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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  
SZEMÉSZETI MŰTÉTEKHEZ ÉS BEAVATKOZÁSOKHOZ 

 
 
 

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

 
Alulírott tanúsítom, hogy engem #!KEZORVPROP(1); kellő mértékben felvilágosított 

a betegségemről, amely kórisme szerint 

(magyarul):  

 

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

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének 
elutasítására. Az emiatt bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat az 
orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. 
 
A kezelésbe (műtétbe, stb.) való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján, minden kényszertől 
mentesen adom. Ennek alapján kérem, hogy rajtam, illetve törvényes képviseltemen a következő műtétet, ill. 
beavatkozást elvégezzék: 
 
 
Hozzájárulok, hogy a tervezett műtétet helyi érzéstelenítés mellett végezzék el, ennek veszélyeiről, 
esetleges szövődményeiről kielégítő tájékoztatást kaptam. 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve:  
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme:  
 

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

 
 

*** 
 
 
 



BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT  SZEMÉSZETI MŰTÉTEKHEZ ÉS BEAVATKOZÁSOKHOZ Beteg neve: #!NEV; 
 
 
 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a tervezett műtétet altatásban végezzék el, ennek veszélyeiről, esetleges 
szövődményeiről kielégítő tájékoztatást kaptam. 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve:  
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme:  
 

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

 
*** 

 
Bár betegségem természetéről részletes felvilágosítást kaptam, a tervezett műtétbe nem egyezem bele, 
annak következményeiért a felelősséget vállalom. 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 .......................................................................... 
 tájékoztatást adó orvos 
 
beteg olvasható aláírása  vagy a  törvényes képviselő aláírása (1) 
Beteg neve: #!NEV;  Törv.képv. neve:  
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme:  
 

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