
 
 

TISZTELT BETEGÜNK 
 
Őszintén megtisztelő, hogy problémájával Kórházunk Belgyógyászatán működő Sürgősségi Ellátóhelyéhez 
fordult! 
 
Ahhoz, hogy megállapíthassuk, problémája hátterében áll-e és milyen egészségügyi ok, ki kell kérdeznünk 
és meg kell vizsgálnunk Önt. a vizsgálat magában foglalhat esetleges vér, - vizelet mintavételt is. 
problémájának megoldásához szükséges megtudnunk az ön kórtörténetét és jelen panaszainak mibenlétét. 
ehhez kérjük, szolgáljon minél részletesebb információval.  
ezt követően Kollégáink megvizsgálják - ehhez testét szabaddá kell tennie! 
További vizsgálatokhoz - labor, - vér, esetleg vizelet mintavételre - van szükségünk. Ehhez szükséges az Ön 
erének (általában véna, ritkábban artéria) megszúrása, esetlegesen húgyhólyagjának megcsapolása. Ezen 
mintavételek esetleges szövődménye az ér megpattanása, bevérzése, hólyag esetén fertőzés, minimális 
húgycső sérülés. 
Kollégáink minden beavatkozást szakszerűen és kellő körültekintéssel végeznek az előforduló 
szövődmények elhárítására felkészültünk. 
Ha megállapítottuk az Ön problémájának eredetét, meg szeretnénk kezdeni mielőbbi ellátását. Ez esetleg 
bizonyos gyógyszerek és oldatok vénán keresztüli adagolásával is járhat, az adott szer mibenlétéről és 
hatásáról, esetleges szövődményekről az Önt ellátó Kollégánktól kérhet felvilágosítást. Jelzett anyagokat - a 
kellő hatás elérése érdekében - az Ön erein keresztül juttatjuk a szervezetbe. Ez nyitott, úgynevezett 
perifériás vénán keresztül történik, melyhez az Ön erét meg kell szúrnunk, melyet adott esetben tartósan, egy 
kanülön keresztül "nyitva" is tartunk. 
A fentieket meghaladó, úgynevezett "invazív" beavatkozásokról, azok mibenlétéről, a beavatkozás és 
elmaradásának előnyeiről, hátrányairól, veszélyeiről külön felvilágosítjuk, azok elvégzéséhez külön 
beleegyezését kérjük. 
Egyúttal tájékoztatjuk, hogy a vizsgálatok nem érkezési, hanem sürgősségi sorrendben történnek, 
problémája megoldása olykor hosszabb időt is igényelhet; az esetleges várakozásért szíves megértését 
köszönjük! 
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Intézet a le nem adott értéktárgyakért felelősséget nem vállal! Kérjük, 
távozáskor ellenőrizze, hogy leadott dokumentumait, azonosítóit hiánytalanul visszakapta - e! 
 
A fentieket megértettem, minden további kérdésemre kielégítő választ kaptam, vizsgálatomba, elsődleges 
ellátásomba beleegyezem. 
 
 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 
 
 
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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 #!OSZTVZSGKEZORVPROP(3);  #!OSZTVZSGKEZORVPROP(1); 
 Tájékoztatást adó orvos aláírása 




