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Tisztelt Hölgyeim és Uraim, 
kedves Vendégeink!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket Gyula Város Önkormányzata nevében a Polgári és büntetőjogi felelősség 
az egészségügyi gyakorlatban című konferencián!
2015 novemberben – nem kis büszkeségünkre – először lehettünk házigazdái egy olyan rendezvénynek, 
mely két diszciplína – az orvos- és a jogtudomány – képviselői számára is vonzó és színvonalas programot 
kínált, hiszen „ikerkongresszusként” került megrendezésre. Immáron elmondhatjuk, e konferencia otthonra 
talált Gyulán, hiszen negyedszer láthatjuk vendégül Önöket.
A Gyulai Törvényszék, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti- és Nőgyógyászati Klinikája, a European 
Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) magyar tagozata, a Magyar Család és Nővédelmi 
Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete, a Szegedi Akadémiai Bizottság Reprodukciós Egészség 
Munkabizottsága és a Diczfalusy Alapítvány tudományágakat összekötő szimpóziuma nagyszerűen világít 
rá a tényre: mai világunk egyre nehezebben szorítható be a hagyományos értelmezési keretek közé, a 
változásokhoz pedig a tudománynak is alkalmazkodnia kell.

A konferencia e mellett számomra, számunkra azonban más okból is rendkívül fontos. 
Azt, hogy Gyula az 1950-es megyeszékhely-váltás után is központi szerepet képes betölteni Békésben, 
nagyban köszönheti annak, hogy több rendkívül jelentős közszolgáltatást biztosító megyei intézmény 
otthona maradhatott, melyek között e kétnapos rendezvény házigazdái – a Békés Megyei Központi Kórház 
és a Gyulai Törvényszék – is megtalálhatóak.

Gyula – tudásközponti szerepe és nemzetközi hírű húsipara mellett – leginkább turisztikai adottságairól 
ismert, így egy ilyen nagyszabású szakmai program számára ideális helyszínnek tekinthető. Erről reményeim 
szerint Önök is meggyőződhetnek majd a rendezvény sűrű szakmai programja mellett is, ha ellátogatnak 
a várba, a közelmúltban Európa 40 legjobb kiállítóhelye közé beválasztott Gyulai Almásy-kastély 
Látogatóközpontba, az újabb kiemelkedően sikeres szezont maga mögött tudó AquaPalotába, az Erkel 
Ferenc Emlékházba vagy a 2014-re megújult, a Kohán Képtárnak és Vigadónak is helyet biztosító, Göndöcs-
kertbe. Ahogyan azt is remélem, hogy a mostani rövid ízelítő után, kedvet kapnak ahhoz, hogy később 
családjukkal, barátaikkal is felkeressék majd Gyulát!

Ez úton kívánok sikeres tanácskozást, eredményes szakmai munkát és kellemes, tartalmas időtöltést 
mindannyiuknak! Érezzék jól magukat nálunk!

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere



Köszöntő

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Kollégák!

 
Immár hagyomány, hogy a Gyulai Törvényszék több, mint 100 éve épült eklektikus stílusú nagyszerű 
épületének dísztermében rendezzük meg a „Polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi 
gyakorlatban” című tudományos konferenciát, ezúttal már negyedik alkalommal.

A rendezvényre a Gyulai Törvényszék, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti- és Nőgyógyászati 
Klinikája, a European Society of Contraception and Reproductive Health (ESC) magyar tagozata, a 
Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Békés Megyei Szervezete, a Szegedi Akadémiai 
Bizottság Reprodukciós Egészség Munkabizottsága és a Diczfalusy Alapítvány közös szervezésében 
kerül sor.

Az előadók között kitűnő hazai és külföldi igazságügyi és egészségügyi szakembereket 
üdvözölhetünk idén is. Az előadások elsősorban az orvosi tevékenység, szűkebb értelemben a 
szülészet-nőgyógyászat és neonatológia polgári és büntetőjogi vonatkozásaival foglalkozik. Célunk, 
hogy a bírósági eljárásokban közreműködő bírák, ügyészek, a rendőrség munkatársai, valamint az 
igazságügyi orvosszakértők, ügyvédek és maguk az orvosok is megismerjék egymás álláspontját, 
valamint azokat a változásokat, amelyek az elmúlt évben az igazságügyi szakértés, a polgári és 
büntető jogi felelősség vonatkozásában, az egészségügy területén bekövetkeztek.

Foglalkozunk a sérelemdíj egészségügyi vetületével, valamint az orvosi tevékenység jogi 
felelősségével. Példákat kívánunk bemutatni a környező országok joggyakorlatából és néhány 
érdekes eset elemzéséből közösen vonunk le következtetéseket.

A konferencián való részvétel az orvosok és igazságügyi orvosszakértők számára tesztvizsgával zárul, 
melyet kreditponttal honorálunk.

A bírósági ülésteremben egymással szemben álló, gyakran vitatkozó feleknek most és itt lehetőségük 
lesz a megbeszélést az előadások szünetében, vagy akár a fehér asztal mellett baráti beszélgetés 
formájában is folytatni. Erre kitűnő alkalmat biztosít a vendégszerető Gyula város, mely azon túl, 
hogy a szimpózium helyszínéül szolgál, wellness és gasztronómiai lehetőségeivel, gazdag kulturális 
életével, reményeink szerint lehetővé teszi, hogy a résztvevők gazdag szakmai tapasztalatok mellett 
kellemes emlékekkel távozzanak és legközelebb is részt vegyenek az igazságügyi konferencián.

Prof. Dr. Bártfai György
a Diczfalusy Alapítvány elnöke

a Kongresszus társelnöke

Dr. Bagdi Árpád Gyula
a Gyulai Törvényszék elnöke

a Kongresszus társelnöke



Tudományos és 
szervező bizottság tagjai

A kongresszus védnökei:

Dr. Bagdi Árpád Gyula
a Gyulai Törvényszék elnöke

Prof. emeritus Dr. Bártfai György
A Diczfalusy Alapítvány elnöke

Prof. Dr. Németh Gábor
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai 
Központ Szülészet-Nőgyógyászati Klinika igazgatója,
SZTE-ÁOK, továbbképzési dékánhelyettes

Dr. Párducz László PhD.
osztályvezető főorvos,
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház
Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály

Fővédnök:

Prof. Dr. Bódis József
A Magyar Nőorvos Társaság elnöke, az EMMI Oktatásért 
felelős államtitkára

Helyi védnökök:

Dr. Görgényi Ernő
Gyula város polgármestere

Dr. Becsei László
A Békés Megyei Központi Kórház
Főigazgató főorvosa



Program
Díszterem

09:30 – 10:00 Plenáris ülés megnyitása – Köszöntő, Opening Ceremony
Dr. Bagdi Árpád  - Gyulai Törvényszék elnöke, Prof. Dr. Bódis József  - A 
Magyar Nőorvos Társaság elnöke, az EMMI Oktatásért felelős államtitkára, 
Dr. Görgényi Ernő  - Gyula város polgármestere, Prof. Dr. Németh Gábor 
- A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Szülészet-Nőgyógyászati Klinika igazgatója, SZTE-ÁOK továbbképzési 
dékánhelyettes, Prof. em. Dr Bártfai György a Diczfalusy Alapítvány elnöke

Sir Prof. Sabaratnam Arulkumaran  MCSNTT tisztelei tagsági diploma 
átadási ünnepsége/ Bestowal ceremony, the Pro Familia Hungaria Society   
presents  Honorary membership  for Sir Professor S Arulkumaran 

Laudáció: Prof. em. Dr Bártfai György  
A diploma  átadása /  Hand over the diploma

Dr. Párducz László PhD. MCSNTT elnöke/ László Párducz MD, PhD. 
President of the Pro Familia Hungariae

10:00 – 11:50 1 szekció / 1st session 
üléselnökök/chair: Prof. em. Dr Bártfai György, Dr. Bagdi Árpád

10:00 – 10:25 Clinical Governance to Reduce Medical Litigation by Improving Safety 
& Quality
Sir. Prof. Sabaratnam Arulkumaran – UK –  St.George’s University of London

10:25 – 10:50 Tájékozott beleegyezés
Prof. Dr. Görög Márta – intézetvezető, Szegedi Tudományegyetem, Állam- és 
Jogtudományi Kar, Civilisztikai Tudományok Intézete

10:50 – 11:00 Szünet/Intermission

11:00 – 11:50 2 szekció / 2nd session  
üléselnökök/chair: Prof. Dr. Németh Gábor, Dr. Bagdi Árpád

11:00 – 11:25 How court decisions changed our behaviour in the delivery ward 
(Austrian experience concerning medico legal aspects of caesarean 
section)
Prof. Dr. Dieter Bettelheim – Austria

11:25 – 11:50 Az orvosok szerepe a korabeli büntetőeljárásokban
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária – tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti 
Tanszék



11:50 – 12:45 Ebédszünet – állófogadás / Lunch break
Helyszín: Kohán Képtár / Kohan Galery

12:45 – 14:00 3 szekció / 3nd session 
üléselnökök/chair:  Prof. Dr. Peter Chitulea, 
Dr. Csepregi-Matus Éva Márta

12:45 – 13:10 A műhibaperek a bírói gyakorlatban, különös tekintettel a diagnoszti-
kai tévedésekre és a gyógyulási/életben maradási esély csökkentésére/
elvesztésére
Dr. Kiss Gabriella – tanácselnök, Szegedi Ítélőtábla

13:10 – 13:35 CTG & Medico-legal Issues Current Strategies in Progress to Reduce 
Litigation – illustrative examples
Sir. Prof. Sabaratnam Arulkumaran – UK –  St.George’s University of London

13:35 – 14:00 Az adatvédelem egyes kérdései az egészségügyi jogban
Dr. Bagdi Árpád Gyula – elnök, Gyulai Törvényszék

14:00 – 14:10 Szünet/Intermission

14:10 – 15:55 4 szekció / 4th session 
üléselnökök/chair:  Dr. Párducz László PhD, 
Dr. Csepregi-Matus Éva Márta

14:10 – 14:35 A bírói gyakorlat fejlődése az orvosi kártérítési perekben
Dr. Pribula László – kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla

14:35 – 14:55 A szakértői bizonyítás rendszere a régi és az új eljárásjogi
szabályok tükrében, különösen magánszakértő „intézményére”, és 
annak gyakorlati megvalósulására a bírósági ítélkezésben.
Dr. Szücs Péter - ügyvéd - Budapest

14:55 – 15:10 Az egészségügyi kártérítési felelősség jogalapjának megállapítása 
és következményei a bírói gyakorlatban, az orvos szakértő 
szemével.
Dr. Orbán Győző - igazságügyi orvosszakértő - Fót Egészségügyi Központ

15:10 – 15:25 Forensic Medical Committee of the Faculty of Medicine of Novi Sad
Prof. Dr. Tihomir Vejnovic – Head of the Department of OB&GYN University of 
Novi Sad, Serbia

15:25 – 15:40 Szülészeti evidenciák – ellentmondások a Magyarországon elérhető 
szakmai anyagban.
Dr. Pap Károly – Jósa András Megyei Kórház Szülészeti-Nőgyógyászati Osz-
tály, osztályvezető főorvosa

15:40 – 15:55 Diszkusszió



15:55 – 16:00 Szünet/Intermission

16:00 – 17:45 3 szekció / 3nd session - Kerekasztal beszélgetés/Round table discussion
üléselnökök/chair:  Prof. Dr. Gheorghe Furau, Prof. Dr. Tihomir Vejnovic

Polgári és büntetőjogi felelősség a szülészeti tevéknységben / Civil and 
criminal liability in the operative obstetrical practice 

16:00 – 16:15 A császármetszés szülészeti és jogi vonatkozásai
Prof. Dr. Németh Gábor, A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert 
Klinikai Központ Szülészet-Nőgyógyászati Klinika igazgatója, SZTE-ÁOK, 
továbbképzési dékánhelyettes

16:15 – 16:30 Presenting an obstetrical case with an unfavorable end
Prof. Dr. Peter Chitulea,  Dr. Reres Gherai  
University of Oradea, Faculty of Medicine and Pharmacy, Department of 
Obstetrics and Gynaecology, Oradea, Romania

16:30 – 16:45 Medical, ethical and legal challenges in training the residents
Ass. Prof. Dr. Cristian Furau, Dr. Roxana Furau, Prof. Dr. Gheorghe Furau - 
Western University “Vasile Goldis” of Arad, Romania

16:45 – 17:00 Az „ ideális” felperes a Kórház
(Panaszok és kártérítési perek egy Megyei Kórház életében) 
Dr. Becsei László  - Békés Megyei Központi Kórház - főigazgató főorvos

17:00 – 17:30 Vita/Dissscussion

17:30 – 17:45 Teszt vizsga/Test exam

17:45 – 18:00 Zárszó / Closing remarks
Dr. Bagdi Árpád  és  Prof. Dr. Németh Gábor

18:00 – 20:00 Vacsora a Hotelban

20:00 – 22:00 Zenés est a Várborozóban



LAUDATION
The  Pro Familia Hungaria Society  - which is one of the oldest Societies in Hungary in the  field of human  repro-
ductive health - is greatly honoured that  Sir  S. Arulkumaran  pays a  visit  again to our Congress.  At  this  occasion 
the  Board of the Society  decided to honour  Sir Professor  emeritus  Sabaratnam  Arulkumaran  with the “Honoris  
membership degree” of our Society to acknowledge the  fruitful and continuous support  he has offered us in the past 
decade. (The Pro Familia Hungaria (PFH) (?)
Prof. Arulkumaran has continuously supported our society various ways. In the past decade he was key-note speaker 
of our congresses many times. He supported  the translation  of his book concerning  ‘Fetal  monitoring  in  practice’  
which is an essential tool in  the hand of obstetricians all over the word.

Now I would like to present some excerpts and important data from his scientific  c.v. 

Sir Sabaratnam Arulkumaran
MBBS Hons. (Cey), DCH (Cey), LRCP & MRCS (UK), FRCOG, FRCS Ed, 
FAMS (Sing), MD, PhD.;  Hon. DSc, FSOGC, FACOG, FSCOG, FCPS, FSACOG, FSLCOG, FICOG, FDGG 

Important appointments & positions;
*Professor Head, Obstetrics and Gynaecology, St.George’s Hospital Medical School, University of London.  From 
2001 to 2013.
* President of the Royal College of Obstetricians & Gynaecologists of the UK; ’07-‘10.
* President – FIGO – 2012 – 2015
*President of the British Medical Association – 2013-2014.
*Fellow of the Institute of Medicine, Academy of Sciences, USA.

National Honours – Knight Bachelor awarded by Her Majesty the Queen of England.

Editorial board membership;
Editor in Chief - Best Practice & Research in Clinical Obstetrics & Gynaecology from 1998.  Associate Editor of Obs-
tetrics and Gynaecology Survey (USA), 
Current Obstetrics and Gynaecology (UK), 
Obstetrics, Gynaecology and Paediatrics (HK), 
J HK Academy of Medicine Med. Journal (HK), International J Obstetrics & Gynecology (USA). O&G Survey (USA)

Referee for the following International Journals;
Obstetrics & Gynaecology (J of the Am College of O&G), 
Am. J. Obstet & Gynaecol., Br. J. of Obstet. & Gynaecol. (Journal of the RCOG), 
Asia & Oceania Journal of Obstet. & Gynaecol., 
Singapore Medical Journal , 
S’pore J of Obstet & Gynaecol., 
Ann Acad of Med, S’pore 

Publications;
International refereed (indexed journals - Pubmed) – about 298
Singapore & Asia Oceania regional journals (60)+ Invited articles (14) – 74
Chapters in books and major congress proceedings 165; Congress Abstracts 164, 
Books edited/authored 38; 
MD and PhD by thesis & Hon DSc

Invited Lectures; Symposiums, seminars, courses & conferences; plenary or key-note speaker and orations. Over 500 
lectures were delivered in different countries.

Past appointments; (Selected few);
Professor (1997- to 2001) The University of Nottingham & Head of Academic Unit
Non-Executive Director (1997-2001) Southern Derbyshire Acute Hospital NHS Trust  
Professor (1993 to 1997) and Head (1995 to 1997), Department of Obstetrics & Gynaecology, National University of 
Singapore.
Chairman, Chapter of Obstet. and Gynaecologists, Academy of Medicine, Singapore.
Vice President, Singapore Obstetrics and Gynaecological Society.
Member of the Joint Committee of Accreditation of Specialists (JCAST), Singapore.



Deputy Secretary General, Asia and Oceania Federation of Obstet. & Gynae. (‚89 to ‚97)
Executive Board member of the FIGO (1994 to date). 
Secretary General of the Federation Internationale of Gynecology and Obstetrics (FIGO) + Was member of WHO/FIGO 
alliance

Was Examiner for the undergraduates and/or postgraduates for the following Universities/Colleges;
National University of Singapore (MBBS/M MED O&G /MD/ PhD), University Kebangsang, Malaysia (MBBS/ M MED 
O&GIMD/ PhD), University of Malaya (MBBS/ M MED O&G/MD/PhD), University of Hong Kong (MBBS/MD), The College 
of Physicians and Surgeons of Pakistan (FCPS), Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologists (MRA-
COG), University of Cambridge (MBBS), University of London 

In summary it is a great  honour   for me and for  the members of our Society to welcome Sir Professor  emeritus Saba-
ratnam  Arulkumaran in our Society as  a  Honorary member.
I personally have known him more than a decade.  He has been friendly and helpful all the time. As the President of 
the FIGO he  always  paid attention  and  interest  to us, understanding  our situation and  was  helpful and supportive. 
In spite of his busy congress calendar he always accepted our invitation and was present at our congresses and delive-
red many outstanding lectures at these occasions. 
 

Clinical Governance to Reduce Medical Litigation by Improving Safety 
& Quality 
S Arulkumaran, Professor Emeritus of Obstetrics & Gynaecology, St 
George’s University of London, Cranmer Terrace, London SW17 0RE.

Clinical Governance is defined as „A framework through which Health Service organisations 
are accountable for continually improving the quality of their services and safeguarding high 
standards of care by creating an environment in which excellence in clinical care will flourish”.  
Clinical governance aims to merge managerial, organisational, and clinical approaches to 
improving quality of clinical care by developing systems and processes that would provide 
us with an opportunity to safeguard existing good clinical practice, while enabling us to 

improve our care. It will assess capacity and facilities of the work place, numbers and fitness of health care providers, 
existence of evidence based clinical guidelines, multisource training to deliver care, audit of adherence to guidelines, 
analysis of risk incidents and response to complaints. 
Benchmarking is about setting standards, against which we could monitor our performance, which can be assessed 
using clinical indicators (e.g. Health improvement, Fair access, Effective delivery of appropriate healthcare, Efficiency, 
Patient and carer experience, Health outcomes of care). This should enable us to appreciate and safeguard our high 
standards of care, while at the same time, identify areas that need improvement. The overall aim is to develop and 
sustain an environment that facilitates, encourages, promotes and values clinical excellence. 
Clinical Performance and Governance Score Card or the ‘Maternity Dashboard’ is a tool that could be employed to 
monitor the implementation of principles of clinical governance ‘on the ground’. It helps us to benchmark our activity 
and monitor our performance against the standards we have set for our maternity unit (i.e. locally), on a monthly 
basis. Hence, it is just like a ‘Dashboard’ of a car, which gives us contemporary information about the amount of fuel 
in the tank, speed, battery, temperature of the engine, etc., so that we could take appropriate action, if indicated. The 
purpose of the ‘Clinical Performance and Governance Score Card’ is to provide us with contemporary information 
about our resources, clinical activity, risk management issues, user views etc. thus enabling us to identify and respond 
to ‘deviations from our goals’ timely and appropriately, so as to avoid patient safety incidents and to improve clinical 
care.
Individual Maternity Units could set local goals for each of the parameters monitored and to set upper and lower 
thresholds. A suggested approach is to use Green (when the goals are met, i.e. within the lower threshold), Amber 
(when the goals are not met. i.e. above the lower threshold, but still within the upper threshold) and Red (when the 
upper threshold is breeched).  If a parameter is in Amber, it indicates that action is needed, if one is to avoid entering 
the red zone. If it is in the red zone then immediate action is needed from the highest level to maintain safety and to 
restore quality. Increasingly hospitals are monitoring clinical governance using this system to improve services and 
reduce medical litigation.



A tájékozott beleegyezés
Prof. Dr. Görög Márta - SZTE ÁJTK Civilisztikai Tudományok Intézete - 
Intézetvezető egyetemi tanár

Az egészségügyi kártérítési perek jelentős hányada a tájékozott beleegyezés hiányán, 
vagy nem megfelelő voltán nyugszik, ezért kiemelt figyelmet érdemes fordítani 
jelentéstartalmára, valamint a kapcsolódó elvárásokra. Az előadás alapvető célkitűzése 
annak a felfogásbéli különbségnek a vázolása, amely a paternalisztikus orvos-beteg 
viszonyhoz kapcsolt egyszerű beleegyezés, valamint a beteg autonómiája biztosításán 
nyugvó tájékozott beleegyezés (informed consent, informierte Zustimmung / Einwilligung) 
között húzódik. A tájékozott beleegyezéssel összefüggésben az előadás – jogesetekkel 

alátámasztottan – többek között kitér a de iure és de facto cselekvőképtelenségre, valamint a tájékozott beleegyezés 
terjedelmére. 

How court decisions changed our behaviour in the delivery ward 
(Austrian experience concerning medico legal aspects of 
caesarean section)
Prof. Dr. Dieter Bettelheim – Austria

Az orvosok szerepe a korabeli büntetőeljárásokban
Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária – tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi 
Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Magyar Jogtörténeti 
Tanszék

A magyar jogrendszer meghatározó jellegzetessége, hogy törvénykönyvek hiányában a 
szokásjog, mint alapvető jogforrás és az erre épülő bírói gyakorlat által fejlődött. Ez igaz 
mind az anyagi-, mind pedig az eljárásjog egészére, s ebből következően a büntetőjog 
egészére is. Az inquisitorius eljárás kialakulásának elsődleges feltételei közé tartoztak 
az anyagi bizonyító eszközöknek, így a tanúk, az okiratok, a tárgyi bizonyítékok és 
a szakértők jelentőségének a felértékelődése. Ez teremtette meg a feltételét annak, 

hogy a büntető eljárásokban tanúk vallomásai alapján hozzanak a törvényszékek ítéletet. A tanúk között jelentek 
meg, mai értelemben vett szakértőként az orvosok, akiknek kezdetben a halál tényét kellett csak megállapítani. 
Ezzel függött össze az orvosok szerepének felértékelődése, hiszen a későbbiek során már nyilatkozniuk kellett a 
halál körülményeiről is. Ekkor kiszélesedett az orvosok szerepe a büntető eljárásokban, hiszen a bábák mellett, 
az orvos véleménye vált döntővé a magzatelhajtás vagy a méreggel történő emberölések körülményeinek 
tisztázásánál, de szintén az orvos szakértelmére volt szükség a gyanúsított elmeállapotának megállapításánál is. 
A beszámíthatóságnak, mint büntető anyagi jogi fogalomnak a dogmatikai megjelenése – ettől függött, hogy 
a gyanúsítottat lehet-e majd büntetni vagy sem – nélkülözhetetlenné tette az orvosnak, mint szakértőnek az 
alkalmazását, mert a beszámíthatóság kérdésében csak az orvos tudott szakmailag megalapozott véleményt 
mondani. De orvosi látleletre volt szükség, ha a házastársak „bántalmazásra” hivatkozva kívánták a házassági köteléket 
megszüntetni, vagy legalább az ágytól-asztaltól való elválasztás kimondását megalapozni. Azt, hogy miként fejlődött 
az orvosoknak, mint szakértőknek az alkalmazása a bírói gyakorlatban, a fennmaradt levéltári források, elsősorban a 
vármegyei törvényszékek iratanyagából rekonstruálható. Sajnos, a 17-18. századi pertestek sem őriztek meg minden 
orvosi szakvéleményt. A 19. század első feléből már több forrás maradt az utókorra, sőt egyes vármegyei orvosok/tiszti 
orvosok hivatalos jelentései is fennmaradtak. Ezek alapján lehet az orvosnak, mint szakértőnek a büntető eljárásokban 
betöltött szerepét egy jogtörténésznek vizsgálnia.



A műhibaperek a bírói gyakorlatban, különös tekintettel a 
diagnosztikai tévedésekre és a gyógyulási/életben maradási esély 
csökkentésére/elvesztésére
Dr. Kiss Gabriella – tanácselnök, Szegedi Ítélőtábla 

1.) A műhibaperek jogi alapjai
- a szerződéses jogviszony és a szerződés célja;
- a felelősség jellege;
- a helytállásra kötelezett személye.
2.) A diagnosztikus tévedés és a beteg gyógyulása közti okozati összefüggés

3.) A gyógyulási/életbenmaradási esély csökkenése/elvesztése vizsgálatának jogi szempontjai
4.) Az esély csökkenésének/elvesztésének jogkövetkezményei a perekben
5.) Eltérések az ilyen jellegű perek bírói gyakorlatában

CTG & Medico-legal issues Current strategies in progress to reduce 
litigation – illustrative examples
S.Arulkumaran, Professor Emeritus, Obstetrics & Gynaecology, St.George’s 
Hospital Medical School, Cranmer Terrace, London SW 17 0RE

Litigation in obstetrics is on the increase and the CNST has introduced maternity standards 
to achieve the Governments goal of reducing adverse outcome in maternity by a fifth. The 
4’th CESDI report highlighted that intrapartum deaths occur despite CTG monitoring and 
50% were avoidable. A significant proportion of medico legal cases has similar problems 
and can be laid down to few factors. A) Inability to interpret traces, b) Inappropriate action, 
c) technical aspects and d) record keeping. Steps can be taken to reduce these risks by e) 
education & training, f ) supervision, g) incident reporting, audit and risk management. Some 

of these aspects are discussed.

In many cases the attendants of the case did not have the knowledge to interpret the CTG. This may be due to 
inadequate training and failure to maintain standards. In house education, refresher courses and training material are 
essential. Currently there are systems commercially available that can highlight when abnormal features occur on the 
CTG. Further trials are in progress to have a computer assisted system that can incorporate the clinical picture. The 
importance of considering the clinical picture in planning management is essential. Earlier action is needed in the 
presence of  IUGR, preterm, post term, intrauterine infection and thick meconium with scanty fluid. Injudicious use 
of oxytocin, epidural and difficult operative delivery can give rise to further compromise when the CTG is abnormal. 
Emphasis should be paid to observe for reactivity (accelerations) and cycling (quiet and active sleep cycles) that 
indicates a non-hypoxic fetus with a normal behavioural pattern. A non reactive trace with baseline variability < 5 
bpm and shallow decelerations (<15 beats) that lasts for >90 min suggests an existing hypoxia. In the presence of a 
clinical picture like post-term, IUGR, absent FM, APH or infection- such a trace should prompt earlier delivery.
In the presence of an abruption, cord prolapse or scar rupture intervention should take place when the diagnosis is 
made. In these situations a suspicious CTG may suddenly present with acute bradycardia. In prolonged bradycardia 
<80 bpm the pH can decline by 0.01 every min and with prolonged decelerations that have transient recovery to the 
baseline rate the pH can decline by 0.01 every 2 to 3mins. The clinical conditions and the CTG mentioned warrants 
immediate delivery (within 15 to 30 min).
In situations of abnormal CTG due to uterine hyperstimulation specially that due to prostaglandins or in cases with 
normal labour with abnormal heart rate pattern where a theatre is not available a bolus dose of a tocolytic drug like 
terbutaline or atosiban may help to abolish the uterine contractions helping the baby to be born in better condition 
despite the delay. Uterine hyper stimulation should be always noted and appropriate intervention taken.



Az adatvédelem egyes kérdései az egészségügyi jogban
Dr. Bagdi Árpád Gyula – elnök, Gyulai Törvényszék

Az adatvédelem kérdésköre 2018-ban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének 
(rövidítése: GDPR) szabályaival együtt az érdeklődés középpontjába került. Az élénk 
figyelem oka, hogy 2018. május 25. napjától vált kötelezően alkalmazandóvá a GDPR. 
Ugyanakkor az adatvédelem nem újkeletű, hanem hosszú évek óta szabályozott területet 
jelent a hazai és nemzetközi jogban egyaránt. Ezzel együtt az egészségügyi jog területének 
egyik lényeges pontját képezi az egészségügyi adatok kezelése, illetve azok védelme. 
Olyannyira kiemelt kérdéskörnek számít, hogy hazánkban önálló törvény – az 1997. évi 
XLVII. törvény – szabályozza részletesen. 

Az előadás célja, hogy rámutasson az egészségügyi adatok védelmének fontosságára a szabályozás ismertetése és 
egyedi esetek bemutatása révén. A felvázolt konkrét ügyek között a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság döntései, illetve bírósági gyakorlatból merített példák szerepelnek, amelyek az egészségügyi adatok és 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésével állnak összefüggésben.

A bírói gyakorlat fejlődése az orvosi kártérítési perekben
Dr. Pribula László – kollégiumvezető, Debreceni Ítélőtábla

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon is – követve a nemzetközi fejleményeket – 
jelentősen növekedtek az egészségügyi szolgáltatókkal szemben kártérítés megfizetése 
iránt indított polgári peres eljárások. A köznyelvben „orvosi műhiba”-pereknek 
nevezett jogviták az általános polgári jogi kártérítési felelősségen alapulnak, azonban a 
jogalkalmazás figyelembe veszi a jogviszony eltérő – a beteg szakmai ismereteinek hiányán 
és a kórház dokumentációs kötelezettségén alapuló – sajátosságait. A jogviták jellemzője 
a természettudományos bizonytalanság, mivel az esetek döntő többségében nem lehet 
egyértelmű választ adni arra, hogy az elmaradt vizsgálat, nem megfelelő kezelés hiányában 

hogyan alakult volna a beteg állapota. A hazai jogalkalmazás, igazodva a nemzetközi fejlődéshez, a szakirodalom 
jogfejlesztő értelmezéséhez, kialakította az egészségügyi kártérítési perek koherens gyakorlatát, amelyek ismerete 
nélkülözhetetlen a téma iránt érdeklődő szakemberek és közönség számára.

A szakértői bizonyítás rendszere a régi és az új eljárásjogi
szabályok tükrében, különösen magánszakértő „intézményére”, és 
annak gyakorlati megvalósulására a bírósági ítélkezésben.
Dr. Szücs Péter - ügyvéd - Budapest

Olyan témát választottam előadásomnak a jelen konferenciára, ami a magyar  ,,orvosi 
műhiba” perek legfontosabb momentuma, a per döntésének kulcsa. Azért érdemel különös 
figyelmet a szakértés, illetve a magánszakértés kérdésköre, mert hosszú idő után az új 
polgári perrendtartás teremtett megfelelő jogi környezetet ezen bizonyítási eszközök 
tárgyában. A perek alkalmával számos vita merült fel, hogy a magánszakértői vélemény 
milyen bizonyítási eszköznek minősül, azt hogyan kell értékelni, a privát megbízás 

elfogultságot jelent -e egyben, lehet -e ütköztetni a magánszakvéleményt a perben elkészült szakvéleménnyel és ha 
igen, milyen módon, a bizonyítékértékelés során hogyan és milyen módon kell figyelembe venni!?

Az új polgári perrendtartás frissessége okán még csak az új jogi szabályozás ismertetésére van lehetőség, ami 
azonban már önmagában alapvető változásokat, korlátokat hoz a korábbi intézményen kívüli bírói gyakorlattal 
szemben. A jövő fogja eldönteni, hogy a jogalkotó működőképes jogi normát alkotott -e, azaz ténylegesen bevett 
gyakorlattá válik a magánszakértő perbevezetése, közreműködése, vagy az intézmény a perjogi szabályok okán 
nem lesz működőképes (új Pp. szerint, ha van indítvány kirendelt szakértő perbevezetésére, akkor nincs helye 
magánszakértőnek a perben). Nem tudni, hogy a jogalkotó ezen szabályt esetlegesen pont azért alkotta -e meg, 
hogy a pereket ,,megtisztítsa” a magánszakértői bizonyítékok alkalmazásától és ezzel elejét vegye a peres eljárás 
elhúzódásának és a peres felek közötti orvosszakmai viták végeláthatatlan folyamatának, ugyanis az elmúlt 23 év 
alatti ügyvédi joggyakorlatom során sosem találkoztam olyan esettel, amikor az ellenérdekű fél magánszakértőjét 
a másik fél elfogadta volna, de olyan esettel sem, amikor a magánszakértő az általa felkért fél álláspontját ne 



igyekezett volna alátámasztani magánszakvéleményével. Ha nem ez volt a jogalkotó szándéka, akkor nehezen 
tudom elképzelni, hogy az ellenérdekű felek által külön – külön indítványozott magánszakértők egységes álláspontra 
helyezkednének, ugyanis a fél nyilvánvalóan olyan személyt kér fel, akivel az ügyet és saját orvosszakmai álláspontját 
előzetesen egyeztette és az indítványát annak tudatában teszi meg, hogy ő már előre tudja, hogy olyan bizonyíték 
fog a perbe bekerülni, amely a másik félre kedvezőtlen tartalommal bír. Ha ez nem így történne az egyben a peres fél 
,,öngyilkosságát” is jelentené, ugyanis a perben álló fél elsődleges és kizárólagos érdeke a pernyerés. Nyilvánvalóan 
olyan szakértőt senki nem fog személyesen felkérni és magánszakértőnek indítványozni, akivel kapcsolatban 
nincs tudomása arról, hogy a megválaszolandó orvosszakmai kérdést a szakértő miként ítéli meg. Mindez viszont 
egyben azt is jelenti, hogy ez az új jogintézmény nem, hogy segítené a bíróságot a per ésszerű időn belüli, mielőbbi 
befejezésében, hanem egy olyan bizonytalanságot szül a peres felek és legfőképp a bíróság ténykedésében, amely 
szükségessé teszi további kirendelt szakértő perbevezetését. Ez azt fogja jelenteni, hogy a per quasi kezdődik előröl 
a bizonyítás vonatkozásában és teljesen feleslegesen telt el a magánszakértői bizonyítással sok- sok hónap, vagy akár 
évek.

Megítélésem szerint az új rendszer nem szolgálja a felek érdekeit és nem segíti azt a célt, aminek szellemében 
megszületett az új polgári perrendtartás, nevezetesen a perek gyors és hatékony lefolytatása, befejezése.

Az egészségügyi kártérítési felelősség jogalapjának megállapítása  
és következményei a bírói gyakorlatban, az orvos szakértő  
szemével.
Dr. Orbán Győző - igazságügyi orvosszakértő - Fót Egészségügyi Központ

Magyarországon évente az egészségügyi intézmények és orvosok ellen kezdeményezett 
perek emelkedő száma konkrétan a legújabb adatokkal, az egyre magasabb összegű 
kártérítések száma, ezek szakmánkénti gyakorisága és megoszlása igazolja, hogy az 
egészségügyi tevékenység egyre inkább egy veszélyes üzemhez hasonló kockázatott jelent 
az egészségügyi ellátási rendszerben résztvevő intézmények és személyek számára. 

Hibás tevékenység és jogi következményei az ítélkezési gyakorlatban, a bírói ítélkezésnek jogi alapja, az orvosi 
műhiba per és a kár fogalma ismerteti a jelen jogalkotás legújabb eredményeinek gyakorlati következményeit 
az egészségügyi kártérítési perekben. A bírói gyakorlatban a károkozó kimentési lehetőségének a leszűkítése 
egyértelműen igazolja a szigorító tendenciát az egészség ellátó rendszerben résztvevőkkel szemben.  A kártérítési 
felelősség legújabb feltételei, az általános bírói gyakorlatban, a károk megtérítésének formái és mértéke a felpereseket 
kiemelten támogatja az alperessel szemben. 

A példaként idézett elgondolkodtató tanulságos jogeset konkrét elemzése rávilágít a döntéshozatal indoklásán 
keresztül a legújabb jogi - szakmai bírói gyakorlatra, ennek helyességére illetve általam vélelmezett  hibáira. 
Kiemelendő a jogesetből a magyar bíróságok által legújabban elfogadott kártérítési jogalap az esély elvétele, ennek 
jogi megalapozottsága és az orvostudománnyal akár ellentétes igazolható hibája. 
Az összefoglaló lehetséges gyakorlati megoldásokra hívja fel a figyelmet, a tudománnyal igazolható tények 
fontosságára a bírói gyakorlatban.
A záró gondolatok, külön orvosoknak, ügyvédekről, hatalomról, jogról felhívja a figyelmet az emberi gondolkodás 
értékítélet lehetséges téves értelmezéséről ennek következményeiről.

The Committee for Forensic Expertise of the Faculty of Medicine 
Novi Sad
Tihomir Vejnović1, Aleksandra Vejnović1, Ana-Marija Vejnović2
University of Novi Sad, Faculty of Medicine, 1 Department of Gynecology 
and Obstetrics, 2 Department of psychiatry and medical psychology.

The Committee for forensic expertise is an expert body of the higher education institution 
-  Faculty of Medicine Novi Sad, which performs expertise and give expert opinions in 
criminal and civil proceedings at the request of the courts. It consists of: Forensic-medical 
committee and Forencis-psychiatric committee, depending of the subject. 
The Committee for forensic expertise makes its decisions, conclusions and 
recommendations at sessions with a majority of votes from the total number of committee 



members, working on the basis of legal regulations and rules of medical profession and science. 
The Committee for Forensic Expertise deliberates court cases when: court is not satisfied with previous medical 
expertise; on request of specialized healthcare institution or an expert who did expertise; two or more expertise make 
contradictory opinions. 
The opinion of the Committee for forensic expertise is accepted by Supreme Court.

Szülészeti evidenciák – ellentmondások a Magyarországon elérhető 
szakmai anyagban.
Dr. Pap Károly - Szülész nőgyógyász, osztályvezető főorvos, a szakmai 
Kollégium szülészet nőgyógyászat és asszisztált reprodukció tagozatának 
tagja, a Magyar Nőorvos Társaság főtitkára

A szülészeti események jogi megítélésében döntő fontosságú, a szakértői vélemény. 
Gyakran szembesülünk egymásnak részben, vagy teljesen ellentmondó szakértői 
véleményekkel. Egy esemény kapcsán, különböző szakértők, feltéve, hogy a szakértői 
vélemények kellő alapossággal, körültekintéssel készültek, a szakértők az elvárható 
felkészültek és alkalmazott szakmai háttéranyag - felhasznált irodalom –alapján is juthatnak 
különböző eredményre. Ennek oka nincs – vagy, nagyon kevés – miniszteri rendelet az 

érvényes országos irányelv, nincs kinevezett elfogadott tankönyv. 
Ez gyakran választás elé állítja a bírókat melyik véleményt fogadják el, vagy nevezzenek ki újabb szakértőt. Külön 
nehézség, hogy a szakértői névjegyzékben szereplők között több az idős, gyakorlatot már nem folytató, valamikor 
megszerzett szülészeti-nőgyógyászati szakvizsgával rendelkező „szakértők” adják a véleményeket a nekik tetsző 
szakmai anyagból. 
Szükséges egységes, a minisztérium és a szakma által elfogadott, lektorált, rendszeresen újított, szakmai anyag, mely 
az elvárható, legmagasabb szintű szülészeti munkát meghatározza. A szakértő kiválasztás, névjegyzékbe feltétel 
módosításával, gyakorlathoz közelálló, egységes személet alakítható, mely mind a szülészeti tevékenységet, mind a 
bírói gyakorlatot támogatná.

A császármetszés szülészeti és jogi vonatkozásai 
Prof. Dr. Németh Gábor 
A Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 
Szülészet-Nőgyógyászati Klinika igazgatója, SZTE-ÁOK, továbbképzési 
dékánhelyettes 
 
A császármetszés az egyik leggyakoribb szülészek-nőgyógyászok által végzett  műtét. 
Mivel ezen beavatkozás alatt két emberi élet biztonságos és egészséges ellátásáért 
tartozunk felelőséggel, talán ezért is számít egyik legvitatottabb orvosi beavatkozásnak. 
Legtöbbször az elvégzésének késői, illetve késlekedéssel elvégzett ténye képezi a 
perek tárgyát. Legritkább esetben találkozunk olyan esettel a gyakorlatban, amely a 
feleslegesen elvégzett császármetszés okaival foglalkozik. A leggyakoribb diagnosztikus 

tévedéssel kapcsolatos orvosi műhiba, amikor a szülés levezetése során nem időben döntenek a császármetszés 
mellett. Az évente induló kb 400 műhibaper 30-40%-a szülészeti ok miatt indul, ezeknek háromnegyede az elmaradt 
császármetszés miatt.  
A császármetszés gyakorisága világszerte növekszik. Ennek vannak szakmai okai (idősebb szülőnők, a 
kísérőbetegségek előfordulásának növekedése....), de kimondatlanul a perektől való félelem is befolyásolja a 
növekedést. A császármetszés százalékos előfordulása országonként, de azon belül intézményenként is változik.  
Magyarországon egy 2015-ben elvégzett kutatás adatai szerint 11% és 55% között változik. Magyarországon 1948-
ban mindössze 0,7% volt a császármetszés aránya. Az emelkedés üteme és jelenlegi állapota megdöbbentő, melyet a 
fenti tényezők együttesen  magyaráznak. Egy amerikai tanulmány szerint az emelkedést nagyrészben a perektől való 
félelem magyarázza. 
A kérdés, ami felmerül, az hogy az orvos megtett-e mindent amit lehetett, és ha megtett volna, akkor nagyobb lett 
volna-e az esélye a baj elkerülésének. Fontos a kell és a biztos mérlegelése. Joggal vallja egyre inkább  a perektől való 
félelem árnyékában a szülész társadalom  „Az egyetlen császármetszés, amit az orvos nem bán meg, az az, amit nem 
végzett el“ elvet.  



Presenting an obstetrical case with an unfavorable end
1Chitulea P., 2Gherai R. -  1University of Oradea, Faculty of Medicine and 
Pharmacy, Department of Obstetrics and Gynaecology, Oradea, Romania                                                                                                                                          
2PhD Student at University of Oradea, Faculty of Medicine and Pharmacy, 
Oradea,Romania

A 29-year-old patient, from urban areas, was hospitalized on 18.05.2015 with the diagnosis: 
IG IP, term delivery, the fetus alive, unique, cranial presentation, intact membranes. During 
the day Misodel applies without the direction of the Chief Medical Officer. On May 19, 2015, 
she is transferred to the Birthplace, with systemic uterine contractions, short contractions, 
to birth assistance. 
Clinically and paraclinically the pregnant is hemodynamically balanced and 

cardiorespiratory. 
The fetus shows no signs of fetal distress: BCF and NST in normal parameters, Doppler ultrasound with no signs of 
centralization.
The midwife monitors the fetuses BCF during the first period and because they were good and because Misodel 
had fallen from the vagina, the doctor indicated an oxytocin infusion to speed up labor. After that the doctor leaves 
the Birthplace (the pregnant woman remains in the care of the midwife) and enters a laparoscopic gynecological 
operation.
Labor precipitates, the doctor is urgently called, he leaves the operating block but does not ask for help in birth 
assistance. Monitoring of the BCFs in the expulsion is omitted, producing the live birth of a 3400g male Apgar Score 
1/1/3. Following the delivery of the guided placenta, it macroscopically presents a subcorial hematoma that affects 
approximately 1/2 of the pacentary disc.
The 25 cm umbilical cord was extremely twisted, with false nodes, fibrous, with a diameter of 1-1.2 cm.
Microscopic: 
Umbilical cord without noticeable histological changes;
Platelet with intervilositary hematoma, acute atherosclerosis, vaginitis agglutination and coronary outbreaks;
New-born, male-born, 3400 grams birth, mother G I P I, spontaneous birth, in the cranial presentation, with Apgar 
Scores 1 per minute, 1 to 5 minutes, 3 to 10 minutes. Born in neonatal shock, pale tears without reflexes, spontaneous 
breathing, bradycardic heartbeats;
At the birthplace neonatal resuscitation measures are initiated, IOT, MCE, VPP O2 100%, bolus SF 20 ml;
It is transferred to Neonatal Intensive Care Unit with extremely serious general shock. Initiated ventilation is assisted 
in the SIMV system, thermal comfort, parenteral alimentation on the umbilical catheter, volumetric support, positive 
inotropic and cardiotonic (Dopamine, Dobutamine, izogrup izoRH plasma), Na 4,2% bicarbonate, protective 
antibiotics (Axetine + Vancomycin);
Paraclinic no changes are noted of biological blood constants.
The general condition is still severely altered, facies suffering, discrete subicteric skin, ecchymosis in the occipital 
region 10 cm diameter without pulmonary listening changes, cardiocirculator balanced, abdomen supple, elastic, liver 
at 2 cm under the coastal rib cage, spleen at coastal rebord, present intentional transit, present diuresis.
First, neurological suffering is highlighted, manifested polymorph: Lower limb tonus with hyperexcitability and 
stimulation clonic movements, upper tibial limb, skeletal grip reflex, react to painful stimuli.
Transfontanelographic ultrasound (20.05.2015): homogeneous cerebral substance and accentuating ecogenity, poorly 
visible gyrus, lateral ventricles a visibly hard visible line. Appearance of cerebral edema. EHIP at onset.
On 02.06.2015 a neurological onslaught occurs: reveals cranial dysmorphism PC = 34.5 CM, FA = 2/2, discrete 
sclerotegumentary jaundice, palpebral edema, discrete equidistant reactive pupils, altered general condition, minimal 
response to algic stimuli, apnea crises during the examination. Facial asymmetry with left hemipotonia, low left oral 
coma, lateral tongue protrusion. There are no hypotonic facial reactions in flexion in the left upper limb, flexion and 
adduction plus palmar flexion accentuated to the right hand.The arm traction maneuver comes with the head in the 
axle of the trunk. In the suspension of the limbs of the limbs semi-intermittently, adopts the position of opistotonus, 
archaic reflexes can not be triggered. 
Conclusion: central coordination disorder with imminent spasticity predominantly left.Facial lesion left possibly 
central.
At the age of 7 weeks he is transferred to the Neurology Clinic Cluj-Napoca for a specialized treatment,where it is 
presented as follows:
Vaccine HVB: 19.05.2015
Vaccine BCG: unvaccinated
Tested Guthrie and congenital hypothyroidism: not performed
Audiological Screening: Performed



Discharge weight = 4.600 grams
The discharge diagnosis shows:
Asphyxia at birth
New-born term
Seizure syndrome
Acute kidney failure
Mixed acidosis
Hiperton syndrome
Difficult eating
Physiological jaudice.
Two months ½ after birth the family claims malpractice for infantile neurologic prognosis of the child.
The Observation Sheet analysis reveals:
Administration of Misodel was done without the direction and agreement of the Chief Medical Officer;
After initiation of ocitocin infusion in Period I the doctor does not monitor the labor leaving the birth block,being 
called at the time of the expulsion.
Amniotomy at 5cm dilation; LA opalin
During the expulsion, BCFs are not monitored, which is so recognized doctor and the midwife.
The aim of triggering labor with prostaglandins is to obtain a better perinatal outcome for the mother and for the 
fetus, than through an expectant procedure. At the same time, it is intended to improve the Bishop score as well as to 
induce uterine contractions leading to vaginal delivery.
The method of prostaglandin induction of labor should follow: 
- Drawing the Observation Sheet
- General pregnancy consultation
- Detailed obstetrical consultation 
- Ultrasound exam 
- Advice from the Chief Doctor of Labor Induction Section 
- Patient informed consent

Detailed obstetrical consultation which must include:
- Mood neck;
- Bishop score;
- Uterine activity, CTG, NST;
- Vaginal smear;
- Culture from the cervical secretion.

Ultrasound examination that must include:
Fetus presentation;
Fetal biometrics;
Estimate the weight of the fetus;
Location and degree of maturation of the placenta;
Umbilical Artery Doppler Sonography (mean umbilical velocimetry).

Indications for labor induction 

MATERIAL INDICATIONS (optional): 
• Hypertension induced by pregnancy 
• Diabetes mellitus (optional) 
• Rh isolation (optional) 
• Cardiopathy, liver and kidney disease
FETAL INDICATIONS: 
• Task with a chronologically overdue term 
• Broken membranes prematurely 
• Congenital fetal malformations 
• Dead antepartum fetus without fluid-coagulant equilibrium disorders



Medical, ethical and legal challenges in training the residents
Cristian Furau, Roxana Furau, Gheorghe Furau 
Western University “Vasile Goldis” of Arad, Romania

Training the residents has become recently very challenging due to the evolution of the 
teaching techniques and opportunities, the perception and evolution of the relation 
between both mentor and trainee, but also due to the ethical and legal problems that 
might arise.
Our presentation aims to explore these aspects highlighting the actual possibilities and 
challenges in training the new generation of obstetricians and gynecologists.

Az „ ideális” felperes a Kórház - 
(Panaszok és kártérítési perek egy Megyei Kórház életében) 
Dr. Becsei László  - Békés Megyei Központi Kórház - főigazgató főorvos

A peres és panaszos „műhiba” tárgyú perek és eljárások az utóbbi öt évben számuk szerint a 
panaszok oldalán túlsúlyosabbak.
A kórház megfelelő, teljes körűségre törekvő, belső vizsgálat keretében történő 
panaszkivizsgálási eljárása, beleértve az orvos és adott esetben ápolásszakma korrekt, 
ok-okozat-kár tengely figyelembevételével történő közreműködését, a betegjogi képviselet 
szakszerű, mediációt is gyakran alkalmazó együttműködését, a beteggel történő személyes 
kommunikációt, a panaszok túlnyomóan mindenki számára megnyugtatóan rendeződnek. 
Az esetek kisebb részében valamilyen kórházi belső szabályozás, intézkedés nyújt 

megoldást, esetleg egyezség születik, de a fennmaradó esetekben a bírósági eljárás elkerülhetetlennek bizonyul.
Adott esetben az egyezség kötését befolyásolja a szakmai felelősségbiztosítóval történő egyező álláspont az egyezség 
tárgyát képező összegszerűség tekintetében.
A peres szakaszba kerülő ügyekre jellemző a vizsgált időszakban, hogy döntően a panaszosok már jogi képviselővel 
is rendelkeztek, ami a professzionális eljárásokban kötelezővé is vált. Több esetben a perek tárgya a felperes 
kezdeményezésére előzetesen kivizsgálásra kerül közigazgatási eljárás keretében, mely alapján hozott határozatok 
esetenként nem erősítik a kórház perbeli esélyeit, valamint az alperes per indítási kedvét növelik.  
A perek tárgyuk szerint a szülészet/nőgyógyászati érintettség mellett a traumatológia, ortopédia és sebészet 
szakmákban növekvő tendenciát mutatnak.
A felelősség és a kártérítés megállapításának jogalapjaként az elvárható gondosság hiányának megjelölése mellett, a 
megfelelő tájékoztatás, dokumentáció hiánya, diagnosztikai tévedés jelenik meg. Nagyon ritkán fordul elő a szakmai 
szabályok megszegése, míg etikai szabályszegés miatt peres szakaszba az eljárások nem is kerültek.
A kártérítés és ezen belül főleg a sérelemdíj mértéke és annak „teljesíthetősége”, beleértve az elévülési időn belül 
eltelt időre,- adott esetben az elévülési idő lejárta előtt pár nappal történő megszakítására- számítandó kamatot is, az 
„ideális” felperes a kórház.
A perek számának csökkentésére törekvés egyik eszköze a megelőző teljes körű tájékoztatás. Ennek lehetőségei 
a  betegtájékoztatók, beleegyező nyilatkozatok folyamatos tökéletesítése, a beteggel, hozzátartozóval történő 
kommunikáció tanítása és  fejlesztése, mediáció alkalmazása a magas színvonalú szakmai, etikai és az elvárható 
gondosságot nyújtó, nagyfokú betegbiztonságot jelentő minőségi betegellátás mellett.



Fakultatív programlehetőségek
Gyulai vár látogatása - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.gyulavara.hu

Almásy-Kastély látogatóközpont - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.gyulaikastely.hu

Erkel Ferenc Emlékház - nyitvatartás: 10.00-18.00
www.erkelemlekhaz.hu

Gyulai Várfürdő - nyitvatartás: 8:00-19:00
www.varfurdo.hu

A fakultativ programlehetőségek a kongresszus résztvevőinek 
(kitűző felmutatásával) kedvezményes jegyárakkal vehetők igénybe.





A rendezvény támogatói

Gyulai Kultúrális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.

Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.
és Tourinform iroda

Diczfalusy Alapítvány

Gyulai Törvényszék

Gyula Város Önkormányzata

BMKK Szülészeti Nőgyógyászati Osztály
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Mikus Éva
Gyula város díszpolgára


