
Osztály neve: ................................................................................................................................

Alulírott ............................................................................................... (beteg neve, ill. törvényes 

képviselő neve) ........................................... (szül,idő) .............................................. (anyja neve) 

kijelentem és aláírásommal megerősítem, hogy a .........................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

betegségem (dg.: magyarul) miatt szükségessé váló kórházi kezelésbe, kezelésemhez 

szükséges injekciók beadásába (magyarul: bőr hámrétegei közé, a bőr alá, az izomba, a 

gyűjtőérbe, helyi érzéstelenítés, fájdalomcsillapítás), nem szájon át történő folyadék bevitelbe 

(infúzió), amennyiben állapotom indokolja hólyagkatéter felhelyezésébe, gyomorszonda 

levezetésébe beleegyezek.

Kezelőorvosom, Dr. .............................................................. tájékoztatott arról, hogy a kórházi 

kivizsgálás és kezelés során szükségessé váló eszközös és egyéb vizsgálatokról, 

beavatkozásokról, azok veszélyéről és várható eredményeiről - betegjogomnak megfelelően - 

folyamatosan és részletesen tájékoztatni fog. A folyamatos tájékoztatást megkövetelhetem.

Tudomásromra hozták, hogy vértranszfúziós eljárásról, valamint az előre ismertetett, illetve a 

későbbiekben esetleg felmerülő invazív jellegű beavatkozások elfogadásáról kellő felvilágosítás 

után külön nyilatkozatot kell tennem.

Kijelentem, az engem betegként megillető Betegjogokat és az Intézeti házirendet megismertem.

Tudomásom van arról, hogy a kórházban egészségügyi személyzet, orvostanhallgatók és 

rezidensek képzése is folyik. Beleegyezem abba, hogy kezelésemben - felelős személyek 

jelenlétében és azok felügyelete mellett - oktatási célból fenti személyek is részt vehessenek a 

törvény által előírt titoktartási kötelezettség betartásával.

Tudomásul veszem, hogy saját érdekemben a betegazonosító karszalag viselését írja elő a 

kórház. Tájékoztatom, hogy jogában áll megtagadni a betegazonosító szalag rögzítését. Ez 

esetben azonban nyilatkozatot kell aláírnia, melyben kijelenti, hogy a személyazonosító szalag 

felhelyezésébe szabad akaratából nem egyezik bele, és tudomásul veszi, hogy az ebből adódó 

bármilyen következményért a kórházat felelősség nem terheli.

ÁLTALÁNOS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT KÓRHÁZI KEZELÉSBE
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Tájékoztatásról való lemondás:

a) A betegségem természetével kapcsolatos tájékoztatásról lemondok.

b) Hozzátartozóim és kívülállók tájékoztatásáról a következők szerint rendelkezem:

ba. Az alább megnevezett személyeket teljes körben tájékoztathatják:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

bb. Az alább megnevezett személyeket - benntartózkodásomról, betegségemről* 

- a következő korlátozásokkal tájékoztathatják:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

bc. Az alább megnevezett személyek tájékoztatásához nem járulok hozzá:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tudomásomra hozták, amennyiben fenti beleegyezésemet a kezelés során visszavonom, vagy 

módosítom, új, erre vonatkozó dokumentum felvétele szükséges.

Kijelentem, hogy felvételemmel kapcsolatban további kérdésem nincs. Kijelentem, hogy fenti 

nyilatkozataim akaratommal mindenben megegyeznek.

Megjegyzéseim:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Budapest, ......................... év  ......................................... hó ............... nap

........................................................
orvos aláírása, pecsétje

................................................................................
beteg aláírása/törvényes képviselő aláírása

törvényes kapcsolat jellege: ....................................................

A beteg pszichés- és tudatállapota, valamint hozzátartozó nélküli megjelenése nem teszi 
lehetővé a tájékozott beleegyezés elnyerését.

Budapest, ................ év  ........................ hó ........ nap .......................................
felvevő orvos

*aláhúzással kérjük jelölni


