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Beleegyező nyilatkozat invazív beavatkozáshoz 
 

 
 

Név: #!NEV; TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA; 
Alulírott tudomásul veszem és kérem, hogy rajtam/törvényes képviseltemen* a következő  
 invazív beavatkozást elvégezzék. 
 
Kijelentem, hogy Dr. tájékoztatott egészségi állapotomról, az invazív beavatkozás 
természetéről és céljáról, a várható előnyökről és a beavatkozással járó kockázatról, a kötelező elővigyázatosság 
ellenére esetlegesen fellépő szövődmények lehetőségéről, valamint a betegségem kezelésének egyéb lehetséges 
módozatairól megfelelő tájékoztatást kaptam.  
 

A szóban feltett kérdéseimre megfelelő választ kaptam, és kellő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon 
döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Felvilágosítottak arról is, hogy a kezelőorvosom folyamatosan kész engem 
állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően tájékoztatni. 
 

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének, vagy mindegyikének visszautasítására. Az 
emiatt bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógy eredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek kezelését 
nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. 
Tudomásul veszem, hogy az invazív beavatkozás elvégzése esetén is előfordulhatnak előre nem várható 
szövődmények. A leggyakrabban előforduló szövődményei a tudomány mai állása szerint a következők lehetnek: 
  
Egyetértek az invazív beavatkozás azon változtatásaival, amelyek a műtét alatt kényszerhelyzetben adódhatnak. 
Amennyiben a műtét során olyan szövődmény lép fel, hogy további kórházi ellátásom válik szükségessé, a hatvani 
kórházban való kezelést elfogadom. 
Beleegyezem a szükségesnek tartott vér, vérkészítmények, gyógyszerek, kábítószerek, infúziók vagy más anyagok 
adásába. Tudomásom van arról, hogy vér-, illetve vérkészítmény adása elõtt még egy nyilatkozatot kell aláírni, kellõ 
felvilágosítás után. 
 

Az invazív beavatkozásért felelõs orvos tájékoztatott az altatás /regionális/ helyi érzéstelenítés* módjáról, elõnyeirõl, 
hátrányairól esetleges következményeirõl és mellékhatásairól, valamint az esetleges kiegészítõ eljárásokról és az ezzel 
kapcsolatos veszélyekrõl. 
Beleegyezem a szükséges altatásba/érzéstelenítésbe*, az elõkészítõ és kísérõ aneszteziológiai kezelésbe és az indokolt 
változtatásokba.  
 

Beleegyezem, hogy az invazív beavatkozás menetérõl fényképek vagy videó felvételek készüljenek, azzal a 
kikötéssel, hogy azokon személyem nem válik felismerhetõvé. Tudomásul veszem, hogy a vizsgálatomnál 
egészségügyi dolgozók továbbképzés céljából jelen lehetnek. 
Az invazív beavatkozással kapcsolatban a tájékoztatást megértettem, elegendõnek találtam, szóban feltett kérdéseimre 
megfelelõ választ kaptam. Kellõ idõ állt rendelkezésemre, hogy szabadon döntsek a mûtéti beavatkozásba történõ 
beleegyezésrõl. 
 

Aláírásommal elismerem, hogy az Egészségügyi törvényben (1997. évi CLIV tv.) foglalt jogaimnak megfelelõen 
minden szükséges tájékoztatást (ideértve az ellátás kapcsán fizetendõ esetleges térítési díjakat) megkaptam, azt 
megértettem. 
 

Jelen beleegyezésemet és nyilatkozatomat a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszertõl mentesem adom. 
 
Hatvan, 200  
 
 
    
beavatkozást végzõ orvos aláírása beteg v. törvényes képviselõjének aláírása 



* A megfelelõ rész aláhúzandó. 




