
 

 

Üdülés alatti dialízis kezelések koordinálása 

Általános feltételek 

§ 1 

Előzmény: 

A Fresenius Medical Care Deutschland GmbH (a továbbiakban „FMC”) a SERVICIOS, PERSONAS Y 

SALUD S.L.U. kapcsolattartó központtal (a továbbiakban „SPS”) együttműködve üzemelteti a 

nemzetközi üdülés alatti dialízis koordinációs szolgáltatást, és felelős a beteg („beteg”) üdülési 

célállomásokon végzett dialíziskezelések (a továbbiakban „üdülés alatti dialízis”) támogató 

koordinálásáért. A beteg egy, vagy több üdülési célállomáson szeretne dialíziskezelésben részesülni, 

és az FMC-t szeretné felkérni a koordinációs támogatásra és az ilyen nyaralási dialízisre vonatkozó 

kérések kezelésére. 

Ezért a beteg és az FMC (a továbbiakban mindketten „Fél” és együttesen „Felek”) az alábbi 

megállapodást (a továbbiakban „Megállapodás”) kötik. 

§ 2  

Az FMC szolgáltatásai 

(1) Az FMC támogatja a beteg az FMC által az alábbiakban meghatározott, dialíziskezelésekre 

szakosodott központban történő egy, vagy több dialízis kezelésére irányuló koordinációs 

kérelmét, a beteg által jelzett kritériumok szerint. 

 

(2) Az üdülés alatti dialízis koordinálása magában foglalja az igényelt üdülési célállomáson 

található potenciális dialízisközpontok elérhetőségének a beteg által, a helyszín, az időszak, 

valamint a dialízis kezelések időpontja és gyakorisága tekintetében megadott kritériumok alapján 

történő értékelését („Elérhetőségi ellenőrzés”). 

 Ez azt jelenti, hogy az FMC koordinálja a beteg nevében, a beteg által kiválasztott elérhető 

dialízisközpont rendelkezésre állásának ellenőrzését (a továbbiakban „Kiválasztott 

dialízisközpont”), és kapcsolatot teremt a beteg és a kiválasztott dialízisközpont között. 

(3) Az egyértelműség kedvéért meg kell jegyezni, hogy az FMC kizárólag a beteg és a 

kiválasztott dialízisközpont közötti első kapcsolatfelvételhez nyújt támogatást. A végső 

döntés és annak megerősítése, hogy a kezelés elvégezhető-e a beteg által kért időpontban, 

kizárólag a kiválasztott dialízisközpont belátása szerint történik. Bármely előre nem látható 

változás esetén (pl. ha a beteg által elsőként kiválasztott dialízisközpont orvosi okokból nem 

tudja elvégezni a kezelést), az FMC támogatni fogja a beteget azzal, hogy megpróbálja 

felvenni a kapcsolatot egy másik lehetséges kiválasztott dialízisközponttal. 
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Az FMC azonban semmilyen módon nem garantálja a beteg kérésének pozitív 

végkimenetelét. 

(4) A tényleges kezeléseket kizárólag a kiválasztott dialízisközpont végzi, amely teljes mértékű 

és kizárólagos felelősséggel tartozik a nyújtott kezelésért. Az FMC nem vesz részt sem ezen 

dialízis kezelések tényleges elvégzésében és a jogszabályok betartásában, sem az utazás 

lefoglalásában, vagy lebonyolításában. 

(5) Az FMC a fent említett szolgáltatásokat, jelen megállapodás alapján díjmentesen nyújtja. 

§ 3  

A beteg felelősségei 

(1) A betegnek meg kell adnia minden olyan személyes adatot, amely az igényelt, üdülés alatti 

dialízis sikeres koordinálásához szükséges. A betegnek különösen a tervezett üdülésről (úti 

cél és időtartam), valamint az igényelt dialízis időpontjáról és gyakoriságáról kell 

tájékoztatást adnia. 

(2) A beteg továbbá biztosítja és ezúton ad felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy az otthoni 

dialízis központjában kezelő orvosa (a továbbiakban „otthoni orvos”) a lehető leghamarabb, 

a tervezett üdülés alatti dialízis megkezdése előtt, a kijelölt dialízis központ rendelkezésére 

bocsájtsa a mellékelt „Üdülés alatti dialízis iránti kérelemben” felsorolt szükséges orvosi és 

egészségügyi információkat. Az FMC segíthet a betegnek azzal, hogy felkéri a háziorvost, 

hogy töltse ki az „Üdülés alatt igénybe vett dialízis iránti kérelmet” és a kitöltött űrlapot 

továbbítsa a kiválasztott dialízisközpontba, illetve azzal, hogy felkéri a kiválasztott dialízis 

központ orvosát, hogy az „EuCliD 5” elektronikus terápiás információs rendszeren keresztül 

lekérje a szükséges adatokat. 

(3) A betegnek a lehető leghamarabb vissza kell küldenie a jelen megállapodás és a mellékelt 

beleegyező nyilatkozat aláírt példányait az üdülés alatt történő dialízis tervezett 

megkezdése előtt, ami előfeltétele annak, hogy az FMC megfelelő módon megkezdje az 

igényelt dialízis koordinálását. 

(4) A felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás szerint, az FMC által támogatott 

folyamat során a felek bármikor megtagadhatják egy adott beteg kezelését, különösen 

akkor, ha az üdülés alatt igénybe vett dialízis központ nem tudja biztosítani az adott 

kezeléshez szükséges megfelelő erőforrásokat. Az FMC nem tehető felelőssé ezen 

elutasításért és/vagy az üdülés alatt igénybe venni kívánt dialízis központ forráshiányáért. 

§ 4  
Időtartam és megszűnés 

A megállapodás a beteg megfelelő aláírásával lép hatályba. A megállapodást írásos formában 

mindkét fél bármikor felmondhatja. 
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§ 5  

Felelősség 

Az FMC kizárólag azon károkért felel teljes mértékben, melyeket a betegek számára, jelen 

megállapodás szerinti feladatok ellátására szerződött alkalmazottai, törvényes képviselői, illetve 

segédszemélyzet szándékos, vagy súlyos gondatlanságból elkövetett kötelességszegése okozott. 

Amennyiben az FMC-vel szembeni kártérítési igény az FMC (beleértve a fent felsorolt személyeket 

is) egyszerű gondatlanságán alapul, az FMC kizárólag halál, személyi sérülés, vagy 

egészségkárosodás esetén felelős, vagy - amennyiben a megszegett kötelezettség olyan lényeges 

szerződésben foglalt kötelezettség, amelynek betartására a beteg általános esetben és jogosan 

számíthat a jelen szerződés megfelelő teljesítésének előfeltételeként - ezen szerződésekre 

jellemző előre látható károkért. 

•  

•  

§ 6  

Adatvédelem 

A beteg tudomásul veszi, hogy jelen megállapodás céljából személyes adatokat kell közölnie az 

FMC és a kiválasztott dialízisközpont orvosai számára. Az üdülés során elvégzendő dialízis 

kezelések megszervezésével kapcsolatos adatfeldolgozási műveletek részleteit a mellékelt, a 

beteg által aláírandó hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza. 

§ 7  

Egyéb 

(1) Jelen megállapodás és a szerződéses kapcsolat szabályozására Németország jogszabályait 

kell alkalmazni. A jogválasztás korlátozására és a kötelező rendelkezések alkalmazására 

vonatkozó törvényi rendelkezések, különösen annak az államnak az előírásai, amelyben a 

beteg, mint fogyasztó életvitelszerű tartózkodási helye található, nem változnak. 

(2) A megállapodásban szereplő címsorok nem relevánsak a megállapodás értelmezése 

szempontjából. Amennyiben jelen megállapodás rendelkezései érvénytelenné, vagy 

megvalósíthatatlanná válnak, ez nem érinti a megállapodás többi rendelkezésének 

érvényességét. A felek kötelesek az érvénytelen, vagy megvalósíthatatlan rendelkezést 

közösen egy olyan érvényes rendelkezéssel helyettesíteni, amely a lehető legközelebb áll 

ehhez az érvénytelen, vagy megvalósíthatatlan rendelkezéshez. Ugyanez vonatkozik jelen 

megállapodás bármely hiányosságára is. 

(3) Jelen megállapodáshoz nem kapcsolódnak kiegészítő szóbeli mellékszerződések. A 

megállapodás bármely módosítását írásban kell megtenni, és mindkét félnek alá kell írnia 

azt. Ez vonatkozik az írásbeli formai követelmény módosítására is. Hacsak más jogszabály 

nem írja elő, az e-mail üzenetek nem tartoznak az írásbeliség követelményei hatálya alá. 
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Beteg 

Hely, dátum 

Aláírás 
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