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Ápolási osztály OEP KÓD:   #!VKER_KeroOsztOEPKod;         
 Tel.:06-37-341-033 
 

 
Ápolási osztályra történő felvételt megelőző tájékoztató és beleegyező nyilatkozat 

 
 
Név:  #!NEV; TAJ: #!TAJ; 
Születési hely, idő:  #!BSZULHELY;#!SZULIDO; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; 
Lakcím:    #!BVAROS;#!BUTCA; 

Törvényes képviselő neve:  jogcíme:  

 

1.) Kérem az Ápolási osztályra történő felvételemet és beleegyezem.......................................ápolásomba. 
 
2.) Amennyiben ápoláson kívül gyógytornára, gyógymasszázsra, ......................valamint orvosi 
beavatkozásra lesz szükség, a hatályos törvényeknek megfelelően további beleegyezésemet fogják kérni. 
 
3.) Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelések bármelyikének vagy mindegyikének 
elutasítására. Ez esetben a kezelésem során a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, 
illetve a gyógyeredmények alakulásáért, azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a 
felelősség alól felmentem. A kezelésbe való beleegyezésemet a tájékoztatás megértése alapján minden 
kényszertől mentesen adom. 
 
4.)Hozzátartozóim tájékoztatásáról az alábbiak szerint rendelkezem: 
a) Az alább megnevezett hozzátartozóimat állapotomról teljeskörűen tájékoztathatják: 
............................................................................................................................................................................. 
 
b) Az alább megnevezett hozzátartozóimat állapotomról az általam megjelölt következő korlátozásokkal 
tájékoztathatják: 
 Név: .................................................      Korlátozás: ....................................... 
          .................................................                         ....................................... 
          .................................................                         ....................................... 
 
5.) Tudomásul veszem, hogy az Ápolási osztályon értékleltárba fel nem vett pénzért, értéktárgyakért az 
osztály dolgozói felelősséget nem vállalnak. Elhalálozásom esetén ékeszereket, valamint 2000 (azaz 
kettőezer) forintnál nagyobb értéket (pénz, értéktárgy, értékpapír)  kizárólag a jogerős hagyatékátadó 
végzésben megnevezett örökösöm veheti át. 
 
6.) Alulírott ................................kijelentem, hogy a gyógykezelésem ideje alatt a dohánytermékek 
fogyasztásra vonatkozóan az alábbi felvilágosítást kaptam, az abban foglaltakat teljes egészében 
megértettem és tudomásul vettem. 
 
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól 
szóló 1999. évi XLII. törvény rendelkezései értelmében nem jelölhető ki dohányzóhely egészségügyi 
intézményben és annak 5 m-es körzetében. 
 
A fentiek alapján tudomásul veszem, hogy az intézmény egész területén tilos a dohányzás. A törvény be 
nem tartása feljelentést von maga után. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
7.) A házirendben foglaltakat megismertem és tudomásul vettem 
 
 
 
Hatvan, 201#!AKTDATUM; 
 
            .............................................  
                   tájékoztatást adó aláírása 
 
 
 
 
beteg olvasható aláírása    

Beteg neve:  #!NEV;   
Születési ideje:  #!SZULIDO;   
Születési helye: #!BSZULHELY;   
Lakcíme:    #!BVAROS;#!BUTCA;   
    
   
 
Cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő 
írhatja alá! 
 
 
 
 

  Törvényes képviselő aláírása  
  Neve:  
  Születési ideje:  
  Születési helye:  
  Lakcíme:  
    
   




