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Kórházi felvételt megelőző beleegyező nyilatkozat 
 

I.  
 

Név: #!NEV; TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA; 

Törvényes képviselő neve:  jogcíme: 
 
 

Kérem:   betegség, 
illetve annak gyanúja miatti kórházi felvételemet, és beleegyezem az azzal kapcsolatos labor, röntgen, ultrahang, 
vizsgálatokba, illetve  infúziós, kezelési módba. 
 

Amennyiben fentieken kívüli beavatkozásra lesz szükség a hatályos törvényeknek megfelelően, további 
beleegyezésemet fogják kérni. 
 

Tanusítom, hogy engem kellő mértékben, számomra érthető módon, személyre szabottan felvilágosítottak az 
alábbiakról: 
1. A betegségemről, mely kórisme szerint:  
2. A javasolt gyógymódról, mely:  

annak kockázatairól,  
és a helyette alkalmazható gyógymódokról, mint:  

valamint azok ismert kockázatairól és következményeiről, ismertette az ajánlott kezelési eljárás előnyeit és 
hátrányait is. 

3. A javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges leggyakoribb szövődményeiről és várható következményeiről 
szóban feltett kérdéseimre is megfelelő választ kaptam, kellő idő 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 az alábbi, előre nem látható szövődmények, 

melyek a várható gyógyeredményt (gyógytartamot) kedvezőtlenül befolyásolhatják:  
 

 

 
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyiknek vagy mindegyikének 

elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a 
gyógyeredmények alakulásáért, azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól 
felmentem. A kezelésbe való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján minden kényszertől mentesen 
adom. 

 
4. Hozzátartozóim tájékoztatásáról a következőket rendelem: 

 

a.) Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről 
teljeskörűen tájékoztassák:  

 
 
b.) Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről az általam megjelölt következő korlátozásokkal 
tájékoztassák:  



Kórházi felvételt megelőző beleegyező nyilatkozat  Beteg neve: #!NEV; 

Név:  Korlátozás:  
    
    

 
c.) Az alább megnevezett hozzátartozóimat betegségemről 
kérésükre se tájékoztassák :  

 

5. Tudomásul veszem, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának 
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3) Kormányrendelet  40. § (8) bekezdésére is figyelemmel, az aktív 

osztályon kezelt felső határnapot meghaladó idejű esetnél (a továbbiakban: hosszú ellátási eset) a felső 
határnapot meghaladó időtartam elérését követően – a kórház szabad krónikus kapacitása terhére - az intézmény 
krónikus finanszírozású osztályára áthelyezésre kerülhet, amennyiben a beteg állapota azt lehetővé teszi. 

  Továbbá tudomásul veszem, hogy a fenti Kormányrendelet 37. § (5) d pontjára tekintettel a krónikus osztályra 
felvett betegeinket a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól csak az ápolási osztályon áll módunkban 
ellátni szabad kapacitásunk terhére, a hatályos térítési díjszabályzatban meghatározott díjtételek 
alkalmazása mellett. 

 

6. A házirendben foglaltakat megismertem és tudomásul vettem. 

7. Alulírott #!NEV; (anyja neve;#!BANYJANEVE;) nyilatkozom, hogy az Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet, mint közegészségügyi szolgáltató (adatkezelő) A gyógykezeléssel összefüggő 
adatkezelésekről szóló Adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. 

 

Továbbá hozzájárulásomat adom a kapcsolattartási személyes adataim (e-mail címem és telefonszámom) 

következő adatkezelési célból történő felhasználására az adatkezelési hozzájárulásom visszavonásáig (a  

kiválasztottakhoz kérjük tegyen a jelölőngyzetbe egy X-et):  

 

 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve: #!HNEV; 
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme: #!HIRSZAM; #!HVAROS; #!HUTCA;  
 

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

II.  
 

A beteg akaratnyilvánításra képtelen állapotban van és törvényes képviselője nincsen jelen.  
   
 
 
....................................................................................... 
 Kezelőorvos P.H. 
 

 
(A MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE;  #!AKTUSERKODJA; ) 




