
MINTASZÖVEGEK A BETEGDOKUMENTÁCIÓHOZ 

 

A praxisszoftverben vagy más ellátói dokumentációs rendszerben a személyes 

vizithez hasonló módon szükséges vezetni a dokumentációt. 

 

Telefonon történt szakmai konzultáció, melyet a beteg által megadott telefonszámon   (06 10 123 

4567 ) és messengeren folytattunk. Beteg és a szülő beazonosítása név, szül dátum és TAJ szám 

alapján megtörtént.  

 

Javaslat az online konzultáció ambuláns lapban való rögzítésénél beillesztendő 
szövegre, amit felolvasva érdemes a beteggel elfogadtatni: 

„A beteg a telemedicinális orvosi tájékoztatást, felvilágosítást megkapta, ezt megértette, és 
tudomásul vette. A szakvizsgálat időtartamával, szakmai minőségével elégedett. A páciens tudomásul 
veszi, hogy a jelenlegi krízis helyzetre való tekintettel telemedicina révén történt orvosi konzultáció 
során, fizikális vizsgálat nem történt, ezért a jelenlegi konzultáció nem lehet teljes értékű, így 
panaszai fokozódása esetén jelentkezzen a területileg illetékes kórházban! 

Javaslat emailben való kommunikáció során beillesztendő szövegre, ami kitér az 
adatkezelésre is: 

„Az üzenetet kizárólag a címzett, használhatja fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérem, hogy 
telefonon, vagy e-mail-ben értesítsen és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét 
a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak 
bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal 
visszaélnie (szankcionálja a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 224.§-a  és az 1978. 
évi IV. törvény 178. §-a.). 

Az elektronikus levelezés a beteg (gyermek szülei) és az orvos közti információcserét szolgálja, nem 
helyettesíti az orvosi vizsgálatot. A beérkező levelek számától és fontosságától függően történik a 
válaszküldés. Ha hosszú ideig nem kap választ, felmerülhet technikai probléma, ekkor küldje el újra 
levelét! Sürgős esetben ne használja a telemedicinát, így az elektronikus levelezést, hanem keresse fel 
kezelőorvosát, háziorvosát, ügyeleti időben a területileg illetékes háziorvosi ügyeletet vagy 
életveszélyes helyzetben hívja a mentőket (telefonszám: 112)!” 

A GDPR szabályzatnak megfelelően betegadatot nem tárolhatunk, nem kezelhetünk, 
csak az egészségügyi ellátó által biztosított kereteken belül, így email 
kommunikációra elvileg csak hivatalos munkahelyi cím használható! Az 
adatkezeléséről egy beilleszthető rövidített változat: 

„A betegadatok védelmének rendjét az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, az egészségügyről szóló 1997. CLIV. 
törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 
1997. évi XLVII. törvény, valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok 
kezelésének egyes kérdéseiről szóló 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet alapján állapítja meg. Az ellátás 
során a személyes és különleges adatok kezelése és védelme a jogszabályoknak megfelelően, 
biztonságosan történik. Ezt az Adatvédelmi Szabályzat foglalja össze. Az adatvédelmi felelős alapvető 
feladata, hogy az adatvédelmi szabályzatában rögzített feladatait teljesítve gondoskodjon az 
adatvédelmi és az ezzel összefüggő adatbiztonsági szempontokat kielégítő működéséről.” 


