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Tisztelt Képviselő Urak!

A betegjogok, az egészségügyi szolgáltatást igénybe vev ők jogainak védelme jelenleg is
biztosított . A fennállása idején az Egészségbiztosítási Felügyelethez benyújtott panaszok számo s
esetben kerültek benyújtásra az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szerveihez is ,
erre a 2004 . évi XXIX. törvény, az ún . „panasztörvény” (Ptv .) adott lehetőséget . Nem volt péld a
nélküli az sem, hogy amennyiben az ANTSZ hamarabb hozott döntést az ügyben, a Felügyelet a
saját eljárását — a megelőzés elve alapján — meg is szüntette . A Ptv . szerinti panasz benyújtására
jelenleg is lehetőség van, az egészségügyi szolgáltató által a beteg részére nyújtott egészségügy i
ellátással kapcsolatban a Ptv . szerinti panaszt az érintett egészségügyi szolgáltató részére
működési engedély kiadására jogosult egészségügyi államigazgatási szervnél lehet tenni .

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról szóló 331/2010 . (XII. 27.) Korm.rendelet
vonatkozó rendelkezése értelmében a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány
megszüntetésének napjától az NRSZH a Közalapítvány általános és egyetemes jogutódja . Az
NRSZH Főigazgatósága látja el a betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képvisel ők
foglalkoztatása vonatkozásában a jogszabályban meghatározott feladatokat . A főigazgató a
betegjogi, ellátottjogi, valamint a gyermekjogi képvisel ővel a képviselői feladatok ellátására
munkavégzésre irányuló szerződést köt .

A Kormány az egykapus betegjogvédelem kialakítása, az egészségügyi m űhibák és a megszűnt
egészségügyi intézmények betegdokumentációjának kezelése érdekében a Semmelweis Tervbe n
meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladato k
végrehajtásához szükséges intézkedésekrő l szóló 1208/2011 . (VI. 28 .) Korm. határozatban
döntött az Országos Betegjogi és Dokumentációs Központ — központi hivatalként történ ő —
létrehozatalának szükségességéről . A Hivatal módszertani tevékenysége, illetve a jogvédelmi
tevékenység megszervezésének új alapokra helyezése a betegjogok védelmének az eddiginé l
jóval hatásosabb érvényesülését, a jogvédelmi rendszer hatékonyságának jelentős növekedésé t
fogja eredményezni . A jogvédelmi központ létrehozásáról, feladatainak részletes szabályairó l
szóló konkrét jogszabálytervezet előzetes szakmai egyeztetése folyamatban van .
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