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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT

Név:............................................................................. Törzsszám:............................................

Születési hely, idő:...................................................... TAJ:......................................................

Anyja neve:................................................................. Felvéve:.................................................

Lakcím:.......................................................................

Alulírott ….................................................... tanúsítom, hogy engem szóban kellő mértékben tájékoztattak az alábbiakról:

1. Valószínűsíthető betegségemről, mely kórismerete szerint (magyarul):

2. A javasolt gyógymódról és a tervezett vizsgálatokról, beavatkozásokról, amelyek a kórházi ellátás során betegségétől
függően fognak megvalósulni:
vérvétel,  vizelet  vizsgálat,  széklettenyésztések,  képalkotó  eljárások  (mellkas  rtg,  hasi  UH,  hasi  rtg),  infúziós
folyadékpótlás,  sz.e.  antibiotikum, lázcsillapítás,  szakkonzílium, pszichológiai  vizsgálat,  vérnyomásmérés,  napi
vizitek.
Annak  kockázatairól  és  következményeiről:  allergiás  reakció,  lágyrészduzzanat,  vénagyulladás,  gyógyszer
mellékhatások

Kérem,  és  ezért  beleegyezem,  hogy  a  kórházi  tartózkodásom  alatt  a  kórisme  megállapításához,  vagy  annak
pontosításához, a kezelés eredményének nyomon követéséhez szükséges adatfelvételt és rutinvizsgálatokat (a fentiekben
felsorolt vizsgálatok) elvégezzék. 

3.  A  javasolt  gyógymód  folyamatáról,  várható  kimeneteléről,  a  beavatkozás  kockázatairól,  lehetséges  gyakoribb
szövődményeiről és várható következményeiről szóban feltett  kérdéseimre is megfelelő választ kaptam. Kellő idő és
információ állt  rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról,
hogy kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően tájékoztatni.

Tudomásul  veszem,  hogy  szakszerű  kezelés  esetén  is  előfordulhatnak  előre  nem  látható  szövődmények,  melyek  a
várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

4. Tájékoztattak arról, hogy a kórházban a közalkalmazotti  jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett  a kórházzal
vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. Így a gyógykezelésem kapcsán (műtétek-,
diagnosztikai és terápiás beavatkozások) a kórházzal vállalkozási jogviszonyban lévő munkatárs is elláthat. 

Beleegyezem  abba,  hogy  a  vizsgálatok,  vagy  ellátásaim  során  orvosaimon  és  ápolóimon  kívül  más  egészségügyi
szakemberek is (más szakterület orvosai, szakorvosjelöltek, orvostanhallgatók, tanuló nővérek) jelen legyenek és abba is,
hogy dokumentációs vagy oktatási célból állapotomról, a velem kapcsolatos tevékenységről felvételek készüljenek, ha
azokon személyem nem azonosítható. 

Hozzájárulok továbbá adataim egészségügyi célú továbbításához, kezeléséhez.

Felhatalmazom a kezelést végző orvost (orvoscsoportot) és asszisztenciáját arra, hogy a gyógyeljárás során felmerülő,
előre nem látott szükség esetén a beavatkozást a kellő mértékben kiterjesszék és megtegyenek minden, a gyógyeredmény
javítását célzó intézkedést, beleértve addig nem tervezett gyógyszer adását, érzéstelenítés alkalmazását. Más osztályra
történő áthelyezést is.
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Tudomással bírok arról, hogy megismerhetem a rám vonatkozó egészségügyi adatokat, dokumentációmba betekinthetek,
orvosi irataimról saját költségemre másolatokat kaphatok. Mindezek a jogok megilletik az általam megjelölt személyeket
is. 

Tudomással bírok arról, hogy gyógykezelésemmel kapcsolatos panaszaimat – amennyiben az osztály személyzetével
nem sikerült a felmerült problémát megoldani – a kórház betegjogi képviselőjénél bejelenthetem. 

Tájékoztattak, hogy a vizsgálat és az azt követő egészségügyi eljárás térítési díját meg kell térítenem, amennyiben az
Egészségbiztosítási Alapon keresztül az nincs biztosítva, és a vizsgálat eredménye alapján sürgős szükség nem áll fenn.

Kötelezem magam, hogy az osztály folyosóján kifüggesztett  Házirendet  mielőbb elolvasom és az abban foglaltakat
betartom. Tudomásul veszem, hogy gyógykezelésem alatt az osztály, illetve a kórház területét csak orvosi engedéllyel
hagyhatom el. A fentiek megszegése miatt minden következmény engem terhel. 

5. Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének az elutasítására.
Ez  esetben  a  kezelésem  során  a  visszautasítás  kapcsán  bekövetkező  szövődményekért,  illetve  a  gyógyeredmény
alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. 

Ez  alól  kivételt  képeznek  a  fertőző  betegek,  illetve  a  fertőző  betegségre  gyanús  személyek,  mivel  tőlük  nem kell
hozzájárulás, sőt kötelesek is kezeltetni magukat, és ennek elmulasztása esetén akár kényszerintézkedés alkalmazására is
sor kerülhet. 

A kezelésbe  (műtétbe,  vizsgálatba,  beavatkozásba)  való  beleegyezésemet  a  tájékoztatás  megértése  alapján  minden
kényszertől  mentesen  adom.  Ennek  alapján  kérem,  hogy  rajtam  jelen  nyilatkozat  szerinti  gyógyító  tevékenységet
elvégezzék.

Jászberény, 20...................................

….............................................................. …....................................................
beteg vagy törvényes képviselő aláírása a tájékoztatást végző orvos aláírása

Törvényes képviselő neve:.....................................................

Születési helye és ideje:.........................................................

Lakcíme:.................................................................................

(1) cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképtelenség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá!
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