
 

 

Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet Aszódi Rendelőintézet  
: 2170 Aszód, Baross utca 4. 

központ: +36-28/500-790; 
 

#!AKTOSZTALYNEVE; OEP KÓD: #!APOSZTKOD; 
 Tel.:#!OSZTTEL; 
 

 
BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT PSZICHIÁTRIAI KEZELÉSBE 

 
Beteg neve: #!NEV; Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
TAJ-száma: #!TAJ; Születési hely/idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  
Címe: #!BVAROS; #!BUTCA;  Kezelő orvos: #!KEZORVPROP(1); 
 
 
Alulírott, beleegyezem a Pszichiátriai gondozóban történő vizsgálatba és tudomásul veszem, hogy kiderített 
/valószínűsített betegségem: 
 
 
 
Kijelentem, hogy #!KEZORVPROP(1); részletesen tájékoztatott az egészségi állapotomról, ideértve az eddigi előzetes 
vizsgálatok eredményt, állapotom orvosi megítéléséről, a betegségem, vagy gyanúja miatt javasolt vizsgálatokról, az 
ellátás elvégzésének szükségességéről, az ellátás folyamatáról és várható kimenetéről, a további ellátásokról, annak 
elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyéről és kockázatáról. 
A tájékoztatást megértettem, feltett kérdéseimre kielégítő választ kaptam, ezek alapján, hogy rajtam a betegségem 
gyógykezeléséhez szükséges vizsgálatokat elvégezzék, belegyezésem minden kényszer nélkül adom. 
Hozzájárulok a gyógykezelésem érdekében szükséges anyagok, gyógyszerek szükség esetén injekciók beadásához és 
tudomásul veszem, hogy ezeknek vannak kockázatai. 
Tudatában vagyok, hogy a javasolt vizsgálatok tekintetében döntési jogom van, belegyezésem bármikor 
visszavonhatom, valamint ezen tájékoztatást követően jogom van további kezelésre. 
Tudomásul veszem, hogy a szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények, melyek a 
várható gyógyeredményt, gyógytartamot kedvezőtlenül befolyásolhatják. 
Tudomásul veszem, hogy jogom van a jelenleg és későbbiekben felajánlott kezelések bármelyikének elutasítására. 
Felvilágosítottak, amennyiben a későbbiekben e döntésemet külön nyilatkozatban, aláírásommal kerül rögzítésre. Ez 
estben kezelésem során, az elutasítás kapcsán a gyógyalakulásáért azokat az orvososokat, akiknek a kezelését 
fogadtam el, a felelősség alól felmentem. 
Tudomásul veszem, hogy kezelésem során oktatási programban részt vevők is jelen lehetnek 
Egyidejűleg jelen nyilatkozat aláírásával igazolom, hogy a kórházi betegtájékoztatóban található, az egészségügyi 
törvényben részemre biztosított betegjogokról a tájékoztatást megkaptam. Kijelentem, hogy állapotomról, további 
betegségeimről kezelőorvosomnak minden szükséges felvilágosítást megkaptam. 
 
Aszód, #!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 

 
 
felvilágosítást adó orvos aláírása 
(#!KEZORVPROP(1); 
#!KEZORVPROP(2); ) 

 kezelőorvos aláírása 
#!KEZORVPROP(1); 
(#!KEZORVPROP(2); )) 

 beteg aláírása 
#!NEV; TAJ: #!TAJ;  

 
A beteg/cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén a 
nyilatkozattételre jogosult személy/aláírása 

 

 
Cselekvőképes, de írásképtelen beteg fenti közlésének tanúi: 
 
   

név  név 
   

lakcím  lakcím 
 

Nyilatkozat a hozzátartozó tájékoztatásáról 
 
Alulírott az alábbi nyilatkozatot teszem a hozzátartozó tájékoztatására. 
 



Hozzátartozóim betegségemmel kapcsolatos tájékoztatásáról a következő képen rendelkezem: 
 
az alábbi megnevezett hozzátartozóimat betegségemről teljes körben tájékoztassák 
 
Név:  Lakcím:  
Telefon:   
 
az alábbi megnevezett hozzátartozóimat betegségemről csak a következő korlátozással tájékoztassák 
 
 
 
Név:  Lakcím:  
Telefon:   
 
az alábbi megnevezett hozzátartozóimat betegségemről kérésükre se tájékoztassák 
 
Név:  Lakcím:  
Telefon:   
 
azonnal értesítendő hozzátartozó 
 
Név:  Lakcím:  
Telefon:   
 
 
  beteg aláírása 

#!NEV; TAJ: #!TAJ;  
 
 
A beteg/cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén a 
nyilatkozattételre jogosult személy/aláírása 

 

 
Cselekvőképes, de írásképtelen beteg fenti közlésének tanúi: 
 
   

név  név 
   

lakcím  lakcím 

 




