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A járvány okozta rendkívüli helyzetben az ügyvédi irodában a személyes
ügyfélfogadás szünetel.
A meglévő ügyfeleim telefonon tudnak elérni munkaidőben a 06/30 348 8292 mobilszámon.
Jogi tanácsadásra feltételezett orvosi műhiba ügyekben telefonon van lehetőség az alábbiak szerint:
A telefonos tanácsadásra irányuló igényét előzetesen e-mailen vagy telefonon jelezze. Ezen előzetes
jelentkezés során szükséges a történtek rövid ismertetése, melynek alapján tudom tájékoztatni arról,
hogy az adott ügy orvos-szakmai ill. jogi értékelését, tanácsadást elvállalom-e, s ha igen, milyen
feltételekkel.
(Igenlő válasz nem jelenti egyúttal a jogi képviselet elvállalását is, arra nézve csak a kiértékelést követően tudok nyilatkozni. A fenti előzetes egyeztetés során előzetes véleményt még nem mondok, kérem
ezért ne keressenek olyan jellegű kérdésekkel, hogy „csak azt szeretném tudni …”, „lenne egy gyors
kérdésem …” stb.)
Az ügy orvos-szakmai és jogi értékelését csak kivételesen végzem el ingyenesen. Az ingyenes kiértékelésnek mindenképpen feltétele, hogy kedvező vélemény esetére a megbízó kötelezettséget vállaljon
arra, hogy az ügyvédi irodám lássa el az igényérvényesítés során a jogi képviseletet.
Amennyieben a fentiek szerinti jogi feladatokra a megbízás létrejön, az alábbi teendői vannak:
-

-

-

A rendelkezésre álló egészségügyi dokumentációt beszkennelve küldje el a petrassydr@tonline.hu elektronikus levélcímre. Az iratokat pdf. fájlként, s ne oldalanként, hanem összefüggően egy fájlba, vagy nagyobb egységekben küldje el. Amennyiben a fájlméret nagy, használjon óriásfájlküldőt. (Postai úton csak előzetes írásbeli egyeztetés alapján fogadok iratokat,
egyeztetés nélkül postai úton elküldött iratok megőrzését nem vállalom, azokat megsemmisítem !)
Írja le - lehetőség szerint minél részletesebben - a történteket, a leírást elektronikusan küldje
el. A leírás ne az orvosi dokumentáció kivonatolását tartalmazza, hanem a saját szemszögből
tapasztaltakat, észlelteket rögzítse kitérve arra is, hogy az egészségügyi dolgozók mi közöltek,
miről adtak tájékoztatást. Írja meg a nevét, lakcímét (a számla kiállításához szükséges) és a telefonos elérhetőségét.
A megállapodás szerinti ügyvédi díjat utalja át a Petrássy Ügyvédi Iroda bankszámlaszámára
(OTP Bank 11706016-20820903). Az ügyvédi díj a történtek orvos-szakmai és jogi értékelését
ellentételezi a rendelkezésre bocsájtott információk alapján. Amennyiben az eü-i iratokat elküldi, azok értékelése részemről megtörténik, ennek okán amennyiben a telefonos tanácsadást
mégsem veszi igénybe, díjvisszakövetelésnek nincs helye. A számlát elektronikusan küldöm
el. Felhívom a figyelmet arra, jogi véleményt a rendelkezésemre bocsájtott információk alapján, azok szabta keretek között tudok értelemszerűen adni, lehetségesen a pontosabb vélemény
kialakításához további iratok beszerzése szükséges. Erre nézve adott esetben a telefonos szóbeli tanácsadás során tájékoztatást, javaslatot adok.

A megbeszéltek szerinti időpontban telefonon keressen a szóbeli jogi tanácsadás céljából. A telefonos
tanácsadás ideje max. ½ óra. (A telefonos tanácsadást részemről az ügy időigényes kiértékelése előzi
meg !)
Javaslom olvassa el a honlapomon szereplő, az orvosi műhiba ügyekre vonatkozó tájékoztatókat.
A telefonos tanácsadást követően az elküldött egészségügyi iratokat és a levelezést a gépemről törlöm.
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