
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának 
Várólista szabályzata 

 

 

I. fejezet Általános rendelkezések A szabályzat hatálya 

 

1.§ (1) A szabályzat hatálya kiterjed a Klinikai Központ valamennyi szervezeti egységére, a Klinikai Központ egységeinél a 

betegellátás sorrendjét meghatározó valamennyi dokumentumra. 

 

(2) A szabályzat személyi hatály kiterjed a Klinikai Központ (továbbiakban: Intézmény) valamennyi közalkalmazottjára, 

valamint az egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyekre. 

 

Az intézményi várólista fogalma 
 

2. § Az intézményi várólista az intézményben a betegellátás sorrendjét meghatározó jegyzék, amely - a központi várólista 

alapján igénybe vehetı ellátások kivételével -- mőtétek, beavatkozások, vizsgálatok meghatározott sorrend szerinti 

elvégzése, illetve nagy értékő eszközök igénybevétele érdekében kerül kialakításra. Várólistát kell vezetni az I . sz. mellékletben 

szereplı ellátások esetében: valamint azon ellátásoknál. ahol az elıjegyzési idı hosszabb, mint 6(0 nap. 

 

 

II. fejezet 
A várólista vezetésére alkalmazandó általános rendelkezések 

 

3. § (1) Az intézményi várólistára való felkerülést - a beteg megfelelı tájékoztatáson alapuló beleegyezése alapján - a beteg 

kezelıorvosa kezdeményezi. 

 

(2) A várólista adatait - kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon - az Intézmény honlapján közzé kell tenni, az 

ellátás igénybevételének várható idıpontjának rögzítésével. 

 

(3) A közzététellel kapcsolatos adatvédelmi szabályokat a jogszabályok, valamint az Intézmény ..Adatvédelmi Szabálvzata" 

tartalmazza. 

 

(4) A várólista adatait a honlapon - folyamatosan, de legkésıbb a változást követı öt napon belül - úgy kell közzétenni, hogy 

abból megállapítható legyen az adott beteg számára a várólistán elfoglalt helye. 

 

(5) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató az intézményi várólistára történı felvételt megtagadhatja, ha a területi 

ellátási kötelezettségő feladatainak folyamatos ellátását - a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásában - a területen 

kívüli beteg fogadása veszélyezteti. 

 

4. § (1) A Várólista vezetését klinikánként az intézetvezetı által kinevezett személy végzi.  

(2) A honlapon történi megjelenésért a Kari Informatikai Csoport vezetıje felel. 

 

(3) A havi váró- és betegfogadási jelentést az EBF-nek a klinikákról összegyőjtött, valamint a egészségügyi informatikai 

rendszerben lévı adatok alapján az intézeti várólista felelısök koordinátora küldi el. 





 



 


