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BeutalBeutaláás pszichis pszichiáátriai triai 
osztosztáályra, szemlelyra, szemle



188. 188. §§
�� a). a). pszichipszichiáátriai inttriai intéézet:zet: minden olyan egminden olyan egéészsszsééggüügyi szolggyi szolgááltatltatáást st 

vagy azt is nyvagy azt is nyúújtjtóó ellellááttóóhelyhely, amely , amely pszichipszichiáátriai betegek pszichitriai betegek pszichiáátriai triai 
betegsbetegsééggüükbkbőől eredl eredőő ellellááttáássáát, tovt, továábbbbáá felfelüügyeletgyeletéét, gondozt, gondozáássáát t 
napi 24 napi 24 óórráán n áát biztost biztosíítja,tja, ffüüggetlenggetlenüül az intl az intéézmzméény ny ááltal nyltal nyúújtott jtott 
egyegyééb szolgb szolgááltatltatáásoktsoktóól, fenntartl, fenntartóójjááttóól l éés elnevezs elnevezééssééttőől, idel, ideéértve a rtve a 
kköözzöösssséégi pszichigi pszichiáátriai elltriai ellááttáást nyst nyúújtjtóó intintéézetet is. zetet is. 

�� PszichiPszichiáátriai inttriai intéézetnek minzetnek minőőssüül l 
�� a pszichia pszichiáátriai betegek jtriai betegek jáárróóbetegbeteg--szakellszakellááttáássáát vt véégzgzőő pszichipszichiáátriai triai 

intintéézmzméény, ny, 
�� a pszichia pszichiáátriai betegek otthona, triai betegek otthona, 
�� a pszichia pszichiáátriai betegek rehabilittriai betegek rehabilitáácicióós ints intéézete, zete, 
�� az az áátmeneti inttmeneti intéézmzméényt is.nyt is.

�� KKüüllöön jogszabn jogszabáály a pszichily a pszichiáátriai betegek otthontriai betegek otthonáára ra éés rehabilits rehabilitáácicióós s 
intintéézetzetéére, a kre, a kéényszergynyszergyóógykezelgykezeléést, elst, előőzetes kzetes kéényszergynyszergyóógykezelgykezeléést st 
éés a bs a büüntetntetőőeljeljáárráás sors soráán az elmen az elmeáállapot megfigyelllapot megfigyeléést vst véégzgzőő szervre. szervre. 

1997. 1997. éévi CLIV. tvi CLIV. töörvrvéény az ny az eeüü--rrőőll
X. fejezetX. fejezet

PSZICHIPSZICHIÁÁTRIAI BETEGEK GYTRIAI BETEGEK GYÓÓGYKEZELGYKEZELÉÉSE SE ÉÉS GONDOZS GONDOZÁÁSASA



189. §

(1) A pszichiátriai beteg jogait az egészségügyi ellátása során 
fokozott védelemben kell részesíteni. 

(2) A pszichiátriai betegnek a jogai csak az e törvényben foglaltak 
szerint, a feltétlenül szükséges mértékben és ideig korlátozhatók, 
ha a beteg veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető
magatartást tanúsít. 

Az emberi méltósághoz való jog azonban ebben az esetben sem 
korlátozható.

Általános szabályok



Ki kezdemKi kezdeméényezhet beutalnyezhet beutaláást ?st ?

� A pszichiátriai zavar gyanúját laikusok is 
felvethetik, a törvény értelmében "sürgős 
szükség esetén bármely orvosnál az érintett 
személy, a törvényes képviselője, a 
hozzátartozója, valamint a környezetében lévő
más személy is kezdeményezhet" orvosi 
vizsgálatot.



Ki utalhat be sKi utalhat be süürgrgőőssssééggel ggel 
pszichipszichiáátritriáára ? ra ? 

Ha a pszichiHa a pszichiáátriai beteg triai beteg kköözvetlen veszzvetlen veszéélyeztetlyeztetőő
magatartmagatartáást tanst tanúússíítt, , éés ez csak azonnali pszichis ez csak azonnali pszichiáátriai triai 
intintéézeti gyzeti gyóógykezelgykezeléésbe vsbe véétellel htellel háárrííthatthatóó el, az el, az 
éészlelszlelőő orvosorvos kköözvetlenzvetlenüül intl intéézkedik a beteg zkedik a beteg 
megfelelmegfelelőő pszichipszichiáátriai inttriai intéézetbe szzetbe száállllííttáássáárróól. A l. A 
beteg beszbeteg beszáállllííttáássáánnáál l szszüükskséég esetg esetéén a rendn a rendőőrsrséég g 
kköözremzreműűkköödikdik. . 

Beutalón szerepeljen: 

- a kóros vagy annak vélt magatartási jelenség

- nem kell feltétlenül pszichiátriai dg, fontosabb az észlelt 
jelenségek és körülmények gondos dokumentálása.

199. 199. §§



A pszichiA pszichiáátriai oszttriai osztáályra szlyra szóóllóó beutalbeutalóó
alaki alaki éés tartalmi ks tartalmi köövetelmvetelméényei:nyei:

�� ccíímzett osztmzett osztáály konkrly konkréét t éés egys egyéértelmrtelműű megnevezmegnevezéésese

�� olvashatolvashatóó szszööveg, a beutalveg, a beutalóó orvos alorvos aláíáírráása sa éés bs béélyegzlyegzőője.je.

�� beutalbeutaláást st indoklindoklóó ttüünetek (jelensnetek (jelenséégek) felsorolgek) felsoroláásasa

�� beutalbeutalóó orvos rendelkezorvos rendelkezéésséére re áállllóó elelőőzmzméényi adatoknyi adatok
�� eddig alkalmazott eddig alkalmazott -- ssüürgrgőősssséégi, ill. korgi, ill. koráábbi bbi -- gygyóógyszeres gyszeres 

kezelkezeléés(s(ekek) k) köözlzléésese

�� minden mminden máás olyan fontos informs olyan fontos informáácicióó (anamn(anamnéézis, csalzis, csaláádi hdi hááttttéér, r, 
egyegyééb ismert kb ismert kíísséérrőő betegsbetegséég, gyg, gyóógyszerszedgyszerszedéés stb.) ks stb.) köözlzléése, se, 

�� a legka legköözelebbi hozzzelebbi hozzáátartoztartozóó adatai eladatai eléérhetrhetőőek legyenek.ek legyenek.



BeszBeszáállllííttááss
� A háziorvos sürgős szükség esetén nem tagadhatja meg a 

pszichiátriai beteg ellátását, neki kell intézkednie a beszállításról, 
mert ő az „észlelő orvos”.

� A pszichiátriai beszállításáról leggyakrabban a mentőszolgálat 
gondoskodik. 

� Kényszerbeszállítás: (pl. betegségtudattal nem rendelkező, nem 
kooperáló, elzárkózó vagy éppenséggel nyugtalan beteg esetében), a 
beutaló orvos "veszélyeztető" megjelöléssel kéri a beteg akarata 
ellenére történő kórházba szállítását; ezt a mentőszolgálat nem 
tagadhatja meg. 

� A jogszabály rögzíti a "kényszerbeszállítás" előfeltételeit (sürgős 
szükség személyes észlelése, személyesen végzett orvosi vizsgálat 
stb). 

� Karhatalom: sürgős szükség esetén mind a beutaló orvos, mind a 
mentőszolgálat kérheti a rendőrség közreműködését is.



PszichiPszichiáátriai inttriai intéézeti zeti 
gygyóógykezelgykezeléés forms formáái i 

I. beteg beleegyezésével,kérelmére (önkéntes gyógykezelés)

II. közvetlen veszélyeztető magatartás esetén (sürgősségi 
gyógykez.)

III. bíróság által elrendelt gyógykez (kötelező gyógykezelés)



Cselekvőképes beteg a felvétele előtt írásban beleegyezik.
A bírósági vizsgálatról a beteg lemond.

A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen beteg  meghatározott 
személy kérelmére vehető pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe.
Ebben az esetben a bíróság hivatalból vizsgálja a felvételt. 

A pszichiátriai osztály értesíti a bíróságot. 
A bíróság 72 órán belül vizsgálja, hogy az önkéntes gyógykezelés feltételei 
fennállnak-e. / beteg + orvos + igazságügyi elmeorvos szakértő vélemény/
Amennyiben nem indokolt, a beteget 24 órán belül el kell bocsátani. 
A cselekvőképes beteget kérelmére, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan 
cselekvőképes beteget a gyógykezelésbe vételét kérő személy kérelmére az 
intézetből el kell bocsátani.

Az önkéntesen felvett beteg nem bocsátható el, ha a gyógykezelés során 
veszélyeztető vagy közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít és emiatt 
fennáll az intézeti gyógykezelés szüksége. 

Kórházban 30, Rehabilitációs intézetében 60 naponként felülvizsgálat.

1. 1. ÖÖnknkééntes gyntes gyóógykezelgykezelééss





Közvetlen veszélyeztető állapotban azonnali pszichiátriai gyógykezelésbe vétel 
történik. Az észlelő orvos intézkedik a beutalásról, szükség esetén a rendőrség 
közreműködik.

A pszichiátriai intézet 24 órán belül a bíróságot értesíti 

A bíróság 72 órán belül határozatot hoz. Addig a beteg az intézetben tartható.

A bíróság akkor rendeli el a kötelező gyógykezelést, ha a beteg veszélyeztető
magatartást tanúsít. 

A bíróság meghallgatja a beteget, az orvost, valamint igazságügyi elmeorvos 
szakértő véleményét.

A bíróság a gyógykezelés szükségességét 30 naponként felülvizsgálja.

A pszichiátriai intézetből el kell bocsátani a beteget, ha intézeti gyógykezelése 
a továbbiakban nem indokolt.

2. S2. Süürgrgőősssséégi gygi gyóógykezelgykezelééss





Bíróság rendeli el, annak aki veszélyeztető magatartás tanúsít, de sürgősségi 
gyógykezelés nem indokolt.

1. Gondozó orvosa 
2. Bü-ben kényszergyógykezelés megszünte IMEI főig.
3. Ügyész, ha kényszergyógyk. kellene, de 1 évnél nem kapna többet 

Bejelentés - pszichiátriai gondozóintézet szakorvosához, aki a a bíróság 
értesítésével kezdeményezi a pszichiátriai kezelést. 

A bíróság az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül határoz a 
kötelező intézeti gyógykezelés elrendeléséről.

A bíróság meghallgatja a beteget és a független igazságügyi elmeorvos 
szakértőt, valamint az eljárást kezdeményező szakorvost.

Ha a beteg a bíróság idézésére nem jelenik meg, a bíróság elrendelheti 
elővezetését. 

Ha a bíróság elrendeli a kötelező intézeti gyógykezelést, de a beteg 3 napon 
belül nem jelenik meg a pszichiátriai intézetben, az eljárást kezdeményező
orvos intézkedik a beteg beszállítása iránt. A beteg beszállításához a 
rendőrség szükség esetén közreműködik.

KKööteleztelezőő gygyóógykezelgykezelééss





A beteg képviseletére a beteg vagy törvényes képviselője meghatalmazása 
alapján a betegjogi képviselő is jogosult. Ha a betegnek az eljárás során nincs 
törvényes vagy meghatalmazott képviselője, részére a bíróság ügygondnokot 
rendel ki.

Az igazságügyi elmeorvos-szakértő arra vonatkozóan is nyilatkozik, hogy a 
beteg ügyeinek vitelére képes-e.

Amennyiben az igazságügyi elmeorvos szakértői vélemény szerint a beteg 
ügyei viteléhez szükséges belátási képessége csökkent vagy hiányzik, a 
bíróság a szakértői véleményt megküldi a beteg lakóhelye szerint illetékes 
gyámhivatalnak a gondnokság alá helyezési eljárás megindítása céljából.



KKéényszergynyszergyóógykezelgykezeléés: s: 

Erőszakos és közveszélyt okozó bűncselekményt elkövetőknél, akiknél 
1 évnél súlyosabb szabadságvesztést kellene kiszabni, de nem 
bűntethető a kóros elmeállapot okozta beszámíthatatlanaság miatt, 
valamint a bűnismétlés veszélye nagy, azokat az Igazságügyi Megfigyelő
és Elmegyógyító Intézetben kezelik.
Kisebb súlyú esetekben bármely pszichiátriai intézetben elrendelhető. 

Kényszergyógykezelése feltételei:

1. kóros elmeállapot miatt képtelen a cselekménye következményeinek      
felismerésére vagy arra, hogy a felismerésnek megfelelően cselekedjen. 
(beszámítási képesség hiánya)

2. személy elleni erőszakos, v. közveszélyt okozó büntetendő cselekmény elkövetése

3. bűnismétlés veszélye

4. 1 évnél több bűntetést kapott volna büntethetőség esetén



� EZ MEGSZŰNT  !!!!

� Kizárólag alkoholistákra vonatkozott, abban az esetben ha 6 
hónapnál hosszabb szabadságvesztésre ítélik, és a cselekménye 
az alkoholista életmódjával függ össze.

KKéényszergynyszergyóógygyííttáás: s: 



PSZICHIPSZICHIÁÁTRIAITRIAI SSŰŰRGRGŐŐSSSSÉÉGG

Minden magatartás és/vagy élményzavar, amely azonnali 
beavatkozást tesz szükségessé, és amelynek elmaradása a 
betegre és/vagy környezetére nézve közvetlen veszéllyel 
jár.

Minden pszichiátriai állapot talaján kialakulhat sürgősségi 
ellátást igénylő helyzet. 

Nincs univerzális szabály



Bármely életkorban jelentkezhet sürgősségi ellátást igénylő pszichés 
zavar  

Bármely testi vagy lelki betegség talaján vagy mellett kialakulhat 

A sűrgősségi ellátást mindkét nem azonos arányban veszi igénybe. 

Gyakrabban szorulnak ellátásra az egyedülállók, hajléktalanok, idősek és 
alacsonyabb társadalmi statusúak. 

OMSZ nem baleseti jellegű riasztási statisztikái szerint a pszichiátriai 
természetű hívások közel 30%-át teszik ki. 

A pszichiátriai osztályon kb. 60-70%-a sürgősségi felvétel.

A sürgősségi felvételek 20%-át az öngyilkosságok, 10%-át pedig a 
heteroagresszív, erőszakos cselekedetek teszik ki. 

Gyakoribbak a riasztások hétvégeken, mint hét közben, este és az 
éjszaka első felében, mint napközben.



Sürgősségi pszichiátriai kórképek

�� ÖÖngyilkossngyilkossáág, g, öönsnséértrtőő magatartmagatartáás s 
�� AgresszAgresszíív / ellensv / ellensééges betegges beteg
�� GGáátolt / agittolt / agitáált beteglt beteg
�� Pszichotikus betegsPszichotikus betegséégekgek
�� SzerhasznSzerhasznáálattal lattal öösszefsszefüüggggőő kkóórkrkéépek pek 
�� Organikus kOrganikus kóórkrkéépekpek
�� AffektAffektíív betegsv betegséégekgek
�� SzorongSzorongáásos betegssos betegséégekgek
�� SzemSzeméélyislyiséégzavarokgzavarok
�� SpeciSpeciáális csoportok: lis csoportok: postpost partumpartum, , neuropszichineuropszichiáátriaitriai

kkóórkrkéépekpek
�� GyGyóógyszermellgyszermelléékhatkhatáásoksok
�� Nem orvosi indokok: szociNem orvosi indokok: szociáális lis éés krimins krimináális tlis téényeznyezőőkk
�� KrKríízis zis áállapotok  llapotok  



BeleegyezBeleegyezéés, ts, táájjéékoztatkoztatááss

�� Ameddig a beteg Ameddig a beteg veszveszéélyeztetlyeztetőő vagy kvagy köözvetlenzvetlenüül l 
veszveszéélyeztetlyeztetőő magatartmagatartáást tanst tanúússíít, t, el lehet tekinteni el lehet tekinteni 
a beteg beleegyeza beteg beleegyezééssééttőőll, de a t, de a táájjéékoztatkoztatáást ilyen st ilyen 
esetben is a lehetesetben is a lehetőőssééghez kghez kéépest meg kell kpest meg kell kíísséérelni. relni. 

�� A pszichiA pszichiáátriai inttriai intéézetbe felvett beteget az zetbe felvett beteget az 
ááltalltaláánosan elnosan előőíírt trt táájjéékoztatkoztatááson tson túúlmenlmenőően en szszóóban ban éés s 
íírráásban tsban táájjéékoztatni kell jogairkoztatni kell jogairóóll, k, küüllöönnöös tekintettel s tekintettel 
a ba bíírróóssáági eljgi eljáárráás ls léényegnyegéére. re. 

�� A veszA veszéélyeztetlyeztetőő vagy kvagy köözvetlen veszzvetlen veszéélyeztetlyeztetőő
magatartmagatartáás megszs megszűűnnéése utse utáán a beteget az n a beteget az ááltalltaláános nos 
szabszabáályok szerint rlyok szerint réészletesen szletesen ttáájjéékoztatni kell.koztatni kell.

191. 191. §§



KorlKorláátoztozááss

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet

A pszichiátriai betegek ellátására terjed ki !!!



A beteg jogainak korlátozása
� Személyes szabadságában bármely módon (fizikai, kémiai, biológiai 

vagy pszichikai módszerrel) csak a veszélyeztető vagy közvetlen 
veszélyeztető magatartású beteg korlátozható. 

� A korlátozás csak addig tarthat, illetőleg olyan mértékű és 
jellegű lehet, amely a veszély elhárításához feltétlenül 
szükséges. 

� A korlátozó intézkedés csak addig tarthat, ameddig az elrendelés 
oka fennáll.

� A korlátozás elrendelésének ezen felül oka lehet az, ha a 
sürgősségi, illetve kötelező gyógykezelés alatt álló beteg engedély 
nélküli eltávozása másként nem akadályozható meg.

� Kínzó, kegyetlen, embertelen, megalázó vagy büntető jellegű
korlátozó intézkedést tilos alkalmazni.



�� 194. 194. §§

(1) A korl(1) A korláátoztozáások elrendelsok elrendeléésséérrőől a l a betegjogi betegjogi 
kkéépviselpviselőőtt ééss a beteg ta beteg töörvrvéényes vagy meghatalmazott nyes vagy meghatalmazott 
kkéépviselpviselőőjjéét haladt haladééktalanul ktalanul éértesrtesííteni kell. !!!teni kell. !!!

(2) A korl(2) A korláátoztozáásokat rsokat réészletesen dokumentszletesen dokumentáálni lni éés s 
indokolni kell.indokolni kell.



A beteg ellátása során 
alkalmazható korlátozó eszközök

1. Pszichikai korlátozás

2. Fizikai korlátozás

3. Kémiai vagy biológiai korlátozás

4.4. EgyEgyééb (b (fizikai, kémiai vagy biológiai, illetve 
ezek komplex alkalmazása) 

Korlátozó intézkedés alkalmazására csak az 
ellátott pszichés megnyugtatásának 
megkísérlését követően kerülhet sor.



1. Pszichikai korlátozás

� Ide tartozik: 

� a pszichiátriai beteg felszólítása

� a veszélyeztető, illetve a közvetlen veszélyeztető
magatartástól való tartózkodásra, illetve az ilyen 
magatartások abbahagyására, 

� valamint a veszélyeztető, illetve a közvetlen veszélyeztető
magatartás elhárítását célzó beavatkozásokkal, kezelésekkel 
történő együttműködésre, 

� valamint ezek eredménytelensége esetén az arra való
figyelmeztetés, hogy egyéb korlátozó intézkedés alkalmazása 
következik.



2. Fizikai korlátozás

� A pszichiátriai beteg szabad mozgásának megtagadását, illetve 
mozgási szabadságának testi kényszerrel, fizikai és mechanikai 
eszközökkel, berendezésekkel való korlátozását jelenti, melynek 
célja különösen az osztály, a részleg és az intézet elhagyásának 
megtagadása és megakadályozása, az intézet területén történő
mozgás korlátozása, az elkülönítés, a testi kényszer, a rögzítés, 
valamint a lekötés.



3. Kémiai vagy biológiai 
korlátozás

� veszélyeztető, illetve a közvetlenül veszélyeztető magatartás 
elhárításához szükséges mennyiségű gyógyszer beleegyezés 
nélkül történő alkalmazása.



Korlátozó módszerek 
elrendelés

� főszabályként a beteg kezelőorvosa rendeli el. 

� A kezelőorvos az alkalmazást megelőzően – ha ez nem lehetséges, az 
alkalmazás megkezdését követően a lehető legrövidebb időn belül –
rögzíti az egészségügyi dokumentációban a korlátozó módszereket vagy 
eljárásokat, megjelölve azok indítékát és alkalmazásuk időtartamát. 

� Állandó orvosi felügyelet hiányában – kivételesen indokolt esetben –
ideiglenesen szakápoló is elrendelheti a korlátozást.

� A korlátozásról az orvost haladéktalanul értesíteni kell, akinek ezt 2 
órán belül jóvá kell hagynia, és a jóváhagyást 16 órán belül rögzítenie
kell. Ennek hiányában a korlátozást haladéktalanul meg kell szüntetni.



TTáájjéékoztatkoztatáási rendsi rend
1 1 Az ellAz elláátottat:tottat:
�� szszóóban, az elrendelban, az elrendeléésséérrőől l éés forms formáájjáárróól, valamintl, valamint
�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéés felolds feloldáássáárróól.l.

2 2 Az ellAz elláátott ttott töörvrvéényes knyes kéépviselpviselőőjjéét:t:
�� szszóóban, a korlban, a korláátoztozóó intintéézkedzkedéés vs véégrehajtgrehajtáása elsa előőtt, halaszthatatlan tt, halaszthatatlan 

esetben a vesetben a véégrehajtgrehajtáás alatt vagy azt ks alatt vagy azt köövetvetőően 3 napon belen 3 napon belüül a l a 
korlkorláátoztozóó intintéézkedzkedéés elrendels elrendeléésséérrőől l éés forms formáájjáárróól,l,

�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéés felolds feloldáássáárróól.l.
A korlA korláátoztozóó intintéézkedzkedéés felolds feloldáássáárróól tl töörtrtéénnőő ttáájjéékoztatkoztatáással ssal 

egyidejegyidejűűleg az adatlap mleg az adatlap máásolatsolatáát t áát kell adni, illetve meg kell t kell adni, illetve meg kell 
kküüldeni az ellldeni az elláátott ttott töörvrvéényes knyes kéépviselpviselőőjjéének.nek.

3 Az int3 Az intéézet zet ellelláátottjogitottjogi kkéépviselpviselőőjjéét:t:
�� Az elrendelAz elrendeléést kst köövetvetőő 48 48 óórráán beln belüül, l, íírráásban.sban.

Az Az ellelláátottat tottat éés a ts a töörvrvéényes knyes kéépviselpviselőőjjéétt -- elelőőzetesen vagy az zetesen vagy az 
eljeljáárráás alatt s alatt -- szszóóban az elrendelban az elrendelőő orvosorvos vagy annak hivagy annak hiáánynyáában ban 
az az intintéézmzméényvezetnyvezetőő áápolpolóó ttáájjéékoztatja.koztatja.



�� Amennyiben az intAmennyiben az intéézmzméényvezetnyvezetőő áápolpolóó rendeli el: haladrendeli el: haladééktalanul ktalanul 
éértesrtesííti az Intti az Intéézet orvoszet orvosáát.t.

�� Az elrendelAz elrendelőő orvos orvos éértesrtesííti az intti az intéézmzméényvezetnyvezetőőt.t.

�� Az intAz intéézmzméényvezetnyvezetőő éértesrtesííti az ti az ellelláátottjogitottjogi kkéépviselpviselőőt.t.

�� A pszichiA pszichiááter szakorvost konzultter szakorvost konzultáácicióó éérdekrdekéében ben éértesrtesííteni teni 
szszüüksksééges a szakmai vges a szakmai véélemleméénye cnye cééljljáábbóól. l. 

ÉÉrtesrtesííttéési rend:si rend:



A tA táájjéékoztatkoztatáási ksi köötelezettstelezettséég g 
tartalmi elemei:tartalmi elemei:

�� az elrendelaz elrendelőő éés foganatoss foganatosííttóó szemszeméély neve, ly neve, 
beosztbeosztáása,sa,

�� az elrendelaz elrendeléés rs röövid indoklvid indokláása,sa,

�� az alkalmazott korlaz alkalmazott korláátoztozóó intintéézkedzkedéés pontos s pontos 
meghatmeghatáározrozáása,sa,

�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéés megkezds megkezdéésséének ideje, a nek ideje, a 
vváárhatrhatóó ididőőtartam, illettartam, illetőőleg a korlleg a korláátoztozóó intintéézkedzkedéés s 
feloldfeloldáássáának ideje.nak ideje.



�� KorlKorláátoztozóó mmóódszerek dszerek éés eljs eljáárráások alkalmazsok alkalmazáása esetsa esetéén a beteg n a beteg 
áállapotllapotáát t éés testi szs testi szüükskséégleteit rendszeresen gleteit rendszeresen -- a szakmai a szakmai 
szabszabáályoknak megfelellyoknak megfelelőően en -- ellenellenőőrizni kell.rizni kell.

�� A beteg egA beteg egéészsszsééggüügyi dokumentgyi dokumentáácicióójjáában az ellenban az ellenőőrzrzéés ts téénynyéét t 
éés eredms eredméénynyéét fel kell tt fel kell tüüntetni.ntetni.



Szociális törvény 
94/G. §

(1) Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó
valamennyi bentlakásos intézményben az Eütv. szerinti veszélyeztető
vagy közvetlen veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén a 
pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó rendelkezések 
figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e §
szerinti eltérésekkel.

(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. szerinti kezelőorvos 
feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint a korlátozó
intézkedés alkalmazását a külön jogszabályban meghatározott írásos
formában kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége 
hiányában az intézményvezető által műszakonként kijelölt, a korlátozó
intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló jogosult az 
intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és 
az intézmény vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról 
haladéktalanul tájékoztatni kell.



(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról 
tájékoztatja az intézmény vezetőjét. Az intézményvezető feladata 
az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén a 
többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az 
intézményvezető 48 órán belül köteles tájékoztatni a törvényes 
képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.

(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő
vagy törvényes képviselője panasszal élhet az intézmény 
fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a fenntartó
szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.

A korlátozó intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással 
egyidejűleg az adatlap másolatát át kell adni, illetve meg kell 
küldeni az ellátottnak, valamint törvényes képviselőjének. 



HibHibáákk
A szociális intézményeken gyakran alkalmaznak korlátozó intézkedéseket, de 
nem tekintik korlátozásnak, ezért azt nem dokumentálják !

• Gyakorta alkalmazott eszközök (pl.: ágyrács és kerekesszékben való rögzítés) 
az ellátott személyes szabadságát fizikai módszerekkel korlátozó olyan 
intézkedés, amely az ellátott emberi méltósághoz való jogának sérelmével jár 
együtt, ezért annak alkalmazására csak rendkívüli esetben, kizárólag sürgős 
szükség esetén, illetőleg az ellátott vagy mások élete, testi épsége és 
egészsége védelmében kerülhet sor.

A korlátozó módszerek preventív jelleggel nem alkalmazhatóak !

Az ellátottak jogainak, különös tekintettel az emberi méltósághoz való jognak 
az érvényesülése érdekében korlátozó intézkedés preventív jelleggel, illetőleg 
az „ápolási feladatok megkönnyítése céljából” történő alkalmazása az ellátottak 
jogsérelmével jár.

• Betegbiztonság vagy korlátozás? Legyen eljárásrend az intézményekben



FFőőbb szabbb szabáályoklyok

�� Az emberi mAz emberi mééltltóóssáág nem korlg nem korláátozhattozhatóó
�� A testi A testi éépspsééghez ghez éés az egs az egéészsszsééghez fghez fűűzzőőddőő jogok tiszteletben jogok tiszteletben 

tarttartáásasa
�� Csak orvos rendelheti el, (kivCsak orvos rendelheti el, (kivéételesen telesen szocszoc intintéézetben)zetben)
�� Nem alkalmazhatNem alkalmazhatóó bbüüntetntetééskskééntnt
�� Nem tNem töörtrtéénhet knhet kíínznzáás, kegyetlenss, kegyetlenséég, megalg, megaláázzáás, tilos a s, tilos a 

bbáántalmazntalmazáás, a hs, a háállóós s áágy,ketrec alkalmazgy,ketrec alkalmazáása sa 
�� A korlA korláátoztozáás a veszs a veszéély elhly elháárrííttáássáához szhoz szüüksksééges legrges legröövidebb ideig videbb ideig 

alkalmazhatalkalmazhatóó
�� Az adott veszAz adott veszéélyhelyzethez viszonylyhelyzethez viszonyíítva a legkisebb mtva a legkisebb méértrtéékkűű, a , a 

legkevesebb hlegkevesebb háátrtráányt jelentnyt jelentőő korlkorláátoztozáást alkalmazzukst alkalmazzuk
�� A korlA korláátoztozáás s ttéénynyéérrőőll a hozza hozzáátartoztartozóót illetve a gondnokot t illetve a gondnokot éés a s a 

betegjogi kbetegjogi kéépviselpviselőőt t éértesrtesííteni kell a korlteni kell a korláátoztozáás elrendels elrendelőőjjééneknek





A pszichiA pszichiáátriai inttriai intéézet (otthon) rzet (otthon) réészletes eljszletes eljáárráásrendet alaksrendet alakíít t 
ki a korlki a korláátoztozóó intintéézkedzkedéések elrendelsek elrendeléésséének nek éés s 
alkalmazalkalmazáássáának szabnak szabáályairlyairóól, amelyben l, amelyben öönmagnmagáára nra néézve a zve a 
hathatáályos jogszablyos jogszabáályokban foglaltaknlyokban foglaltaknáál szigorl szigorúúbb szabbb szabáályokat lyokat 

is megis megáállapllapííthat.                    that.                    ki kell ki kell ffüüggeszteniggeszteni
Az eljAz eljáárráásrendnek tartalmaznia kell:srendnek tartalmaznia kell:
�� az intaz intéézmzméény ny munkarendjmunkarendjéétt figyelembe vfigyelembe vééve a ve a 

korlkorláátoztozóó intintéézkedzkedéések elrendelsek elrendeléésséének szabnek szabáályait;lyait;
�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéések egyes formsek egyes formááinak inak maximmaximáális lis 

ididőőtartamtartamáát;t;
�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéések egyes formsek egyes formáái melli melléé rendelt rendelt 

megfigyelmegfigyeléés szabs szabáályaitlyait;;
�� a korla korláátoztozáás s feloldfeloldáássáának szabnak szabáályaitlyait;;
�� a korla korláátoztozóó intintéézkedzkedéésekkel kapcsolatos sekkel kapcsolatos éértesrtesííttéésisi

jogokra jogokra éés ks köötelezettstelezettséégekre vonatkozgekre vonatkozóó szabszabáályokat;lyokat;
�� a a panaszjogpanaszjog gyakorlgyakorláássáának rnak réészletes szabszletes szabáályait.lyait.



Az intézménybe történő
felvételkor

Az intézményvezető írásos formában tájékoztatja az 
ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét:  

� a szervezeti és működési szabályzat korlátozó
intézkedésre vonatkozó szabályairól, 

� az ellátotti jogokról a korlátozó intézkedés 
alkalmazása esetén, 

� az ellátottjogi képviselő, illetve az érdekképviseleti 
fórum elérési lehetőségéről, 

� a panaszjog lehetőségéről, gyakorlásának szabályairól. 

A tájékoztatót az ellátott, törvényes képviselője és az 
intézmény vezetője írja alá.



SZABSZABÁÁLYOKLYOK

�� Amennyiben az egyAmennyiben az egyééb korlb korláátoztozóó intintéézkedzkedéés s 
ididőőtartama az elrendeltartama az elrendelééststőől szl száámmíított tott 16 16 óórráát t 
meghaladjameghaladja, annak fenntart, annak fenntartáássáát az orvos t az orvos 
felfelüülvizsglvizsgáálja lja éés indokls indokláással egyssal együütt dokumenttt dokumentáálja. lja. 

�� Ezt kEzt köövetvetőően az egyen az egyééb korlb korláátoztozóó intintéézkedzkedéés s 
fenntartfenntartáássáának sznak szüükskséégessgessééggéét az orvos ismt az orvos isméételten, telten, 
legklegkééssőőbb bb 72 72 óórráánknkééntnt felfelüülvizsglvizsgáálja, indokllja, indokláással ssal 
egyegyüütt dokumenttt dokumentáálja lja éés a betegjogi, illetve s a betegjogi, illetve 
ellelláátottjogitottjogi kkéépviselpviselőőnek jelenti.nek jelenti.



�� ElkElküüllöönnííttéés, testi ks, testi kéényszer, rnyszer, röögzgzííttéés s éés leks lekööttééss
esetesetéén a feln a felüülvizsglvizsgáálatot latot éés ennek dokuments ennek dokumentáálláássáát t 
legklegkééssőőbb bb 4 4 óórráánknkééntnt, , 

�� 18.18. ééletletéévvéét be nem tt be nem tööltltöött, valamint tt, valamint terhes terhes 
szemszeméélyek esetlyek esetéén legkn legkééssőőbb bb 2 2 óórráánknkééntnt kell kell 
elvelvéégezni.gezni.

�� A A jelentjelentéési ksi köötelezettstelezettséégnekgnek az orvos legkaz orvos legkééssőőbb az bb az 
elkelküüllöönnííttéés, testi ks, testi kéényszer, rnyszer, röögzgzííttéés s éés leks lekööttéés s 
elrendelelrendeléésséét kt köövetvetőő 72 72 óórráánknkééntnt, illetve , illetve 

�� amennyiben ezen korlamennyiben ezen korláátoztozóó intintéézkedzkedéések idsek időőtartama a tartama a 
72 72 óórráát nem haladja meg, megszt nem haladja meg, megszüüntetntetééssüüket kket köövetvetőő 4 4 
óórráán beln belüüll tesz eleget.tesz eleget.



�� ÉÉrtelmi fogyatrtelmi fogyatéékosskossáág g éés s demenciademencia kköövetkeztvetkeztéében ben 
tarttartóós veszs veszéélyeztetlyeztetőő magatartmagatartáást mutatst mutatóó, szabad , szabad 
mozgmozgáásukban folyamatosan korlsukban folyamatosan korláátozott pszichitozott pszichiáátriai triai 
betegeknbetegeknéél az osztl az osztáály, a rly, a réészleg szleg éés s az intaz intéézet zet 
elhagyelhagyáássáának megtagadnak megtagadáása sa éés megakads megakadáályozlyozáása,sa, az az 
intintéézet terzet terüületletéén tn töörtrtéénnőő mozgmozgáás korls korláátoztozáása esetsa esetéén n 
-- ide nem ide nem éértve a (8) bekezdrtve a (8) bekezdéés szerinti fizikai s szerinti fizikai 
korlkorláátoztozáásokat sokat -- a (7) bekezda (7) bekezdéés szerinti s szerinti 
felfelüülvizsglvizsgáálatot, dokumentlatot, dokumentáácicióót t éés jelents jelentéést st 168 168 
óórráánknkééntnt kell elvkell elvéégezni.gezni.



�� A korlA korláátoztozóó intintéézkedzkedéést foganatosst foganatosííttóó szemszeméély ly 
korlkorláátoztozáás els előőtt ktt kööteles nevteles nevéét t éés beoszts beosztáássáát a t a 
pszichipszichiáátriai beteggel ktriai beteggel köözzöölni. lni. 

�� KorlKorláátoztozóó intintéézkedzkedéések elrendelsek elrendeléése esetse esetéén a n a 
pszichipszichiáátriai beteget triai beteget éés a panasz ts a panasz téételteléére jogosult re jogosult 
szemszeméélyeket tlyeket táájjéékoztatni kell a panaszhoz valkoztatni kell a panaszhoz valóó
jogukrjogukróól.  l.  

�� A korlA korláátoztozóó intintéézkedzkedéés elleni panasz elints elleni panasz elintéézzéése sorse soráán n 
soron ksoron kíívvüül kell eljl kell eljáárni.rni.



TTáámadmadóó/fenyeget/fenyegetőő beteg ellbeteg ellááttáásasa

�� MegnyugtatMegnyugtatóó kköözeledzeledéés /ne legyen fs /ne legyen féélrelreéérthetrthetőő
� Az orvos (aki vezényel) mellett legalább 2 ápoló és lehetőség 

szerint biztonsági személyzet (sz.e. mentős, rendőrök is)
� Nem kapkodó, de lehetőleg gyors ellátás 
�� A beteg ne kerA beteg ne kerüüljljöön a hn a háátunk mtunk mööggéé !!
�� Tudatni sajTudatni sajáát kompetencit kompetenciáánkatnkat
�� SegSegííttőőkkéészsszsééggüünket hangoztatni/hangsnket hangoztatni/hangsúúlyoznilyozni
�� GyGyóógyszert felajgyszert felajáánlani nlani 
�� ErErőőt felvonultatni (van amikor jt felvonultatni (van amikor jóó, van amikor nem), van amikor nem)
� döntési lehetőség felkínálása (pl. injekciót vagy per os

készítményt fogad-e el), és ezzel az együttműködés javítása



KKöözzöölni:lni:
�� Az erAz erőőszak a gyszak a gyóógygyííttáás keretei ks keretei köözzöött elfogadhatatlantt elfogadhatatlan
�� SzeretnSzeretnéénk elkernk elkerüülni,hogy megflni,hogy megféékezni kkezni kéényszernyszerüüljljüünk, nk, 
de ha elkerde ha elkerüülhetetlen, megtesszlhetetlen, megtesszüük, akk, akáár kemr keméényen isnyen is
� világos, tömör, lényegre törő fogalmazás, cél: a beteg 

megnyugtatása, tájékoztatása tervezett 
beavatkozás(ok)ról és az elvárt viselkedésről, és az 
együttműködés támogatása, fenntartása

� a személyzet nyugodt, de határozott, következetes 
magatartása

� szükség esetén fizikai korlátozás a sérülés veszélyének 
minimalizálásával / elkerülésével 

� a beteg szükségleteinek, kéréseinek lehetőség szerinti 
figyelembe vétele 



NNééhháány jny jóó tantanáács  acs  agresszgresszíív v 
betegnbetegnéél:l:

- biztonságos környezetet /veszélyes tárgyak, 

eltávolítása/, 

- ne maradjunk kettesben a beteggel,3 fél jelenléte

- magatartásunk legyen higgadt, empatikus és határozott. 

- tájékoztatás elengedhetetlen, mind a szándékunkról, 

mid a jogokról.



KKööszszöönnööm a figyelmet m a figyelmet éés kitarts kitartáást !st !


