arra is allergiás.

Az édesanya panasza eredetileg az volt, hogy kérését nem vették figyelembe, a
gyerek gyógyszereit nem adták be és mégis kapott köptetõt. A kisfiú kórházi tartóz-
kodása idején hozzá egyáltalán nem engedték be, annak ellenére, hogy elmondta,
hogy õ a megyei kórházban fertõzõ osztályon ápolónõ, és maximálisan tisztában van
a higiéniai szabályokkal. Ennek ellenére a fõorvos durván rendreutasította, azt ta-
nácsolván, hogy nézze a gyereket az ablakon keresztül. Az anya emiatt nagyon el-
keseredett, mert többdioptriás szemüveget visel, így, mivel a kórterembe egyáltalán
nem engedték be, három napig egyáltalán nem látta a gyerekét, annak ellenére, hogy
a kórház köztudottan nyitott látogatási rendszerérõl híres.

Azt tanácsoltam az édesanyának, hogy mivel pár percen belül mindenképpen
beszélnie kell a fõorvossal a gyermek kórházból való távozása kapcsán, mondja el
panaszait és véleményét személyesen a fõorvosnak.

Az anya azt mondta, hogy jobb lenne, ha a fõorvossal én beszélnék, és átnyújtott
egy levelet, amelyben megfogalmazta eddigi panaszait, és kért, hogy ezt továbbítsam
a kórház vezetéséhez.

Eközben megérkezett a fõorvos. Az édesanya – valószínûleg jelenlétemtõl felbuz-
dulva – mégis elõadta problémáit neki a látogatás megtagadásáról, a gyógyszerek
nem megfelelõ adásáról, a fõorvos háromnapi, minõsíthetetlen magatartásáról és be-
szédmodoráról. A fõorvos minõsíthetetlen módon válaszolt, majd az anya mondan-
dójának végét meg sem várva faképnél hagyta az asszonyt.

A fõorvos a beszélgetés után azonnal hívatott engem, és felháborodottan ecsetelte
trágár kifejezésekkel tarkítva mondandóját, hogy mennyire szomorú, hogy ilyen ese-
tek mindennap elõfordulnak. Ismét trágár szavakkal illette az édesanyát, kikérte ma-
gának, hogy az õ munkáját az anyához hasonló senkik kritizálják. Mondandója végén
örömét fejezte ki arra nézve, hogy az esetnek tanúja voltam, mert legalább láthattam
(ismét trágár kifejezések), hogy kik és milyen módon nehezítik meg a munkáját.

Próbáltam a fõorvost meggyõzni arról, hogy nincsen igaza, és hogy az édesanyá-
val nem megfelelõ módon viselkedett. Próbálkozásom azonban nem vezetett ered-
ményre.

Az eset után felkerestem az igazgatót, részletesen beszámoltam neki a történtekrõl,
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és átadtam neki az anya levelét. Az igazgató rendkívüli módon megdöbbent, és ígé-
retet tett arra, hogy kézbe veszi az ügyet.

Ezután visszamentem a fõorvoshoz, és tájékoztattam arról, hogy az édesanya le-
velét továbbítottam az igazgatónak. …

Az igazgatótól visszajelzés még nem érkezett.”

A betegjogi képviselõk sokkal eredményesebben tudják képviselni
a betegek érdekeit az ápolószemélyzettel kapcsolatos panaszokat il-
letõen. Ezt példázza egy bántalmazott gyerek esete is:

„Jelen esetben a puszta jelenlétem kiváltotta a fõnõvér azonnali intézkedését, így
nem az én feladatom volt a fõnõvér felelõsségre vonása. … A fõnõvér a nõvérrel
folytatott beszélgetés után odajött hozzám, és biztosított arról, hogy megfelelõen fe-
lelõsségre vonta õt, s figyelmeztette, ha még egyszer hasonló eset elõfordul, annak
súlyos következményei lesznek. A fõnõvér elmondta, hogy ez egy példátlan eset volt,
s egyáltalán nem gyakorlat náluk az, hogy így bánnak a gyerekekkel.”

A betegek gyakran kényszerülnek elfogadhatatlan helyzetbe, és
vannak olyan osztályok, amelyeknek nem lenne szabad mûködniük,
s általában véve aggasztó, ahogyan a problémák megoldódnak, illetve
ahogyan a betegjogi képviselõk megoldási kísérletei végzõdnek. Miért
nem sikerül a problémákat megoldani? Egyrészt, mert súlyos szem-
léletbeli hiányosságok tapasztalhatóak az orvos–beteg kapcsolat terén:
mintha egyes orvosok még soha nem hallottak volna a pszichológiá-
ról, a kommunikáció fontosságáról, illetve az e tudományterületeken
elért eredményekrõl. Az orvosok gyakran kérdõjelezik meg a beteg-
jogi képviselõ tevékenységének legitimitását, vagyis ismét a professzi-
onális autonómia és a kórházi bürokratikus struktúra kérdéséhez ju-
tottunk vissza. Más esetekben a vezetõk legjobb indulata ellenére sem
tudnak változtatni a helyzeten, mert nincsenek meg az anyagi erõfor-
rások. A körülmények és ezek jobbításának lehetetlensége azonban
nemcsak a betegeknek kényelmetlen, hanem a kórház személyzete
számára is zavaró. Ez kiégéshez vezethet, ami tovább erodálja az
amúgy is alacsony színvonalú ellátást.

Visszatekintve a hazai egészségügyi ellátás történetére (Losonczi,
1998), megállapítható, hogy a jelenlegi állapot nem új keletû, hanem
az évtizedeken át húzódó válság vezetett idáig.

Kompetenciahatáron innen és túl

A betegjogi képviselõknek gyakran kellett szembesülniük olyan fel-
adatokkal, amelyek nem elsõsorban egészségügyi természetûek, vagy
legalábbis túlmutatnak az egészségügyi intézményrendszer határain.
E panaszok hátterében többnyire valamilyen megoldatlan szociális
természetû probléma húzódik meg:

„Az egyik leggyakoribb panasztípus a rokkantsági fok megállapításával kapcso-
latos. A panaszosok rendszerint a második fok után, ritkábban az elsõfokú bírósági
döntés után keresnek fel. Kivétel nélkül minden esetben azt kifogásolják, hogy a
rokkantság fokát alacsonyan, nem a betegségük súlyosságának megfelelõen állapítot-
ták meg. Ilyen esetben csak a tapasztalataimat tudom megosztani az ügyfelemmel.
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A másodfok után általában azt tanácsolom, hogy ne forduljanak bírósághoz, mert
lényegében nincs esélyük. Az ilyenkor minden esetben kirendelt igazságügyi orvos-
szakértõ az orvosi iratokból és a bizottság(ok) döntésébõl dolgozik. Nem ismerek olyan
esetet, amelyben a bizottság döntésétõl eltérõ véleményt adott volna az igazságügyi
orvosszakértõ. (Az elsõfokú bírósági döntés utáni ügyben sem javaslom a fellebbe-
zést.) Tanácsom az szokott lenni, hogy várjanak körülbelül egy évet, közben gyûj-
tögessék az újabb orvosi iratokat (leletek, zárójelentések), és adják be újra, állapotro-
más miatt. Két esetrõl tudok (õk visszahívtak és megköszönték a segítségemet), hogy
a taktika bevált, a bizottság megállapította a magasabb rokkantsági fokot.”

Ezekben az esetekben nehéz meghúzni pontosan a kompetencia-
határokat, másfelõl azért is nehéz helyzetbe kerülhet a betegjogi kép-
viselõ, mert benne bíznak meg a betegek, és tõle várják a megoldást:

„A beteg rájött, hogy a rokkantnyugdíjának csak a 63 százalékát kapja meg. Kért,
hogy segítsek neki kideríteni, miért van ez így.

Felkerestem a pszichiátriai osztály szociális munkását, akivel együtt átvizsgáltuk
a beteg papírjait. Kiderítettük a félreértést: nem a nyugdíjának, hanem az átlagke-
resetének kapja a 73 (és nem a 63) százalékát.

Tipikusan szociális munkásra tartozó ügy volt, de a beteg a korábbi segítségem
miatt irántam volt bizalommal.”

Szerencsés eset, amikor alkalmaznak szociális munkást. De ha nem:
„Hajléktalan alkoholista rosszul lett. A teljesen leépült beteget a településrõl át-

paterolták egy másik településre, mondván, hogy az utolsó lakhelye a kórház ellátási
területéhez tartozó falu volt. Innen már a szokásos és megoldhatatlan történet: a
betegnek se jövedelme, se tartásra kötelezhetõ rokona, a szociális otthonoknak nem
kell, a kórházban sem maradhat örökké (nem fizeti az ápolási díjat) …

Amit tehettem: 1. Igen határozott fellépésemre a területi önkormányzat (õk vették
meg néhány évvel korábban a beteg házát és elfelejtették kijelenteni) rendkívüli segély
formájában részben kifizette a gondozási díjat. 2. A gyámhivatal ideiglenes gyámot
jelölt ki, aki jogosult a rendszeres segélyért folyamodni és a szociális otthonbeli el-
helyezést aláírni. 3. Ismeretségem révén kerítettem elmeszociális férõhelyet, amit nem
vett igénybe: december 26-án meghalt.”

Hogy milyen gyakran fordulnak a betegek hozzájuk különféle szo-
ciális problémáikkal, azt egy szociális munkásból lett betegképviselõ
feljegyzése illusztrálja:

„Minden egyes látogatásom alkalmával tapasztalom a szociális munka hiányát,
és az itt töltött idõm jelentõs része az ezzel való foglalkozással megy el.”

A szociális otthonokban élõ idõsek gyakran tesznek panaszt az
õket ellátó szociális intézményekre:

„A beteget (elme)szociális otthonba vették fel, mint (normális) idõskorút, azzal
az ígérettel, hogy az elkészülõ új épület nem elmeszociális ellátó lesz. A felvételt
megelõzõen a falu polgármestere (!!?) felszólította, hogy fizessen be 150 ezer forintot,
mint utóbb kiderült, alapítványra. A betegnek csak 100 ezer forintja volt, s ezt be
is fizette. Egy évig lakott a portásfülkében, majd kapott szobát az új épületben, ahol
az ígéretekkel ellentétben elmeszociális férõhelyet alakítottak ki. A gondozott kérte
áthelyezését, de a befizetett pénzét nem kapta vissza.

A szociális otthon igazgatóhelyettese elmondta, hogy szerinte elég sötét ügyek
lehetnek az alapítvány körül. (Tisztázatlan, hogy mi köze a polgármesternek az ott-
honhoz, hiszen az megyei intézmény.)
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Fontolgatom, hogy ellátogatok a szociális otthonba. Nagy maffiózó lehet az ottani
polgármester. Nem tudom, mitévõ legyek. … Sajnálom a becsapott öregeket, de egye-
dül valószínûleg nem tudnék segíteni. (Nagyon idõigényes lenne, és illetékességem
sincs.)”

„A vállalkozó elismerte, hogy nem megfelelõ az élelmezés (friss gyümölcsöt, friss
zöldséget, kompótot egyáltalán nem tud adni, húsfélét keveset, azt is szójával dúsítva).
Az otthon több mint másfél millióval tartozik neki, nem tud alapanyagot vásárolni.

A gondozottak szinte megrohantak a panaszaikkal. A legtöbben az élelmezést és
a zsúfoltságot kifogásolták.

A helyettessel hosszasan beszéltem. Elmondta, hogy a személyzet minden tagja
fél a vezetõtõl, mert más munkalehetõség nincs a városban. Olyan embereket alkal-
maz, akiknek nincs meg a szükséges szakképesítése (neki sincs), tanulni nem engedi
õket. Bármikor elbocsáthatók. Megtesznek mindent, amit lehet az ápoltakért, de kevés
a pénz, kevés a személyzet. Az önkormányzat késve utalja le a állami támogatást.

Elmentem az aljegyzõhöz (a vezetõk közül csak õt találtam meg). Felvetettem,
hogy szociális munkás beállításával számos konfliktus megoldható lenne. Válasz:
nincs pénz.

Az aljegyzõ felajánlotta, hogy terjesszem ki tevékenységemet az otthonra is, ezt
elutasítottam. Kétszeri látogatásom alapján úgy ítéltem meg, hogy legalább heti egy
napot kellene ott töltenem, hogy valamit tehessek is. Nagyon sajnálom õket.”

A fentiek a szociális intézményekben lévõk áldatlan helyzetére hív-
ják fel a figyelmet, de erre a megoldást az egészségügyi rendszeren
kívül kell keresni.

A szociális munka hiánya vagy a szociális ellátórendszer elégtelen
mûködése gyakori panasz, de vannak olyan szociális problémák is,
amelyek mögött a beteg társas kapcsolataiban gyökerezõ problémák
húzódnak meg.

„Teljes tudatú, idõs nõbeteget vérzõ végbéltumorral szállítottak az osztályra. Vér-
zését csak részben sikerült csillapítani, a kezelõorvos mûtétet javasolt, amit a beteg
elfogadott. A hozzá látogatóba érkezõ rokonok (két unoka) kijelentették, hogy nem
járulnak hozzá a mûtéthez. Azt állították, hogy a néni nem beszámítható, zavart a
betegsége és a gyógyszeres kezelés miatt. Elmondták, hogy a temetéshez már mindent
elõkészítettek, az örökségben is megegyeztek.

A kezelõorvos kérdése az volt, hogy mennyiben kötelesek elfogadni a hozzátartozók
nyilvánvalóan alantas szándékú döntését.

Válaszom: nem kell elfogadni. Azt tanácsolom, hogy a biztonság kedvéért kínos
pontossággal készítsék az orvosi feljegyzéseket, és kérjenek pszichiátriai konzíliumot
annak megállapítására, hogy valóban inkompetens-e, illetve valóban befolyásolják-e
az adott gyógyszerek a beteg döntésképességét.

A biztonság kedvéért felhívtam kollégámat, aki megerõsítette az általam elmon-
dottakat.”

Tehát a betegjogi képviselõnek nemcsak az egészségügyi személy-
zet szakmailag kifogásolható magatartásával szemben, hanem idõn-
ként a vagyonára éhes hozzátartozóitól is meg kell óvnia a beteget.

A magatehetetlen beteg vagyonára azonban rokonok mellett má-
sok is áhítozhatnak:

„Az ügy szokásosan kezdõdött: a néni haza akart menni. Hamarosan kiderült,
eltartási szerzõdése van a helyi plébániával. Az ápolóktól megtudtam, a plébános
állami (!) szociális otthonban akarja a nénit elhelyezni. A beteg állítása szerint a
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szomszédja gondoskodna róla. Sok mindennel vádolta az eltartóját, akirõl eléggé rossz
véleménnyel voltak a kórházban.

Felhívtam az egyházmegye kincstárnokát, aki megerõsített: csak a püspökség en-
gedélyével köthetnek a plébániák eltartási vagy hagyatéki szerzõdést. Megtudtam azt
is, hogy a plébános ellen gazdasági bûncselekmény miatt rendõrségi feljelentést tett
a püspöki hivatal. A kincstárnok úr megígérte, hogy ha szükséges, elhelyezi a nénit
(háza fejében) egyházi szociális otthonba.

Elmentem a plébánoshoz, és hosszasan beszélgettem vele és az ügyvédjével. El-
mondták, hogy a néni nem tûr meg maga mellett senkit, más módon, mint otthon,
nem lehet róla gondoskodni. Betekintettem az eltartási szerzõdésbe, melybõl egyér-
telmûen kiderült, hogy személyes gondoskodásra kötelezte magát a plébánia. Azt
javasoltam, hogy ha végképp nem tudnak mit kezdeni a nénivel, akkor fel kell bontani
a szerzõdést.

Szerzõdésbontásra nem került sor, hazavitték.”

Nem kétséges, hogy a betegjogi képviselõnek nem tartozik feladat-
körébe a szociális munka. Az egészségügynek azonban éppen ez az
egyik legnagyobb hiányossága, ezért fõleg emberiességi szempontból
kényszerülnek a betegjogi képviselõk ilyen jellegû feladatok ellátásá-
ra. De e példákból az is jól látható, hogy milyen fontos szerepet játsz-
hat a betegjogi képviselõ egyes szociális természetû problémák meg-
oldásában. A betegjogi képviselõk illetékessége akkor érvényesíthetõ,
ha a szociális probléma az egészségügyi intézményeken belül válik
ismertté.

Nehéz és ellentmondásos helyzetbe kerülhetnek a betegjogi képvi-
selõk, amikor egészségügyi alkalmazottak keresik fel nem betegjogi
kérdésben, jogtanácsért:

„Eléggé gyakorinak mondható, hogy kórházi dolgozók munkajogi kérdésekkel ke-
resnek fel. Körülbelül havi egy-két eset. Ezek meglehetõsen kínos helyzetek, mert a
panaszok túlnyomó többsége a kórházzal való konfliktus. A betegképviselõnek sem-
miképpen nem dolga a munkajogi kiokosítás, és ha ehhez folyamodik, az könnyen
konfliktushoz vezethet. (Eddig megúsztam.) Mindezek ellenére nem szoktam kitérni
az ilyen kérdések elõl, és tudásom szerint tanácsot adok, de úgy, hogy minden esetben
hangsúlyozom: magánemberként adom és nem betegképviselõként. (Aranyos eset volt,
amikor egy ilyen tanácsomat ötezer forinttal akarták honorálni, alig tudtam elhárí-
tani.) Úgy gondolom, a betegképviselõnek a személyzet kéréseit a jó kapcsolat kiépí-
tése és megõrzése érdekében – ha csak lehetséges – teljesíteni kell.”

Ez utóbbi eset mindenképpen a betegjogi képviselõ kompetenciá-
ján kívül esik, hiszen a dolgozók munkajogi problémáiról van szó.

A betegek jogtudata és/vagy kiszolgáltatottsága

A felmerülõ panaszokkal kapcsolatban szeretnék néhány megjegyzést
tenni: jellemzõ, hogy a betegek, illetve hozzátartozóik az egészségügyi
személyzettel kapcsolatos panasszal csak nagyon súlyos esetben for-
dulnak a betegjogi képviselõkhöz.

Kérdés: vajon mivel magyarázható ez a jelenség? Azzal-e, hogy
nincsenek tisztában a jogaikkal, vagy inkább a kiszolgáltatottságuk
mértékével?
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A panaszos többnyire nem az érintett, hanem valamelyik hozzá-
tartozója. A panaszra már csak akkor kerül sor, amikor a beteg a
kórházat elhagyta, vagy – mint az egyik esetben láthattuk – a beteg-
nek a bepanaszolt egészségügyi intézménybõl való evakuálása már
folyamatban van. Fentiek arra engednek következtetni, hogy a bete-
gek és hozzátartozóik nagyon kiszolgáltatott helyzetben lévõnek érzik
magukat, és talán nem is alaptalanul:

„A belgyógyászati osztályon fekvõ, súlyosan cukorbeteg, mindkét lábán amputált
férfi azzal keresett meg, hogy õt az idõs korúak szociális otthonából át akarják helyezni
a szenvedélybetegek szociális otthonába. Elmondta, hogy õ nem alkoholista. Az otthon
vezetõje azért kezdeményezte áthelyezését, mert az ápoltak érdekében többször felszó-
lalt, az elégtelen élelmezés miatt aláírásokat gyûjtött, amit elvitt a polgármesteri
hivatalba.

Az elhelyezés a vezetõnõ bosszúja, fegyelmi vétséget nem követett el. Elmondta,
hogy mindenképpen maradni akar, mert gyakran van rosszul, amikor is sürgõs ke-
zelésre szorul, valamint hogy gyermekei itt a településen dolgoznak, tanulnak, nem
tudnák a távoli másik otthonban látogatni. Tanácsot kért tõlem, hogy mit tehet.

A belgyógyász fõorvos elmondta, hogy egy súlyos cukorbetegrõl van szó, aki
gyakran »hypózik«. A beteg számára életmentõ lehet, hogy minél elõbb kórházi el-
látáshoz jusson. Kérdésemre kijelentette, hogy e betegnek alkoholos eredetû elválto-
zásai nincsenek, errõl írásos igazolást is hajlandó kiállítani. Azon a véleményen van,
hogy segíteni kellene rajta, mert »bármit tett is korábban, az élet nagyon megbüntette
érte« (bûne az volt, hogy aláírást gyûjtött az elégtelen élelmezés miatt!). Megígérte,
hogy a maximális ápolási idõ elteltéig az osztályon tartja a beteget.

Az alkohológiai osztály orvosa késznek mutatkozott arra, ha szükséges, megvizs-
gálják a beteget és szakvéleményt adnak róla. (Nem került rá sor)

A professzor telefonon történt megkeresésemre kifejtette, hogy a beteg áthelyezé-
sérõl kiállított beutaló nem kötelezi semmire a beteget.

Az igazgatónõ elmondta, hogy az otthon ellen nagyon sok a panasz. Több mint
húsz éve ismeri a beteget, kezelte fiatalkori cukorbetegségét. Nem könnyû ember,
hangulata, idõnkénti agresszivitása – ami sohasem fajul fizikai erõszakká – cukorbe-
tegségének köszönhetõ. Megbeszéltük, hogy sorsának rendezõdéséig az ápolási osztá-
lyon maradhat. Nagyon fontosnak tartaná, hogy mûködésemet kiterjesszem a szoci-
ális otthonra is.

A szociális otthon igazgatóhelyettese hosszasan védte igazát. Az ombudsmantól
nagy önfegyelmet igénylõ beszélgetés lényege az volt, hogy egy összeférhetetlen iszá-
kos alak, aki fellázítja a betegeket. Elismerte, hogy a beutaló nem kötelezi semmire
a beteget. Õk tulajdonképpen nagyon szeretnének segíteni rajta, ha hagyná. Termé-
szetesen visszamehet az otthonba. Négyszemközti beszélgetésben elmondta, hogy csak
az a baj vele, hogy mindig okoskodik, állandóan a jogaira hivatkozik, el is nevezték
Jogerõs Jakabnak. Amúgy sokat segít az idõseknek: bevásárol nekik, elintézi ügyes-
bajos dolgaikat.

– Az ápoltaknak semmi bajuk nincs vele, annál több az intézmény vezetésével.”

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ez az ügy a betegjogi képviselõ
kompetenciájának határait súrolja, mivel a panasz egy szociális intéz-
mény vezetésével szemben fogalmazódik meg, de úgy vélem, a kép-
viselõ fellépése jogos, mert egyben az egészségügyi ellátás igénybe-
vételének problémáját is érinti.

Visszatérve a jogtudatosság vagy kiszolgáltatottság kérdésére, az
esetbõl egyértelmûen látható, milyen veszéllyel járhat egy panasztétel.

A betegek és hozzátartozóik éppen emiatt nem szívesen, vagy csak
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nagyon súlyos esetben panaszkodnak a ápolószemélyzetre és az or-
vosokra. Így az enyhébbnek minõsíthetõ esetekre csak akkor derül
fény, ha azt maga a betegjogi képviselõ veszi észre.

Az ellátás feltételeire sokkal bátrabban panaszkodnak a betegek,
vélhetõen azért, mert ez többnyire személyesen nem érinti az egész-
ségügyi alkalmazottakat.

Végezetül, fentiek nem jelentik azt, hogy a betegek jogtudata el-
hanyagolható szempont lenne a betegjogi képviselõk tevékenységével
kapcsolatban, de a betegek kiszolgáltatottsága legalább ennyire fontos
tényezõ.

Ki a felelõs?

A betegjogi képviselõk által felállított diagnózisban foglaltakért vajon
ki a felelõs?

Bár az egyes bánásmódbeli anomáliákért, a mûhibákért, a beteg-
tájékoztatás hiányosságaiért stb. többnyire személy szerint meg lehet
találni a felelõsöket, de itt másról van szó. Ez a diagnózis azt mutatja,
hogy az egészségügyi rendszer az igazi beteg, ezért pedig elsõsorban
a politikai elit tehetõ felelõssé.

A fejlett országokhoz képest körülbelül fele akkora a hazai egész-
ségügyi kiadások GDP-hez viszonyított aránya. Ráadásul Magyaror-
szágon a rendszerváltás óta az egészségügyi kiadások GDP-hez vi-
szonyított mértéke folyamatosan csökken: az egészségügyi kiadás
1991-ben még a GDP-nek 5,5 százaléka, 1995-ben 4,4 százaléka és
1999-ben már csupán 4,3 százaléka volt (Ferge, 2000). E miatt a ten-
dencia miatt egyértelmûen a politikai elitet terheli a felelõsség. Külö-
nösen azóta, amióta a gazdasági mutatók javuló tendenciát mutatnak.

A finanszírozás elégtelenségének következményeit a betegjogi kép-
viselõk jelentései is hûen tükrözik: ennek közvetlen jelei a gyógyszer-
hiány, a betegek elégtelen táplálása, az ágynemûhiány, a nõi betegek
férfipizsamába bújtatása stb. Közvetett megnyilvánulása a kórházi al-
kalmazottak körében eluralkodó anómia. A kórház dolgozói ugyanis
ellentmondásos helyzetben vannak: azok a célok, amelyekre felesküd-
tek, elérhetetlenek számukra a kórházakban uralkodó állapotok miatt.
A kitûzött célok elérése és az ezek elérésében rendelkezésre álló esz-
közök közötti feszültség pedig érték- és normavesztett állapothoz,
más szóval anómiához vezet (Merton, 1980).

Elsõsorban a törvényhozást terheli a felelõsség azért is, mert a
rendszerváltás óta nem sikerült olyan érdekviszonyokat teremteni a
kórházi ellátásban, amely a minõségi betegellátást ösztönözné. Ez a
betegjogi képviselõk és az egészségügyi intézmények viszonyában is
megnyilvánult.
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Betegjogi képviselet és egészségügyi rendszer

A betegjogi képviselet ügyének tárgyalása során nem tehetjük záró-
jelbe az egészségügyi rendszer mûködésének kérdését, hiszen az or-
vos–beteg kapcsolatot ennek struktúrája, érdekeltségi viszonyai alap-
vetõen meghatározzák.

De vajon érdekeltek-e a kórházak és az ott dolgozók a betegjogi
képviselõk jelenlétében?

Az egészségügyi rendszer szak- és kórházi ellátást biztosító szint-
jén senki sincs érdekeltté téve a betegjogi képviselet mûködésében.
Ennek okai a következõk:

Egyrészt Magyarországon még kevesen fordulnak jogorvoslatért
bírósághoz, és a bíróság is csak igen szerény összeget szokott meg-
ítélni a betegnek. Így a kórház menedzsmentje közömbös az iránt,
hogy létezik egy fórum, ahol peren kívül meg lehet egyezni.

Másrészt az ellátást biztosító személyzet a kórházban közalkalma-
zotti fizetést kap, ami nem függ az ellátott betegek számától, ezért
nem érdekeltek abban, hogy betegeik elégedettek legyenek az általuk
nyújtott szolgáltatással.

Ezzel szemben a kórház bevétele a homogén betegcsoportonkénti
finanszírozás miatt az alkalmazott kezelések számának függvénye. Ez
a szituáció arra kényszeríti az egészségügyi személyzetet, hogy egyre
többet teljesítsen, azonos bérért. A kórházi ellátás mókuskerekében
szaladó orvosnak vagy nõvérnek se ideje, se kedve a betegekkel való
törõdésre: és a rendszer logikájából adódóan nem is érvényesül velük
szemben ilyen elvárás. A lényeg: valahogy lássák el a beteget, és ezért
a kórház megkapja az egészségbiztosítótól a pénzt.

A (végsõ) megoldás?

A betegjogi képviseletet a törvény az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) kötelékébe utalja, így a betegjogi kép-
viselõk az ÁNTSZ-hez kerültek. Vajon milyen következményei van-
nak ennek a döntésnek?

Az ÁNTSZ igen széles jogkörrel és hatalommal felruházott szer-
vezet, ezért okkal vonhatnánk le azt a következtetést, hogy a betegjogi
képviselet intézményi háttere megnyugtatóan megoldódott, hiszen
egy olyan szervezet adott otthont neki, amely rendkívül hatékonyan
tud fellépni a különbözõ jogsértésekkel szemben.

A kérdés azonban nem ilyen egyszerû. Fontos ugyanis, hogy mi-
lyen funkciót szánunk a betegképviseletnek: az egyes jogsértéseket
akarjuk hatékonyan megtorolni, vagy az orvos–beteg párbeszédet
akarjuk elõsegíteni a vitás kérdésekben. Ha az elõbbi a cél, akkor az
ÁNTSZ az ideális intézmény, de ha az utóbbi, akkor komoly kétsé-
geink lehetnek. Hiszen hogyan képes egy betegjogi képviselõ elhitetni
magáról, hogy õ pusztán közvetít orvos és beteg között, amikor egy
olyan intézménynek a tagja, amely felügyeleti funkciókat gyakorol?
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Olyan ez, mintha a drogambulanciákat a rendõrség intézményrend-
szerébe olvasztanánk, és azt várnánk a drogfogyasztóktól, hogy to-
vábbra is bizalommal legyenek irántuk.

Az ÁNTSZ-nek egyébként feladata volt még a betegképviselõk be-
fogadása elõtt a betegek panaszainak orvoslása. Így tehát egy funkció
kettõs ellátásának lehetünk tanúi. Ez oda vezethet, hogy a betegjogi
képviselõk az ÁNTSZ elõretolt egységeivé válnak, akik felderítést vé-
geznek, és a rendteremtést a szolgálat már hatalommal is felruházott
egységei végzik el.

Bármennyire is kétségeinket fogalmazzuk meg ezzel a megoldással
szemben, ebben az egészségügyben paradox módon ez az adekvát
megoldás, hiszen a kórházi dolgozókat nem teszik érdekeltté abban,
hogy az egyenlõség alapján nyugvó párbeszédet folytassanak a be-
teggel. Ráadásul gyakran az emberhez méltó gyógyítás feltételei sin-
csenek meg, és többnyire ezért is õket teszik felelõssé, ami tovább
mélyíti a szakadékot gyógyító és beteg között, aminek következtében
hatékonyabb eszköz a megfélemlítés vagy a nyers erõszak.

Miért az ÁNTSZ-hez kerültek a betegjogi képviselõk? A következõ
hipotézist fogalmaztam meg ezzel kapcsolatban:

Egyrészt ez volt a legolcsóbb megoldás, hiszen egy már létezõ bü-
rokratikus struktúra intézményrendszerét lényegesen olcsóbban lehe-
tett erre a célra átalakítani, mint egy újat létrehozni.

De véleményem szerint nem ez játszotta a fõ szerepet, hanem az,
hogy a döntéshozók, vagy még inkább a döntéselõkészítõk – ez utób-
biak minden bizonnyal orvosok – kevésbé ítélték veszélyesnek, értsd
kontrollálhatatlannak az ÁNTSZ intézményrendszerén belül mûködõ
betegjogi képviseletet, mint egy autonóm szervezetet. Ezt a folyamatot
nevezhetjük a betegjogi képviselet medikalizációjának, hiszen a be-
tegjogi képviselõk alárendelõdnek egy befolyásos orvosok által veze-
tett szervezetnek. Így végsõ soron sikerült egy civil kezdeményezést
orvosi felügyelet alá helyezni és az egészségügy intézményrendsze-
rébe becsatornázni.

Kérdõjelek

Végezetül az eddig tapasztaltak alapján néhány kérdésre szeretném
felhívni a figyelmet:

– Hogyan lehetne javítani a kórházi ellátás területén az orvos–beteg
kapcsolatot? A betegjogi képviselõk jelentései arra mutatnak rá, hogy
az ellátás feltételeinek javítása és az érdekeltségi viszony megváltoz-
tatása nélkül ez nem lehetséges.

– El kellene gondolkozni azon, hogy milyen nemkívánatos követ-
kezményei lehetnek annak, ha a betegjogi képviselõk a betegek érde-
keit a kórházi hierarchiában a magasabb pozíciót betöltõkkel szemben
egyre kevésbé tudják érvényesíteni, és azon is, hogy miként lehetne
ezen változtatni.

– A betegjogi képviselõk által leírt esetek és ezek megoldódása

������� ��������� ��������� � ��������

����� ����	
 79



kapcsán a szociális tényezõk szerepét emeltük ki: megkülönböztetett
figyelmet érdemelnek a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok,
mint például az idõsek, a gyermekek, a pszichiátriai osztályon kezelt
betegek. Meglepõ azonban, hogy nem jelentkeztek a területi egyen-
lõtlenséggel, az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel kapcsola-
tos problémák. Vélhetõen azért, mert ezek nem a kórház falain belül
jelennek meg. Ahhoz azonban nem férhet kétség, hogy ezek ugyan-
csak súlyos betegjogi kérdéseket vethetnek fel. Érdekes, hogy a romák
etnikai jellegû megkülönbözetésével kapcsolatos eset egyetlen egy al-
kalommal sem fordult elõ, holott jelentõs arányban él cigány népesség
a kísérletben részt vevõ kórházak körzetében. Hogy nincs etnikai jel-
legû megkülönbözetésre panasz, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy
a jelenség ne fordulna elõ. Lehet, hogy a roma népességnek még a
betegjogi képviselõkhöz sincs bizalmuk. Ezt támasztja alá, hogy a kí-
sérletben részt vevõ egyik kórház területén a romák többször is pa-
nasszal éltek a helyi cigány önkormányzatnál. Fontos lenne tehát a
betegjogi képviselet intézményét, feladatait az egészségszociológiában
általánosan figyelembe vett társadalmi egyenlõtlenségi dimenziók
alapján újragondolni.

– Amellett érveltünk, hogy a betegjogi intézményrendszernek az
ÁNTSZ-hez való odakerülésével rossz döntés született, annak ellené-
re, hogy ez tûnik az adekvát megoldásnak, a jelenlegi egészségügyi
rendszer ismeretében. De mi lesz, ha megvalósul a kórházi intéz-
ményrendszer reformja? Egy új és jobban mûködõ kórházi struktúrá-
ban hogyan fog mûködni a mostani betegképviseleti rendszer?
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