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Egységvezető főorvos: #!OSZTVEZFOORVNEV; Tel.:#!OSZTTEL; 
 
 
 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT MŰTÉTHEZ 
 

 
BETEG NEVE: #!NEV;  TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Lakcíme:  #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Születési idő: #!SZULIDO; 
Diagnózis: #!BNOLISTA; 
 
A műtét/beavatkozás megnevezése:..................................................................................................................... 
A Beleegyezési nyilatkozathoz tartozó felvilágosító ismertetőt elolvastam és megértettem. Kezelőorvosom a 
személyes megbeszélés alkalmával is tájékoztatott betegségemről, sérülésemről. A tervezett műtétről, illetve orvosi 
beavatkozásról, annak időpontjáról és várható eredményéről, az előforduló szövődményekről, annak kóros hatásairól 
és a helyette alkalmazható gyógymódokról, továbbá a beavatkozás elmaradásának kockázatairól, valamint a műtétet 
követő ellátás folyamatáról és javasolt életmódról is részletes felvilágosítást kaptam. A magyarázatot megértettem és 
minden ezzel kapcsolatos kérdésemre kielégítő választ kaptam, kellő idő állott rendelkezésemre ahhoz, hogy az 
általam kívánt beavatkozásról megalapozottan dönthessek. 
 
Megérettem, hogy kezelőorvosom folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően 
felvilágosítani, kérdéseimre válaszolni. 
 
Mindezek alapján a tervezett és ajánlott orvosi beavatkozásba, műtétbe beleegyezem, kifejezetten kérem azt. 
Amennyiben a kezelés vagy műtét közben valamilyen kiegészítő, a műtétet kiterjesztő tevékenység szükséges, 
egészségem érdekében, kérem azok elvégzését is. 
 
Jelen nyilatkozattal egyben a műtéthez szükséges érzéstelenítő eljáráshoz is hozzájárulásom adom. Ennek módjáról, 
valamint veszélyeiről a fentiekhez hasonlóan felvilágosítást, kérdéseimre megfelelő választ kaptam. 
 
Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. Ez 
esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény 
alakulásáért a Kórházat és azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadom el, a felelősség alól felmentem. 
 
Végezetül kijelentem, hogy az orvosi beavatkozáskor szükséges vérátömlesztést vagy emberi vérből készített 
anyagok, gyógyszerek beadását nem ellenzem.  
 
Hatvan, #!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 
 
 

beteg olvasható aláírása   vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
  Törv.képv. neve:  
 Születési ideje:  
 Születési helye: 
 Lakcíme:  
 
 

 
……………………………... 

#!KEZORVPROP(3);#!KEZOR
VPROP(1); 

#!KEZORVPROP(5); 
#!KEZORVPROP(2);  
#!KEZORVPROP(4); 

Tájékoztatást adó orvos aláírása, 
pecsétje 

 



 
TÁJÉKOZTATÁSRÓL VALÓ LEMONDÁS 

 
 
Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, különösen 
pedig gyógyulási kilátásairól nem kívánok további felvilágosítást kapni. Ezért a döntéseket kezelőorvosaimra bízom. . 
 
Hatvan, #!AKTDATUMHONAPNEVVEL; 
    ........................................................................... 
     beteg olvasható aláírása 




