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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

NEM OEP FINANSZÍROZOTT ALTATÁSOS GASZTROENTEROLÓGIAI VIZSGÁLATOKHOZ 
 

Beteg neve: Anyja neve: 
TAJ-száma: Születési hely/idő: 
Címe: Kezelő orvos: 
 

 
Tisztelt Betegünk! 
 
Önnek kezelőorvosa gastroscopias/colonoscopias vizsgálatot és/vagy beavatkozást javasolt. 
A vizsgálatot kórházunkban csak az alábbi indikációk valamelyikének megléte esetén végezzük altatásban. 
 
I. leromlott általános állapot, súlyos kísérő betegségek, ASA III-V stádium 
II. psychiatriai kórképek: súlyos viselkedési zavar, delirium tremens, alkoholos befolyásoltság, kábítószer 

használat 
III. elhúzódó, esetlege fájdalmas beavatkozás (ERCP, PEG, mucosectomia, sok polyp, stent behelyezés) 
IV. kóros kövérség, soványság, szűk medence 
V. kórelőzményben többszörös/komplikált műtétek (főleg vastagbél és nőgyógyászati) 
VI. látászavar (-5 dioptria) (intub) 
VII. retina ablatio (intub) 
VIII. műanyaglencse beültetés után minimum 6 hónap (intub) 
IX. szemfenéki bevérzések (intub) 
X. gyermekkor 
 
Amennyiben Önnél a fenti indikációk közül egyik sem áll fenn, kezelőorvosa nem javasolja a 
vizsgálat/beavatkozás altatásban történő elvégzését. 
 
Ha Ön mégis ragaszkodik a vizsgálat/beavatkozás altatásban történő elvégzéséhez, annak lehetőségét térítési 
díj ellenében áll módunkban biztosítani. 
 
A gastroscopia vizsgálatok esetében az altatás térítési díja: 8.000.- Ft 
A colonoscopia vizsgálatok esetében az altatás térítési díja: 10.000.- Ft 
 
Felhívjuk figyelmét, hogy minden olyan vizsgálat, melyet kezelőorvosa az altatás miatt ír elő (pl.: 
anaesthesiologiai szakvizsgálat) szintén térítésköteles. Azok díjáról az érintett szakellátáson kap 
tájékoztatást 
 
Azok a további vizsgálatok, melyek az eszközös beavatkozáshoz kapcsolódnak térítésmentesen vehetők 
igénybe. 
 
Azonban a gastroscopias/colonoscopias vizsgálatot altatásban még térítési díj ellenében is csak akkor 
végezzük el, ha önnél a biztonságos hazaengedés minden feltétele biztosított! 
 
Altatás feltételei igen nem 
A tartózkodási helyemtől az ellátó egészségügyi intézmény személygépkocsival 
(mentővel) – átlagos forgalmat figyelembe véve – 30 perc alatt elérhető  
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A tartózkodási helyemen telefon számomra biztosított  
Hazaszállításomkor és a tartózkodási helyemen az altatásos vizsgálatot követő 
éjszakán részemre a hozzátartozói felügyelet biztosított.   

Szükség esetén a megfelelő egészségügyi ellátás biztosított (háziorvos, ügyelet 
elérhető).  

 
Az altatás napján vizsgálat előtt és után: 
 
XI. géppel, balesetveszélyes háztartási eszközzel ne dolgozzon; 
XII. kerülje az egyensúlyérzetet kívánó tevékenységeket (pl.: létrára állás stb.); 
XIII. ne vezessen; 
XIV. ne dohányozzon, ne fogyasszon alkoholt; 
XV. javasoljuk, hogy hivatalos irat, szerződés aláírása esetén a műtét utáni napokban fokozott 

figyelemmel, gondossággal járjon el 
 

 
Hatvan, 
 
   

tájékoztatást adó orvos aláírása 
 
A fenti tájékoztatást elolvastam az abban leírtakat tudomásul vettem. A fentiekkel kapcsolatban felmerült 
kérdéseimet kezelőorvosomnak feltehettem, azokra számomra érthető és kielégítő választ kaptam. 
A fentiek alapján kérem   nem kérem a vizsgálat/beavatkozás altatásban történő elvégzését. 
 
Hatvan, 
 
   
 beteg aláírása 
Az altatást követően az altatást és a beavatkozást végző orvos tölti ki! 
 

Szedált beteg hazaengedésnek feltételei igen nem 

biztonságos járás  
teljes fájdalom mentesség  
nehézségek nélküli folyadék bevitel  
hányinger, hányás nincs, vagy csak minimális  
otthon kielégítő felügyelet biztosítása  
kísérő  
 
A fentiek alapján a beteg az altatást követően a hazabocsátás feltételeinek megfelel, otthonába bocsátjuk. 
 
Hatvan, 
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