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DE: van jogi lehetőség előzetes
egészségügyi rendelkezést tenni

1 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Alapellátási Intézet
2 Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány
3 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar, Egészségtudományi Doktori Iskola
4 Társaság a Szabadságjogokért Egyesület
5 Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék

Előzetes ellátási terv

„Minőségi életvégi napok”
Legmegfelelőbb az az ellátás = jó tüneti kontroll mellett
a lehető legjobb életminőség megtartására törekszik
mindvégig oly módon, hogy figyelembe veszi a beteg
kívánságait.

Ellátás (gondozás) kívánt helyszíne
Előzetes egészségügyi rendelkezés
Ellátás (gondozás) körülményei
Orvosi kezelések visszautasítása
(pl. újraélesztés)

Életvégi kívánalmak megbeszélése fontos része a
palliatív-hospice ellátásnak.

Helyettes döntéshozó kijelölése

Jogklinika
• (jogi) egyetemi fakultatív tantárgy
• a hallgatók egy adott jogterületen az elméleti
alapok elsajátítása mellett gyakorlati munkát is
végeznek
• tényleges jogi segítséget nyújtanak rászoruló
klienseknek

Személyes értékek, fontos
dolgok az életben
Temetés, búcsúztatás

ESETISMERTETÉS

Jogklinika program 2016-tól
Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Állam- és Jogtudományi Kar
Pécs-Baranyai Hospice Alapítvány

Vallással, spiritualitással
kapcsolatos kívánalmak

Anamnézis
70 éves nőbeteg
2009 óta emlődaganat
2016 vesetumor
2017 pancreastumor
Gyógyszerei: 100 ug/h Fentanyl TTS, T. Milurit, vaspótlás, T.
Kalium, T. Furon, T. Controloc, Caps. Kreon, T. Cerucal, T,
Espumisan, Inj, Clexane, Mo cseppek, T. Motilium
• Erős dohányos
•
•
•
•
•
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Integrált palliatív ellátási modell Pécsett
Otthoni

Járóbeteg

Intézeti

Palliatív mobil
team
2017

Otthoni
hospice

Palliatív
szakrendelés

Palliatív
onkoterápiás
ágyak

Családorvos

Szociális státusz
•
•
•
•
•

Németországban élt, vezető pozícióban dolgozott
2010-ben jött haza, jó anyagi körülmények között élt
Férje, fia korábban meghalt autóbalesetben
Gyermekkori, középiskolai barátnői voltak a direkt gondozók
Magasan képzett, határozott jellemű nő, ügyei tudatos
elrendezésére, lezárására törekedett

•

Keresztlánya szociális otthonban gondozó aki hallott az előzetes
rendelkezésről
PBHA- 2x előzetes rendelkezés, közjegyző (FONTOS: nem volt
helyettes döntéshozó)

•
Hospice osztály

Végrendelet készíttetése
Adományozás (eszközvásárlás)
Eü. ellátás - döntések

Ápolási státusz
•
•
•
•

•
•
•

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. tv.

Rendszeres oxigénterápia
Általános állapota gyenge
Fennjáró, lakáson belül közlekedett, lakáson kívül csak kísérettel
Tudata tiszta, határozott, konkrét kívánságai voltak az ellátással
kapcsolatban

Minimális invazivitás
Otthon szeretne maradni
Otthon szeretne meghalni

•
•

Életet meghosszabbító kezelések
Olyan ellátások, amelyeket
kórházban végeznek

Ki dönt, ha a beteg cselekvőképtelenné válik?

Életmentő / életfenntartó beavatkozások visszautasítása
• ha olyan súlyos,
• az orvostudomány mindenkori állása szerint
gyógyíthatatlan betegségben szenved,
• ami megfelelő egészségügyi ellátás mellett is
• rövid időn belül a halálához vezet.

Kivétel: jognyilatkozat
Előzetes egészségügyi rendelkezés
cselekvőképtelenség esetére (élő végrendelet)

Eütv.

• Tételesen felsorolja az elutasított
beavatkozásokat
• Helyettes döntéshozót jelöl ki
Gyermekkori, középiskolai barátnői a direkt gondozók

Nem volt olyan személy, aki az Eütv. alapján jogosult lett volna
Klementina nevében kezelést visszautasítani.
Ha nincs jogszerű visszautasítás, akkor vélelmezni kell, hogy kéri
a kezeléseket.
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Előzetes eü. rendelkezés
• Reanimációt és kórházi invazív beavatkozásokat elutasító
nyilatkozat + helyettes döntéshozó megnevezése
• Közjegyző (2017. november)
• 2018. január - otthonában elhunyt

Köszönöm a figyelmet!
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