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Betegadatok    

Beteg neve: #!NEV; TAJ szám: #!TAJ; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Születési idő: #!SZULIDO; 
 
 

        Cselekvőképtelenség esetén a beleegyezést gyakorló személy adatai (név, szül.idő, anyja neve, lakcím):  
……………………………………………………………………………………………………… 
Rokonsági foka : 
a) a beteg törvényes képviseloje, ennek hiányában  c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztartásban  
b) a beteggel közös háztartásban élo, cselekvoképes        nem élo, cselekvoképes 
     ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában            ca) gyermeke, ennek hiányában 
     bb) gyermeke, ennek hiányában             cb) szüloje, ennek hiányában 
     bc) szüloje, ennek hiányában             cc) testvére, ennek hiányában 
     bd) testvére, ennek hiányában be) unokája          cd) nagyszüloje, ennek hiányában                           ce) unokája 

Betegség megnevezése fodiagnózis (magyarul, esetleg latinul) 
 
Beavatkozás megnevezése: gyógyszer bejuttatása izomzatba, bőr alá, vénába, fokozott helyi hatás elérése céljából 
gerincoszlop melletti izomzatba (nyaki, háti, ágyéki) 

Beavatkozást, tájékoztatást végzo orvos neve: 
 

Beavatkozás idopontja: 
            ....................     év……………….hó………………nap 
 
A javasolt vizsgálat, beavatkozás elvégzésének, ill. elmaradásának lehetséges elonyei és kockázata: 
A javasolt gyógyszeres terápia alkalmazása elősegíti a betegség kezelését, a tünetek enyhítését. A kezelés elmaradása 
súlyosbíthatja a betegséget és tüneteit. 
Lehetséges alternatív eljárások, módszerek: Alternatív eljárás a szájon át szedett gyógyszeres terápia.  
Az eljárás folyamata és várható kimenetele: 
A borfelület gondos fertotlenítése után tuvel behatolunk és gyógyszert bejuttatjuk a megadott módon. 
A javasolt beavatkozás elvégzése után eloforduló általában spontán szuno panaszok: 
A beavatkozás elvégzése után enyhe feszítő fájdalom jelentkezhet, amely spontán szűnik. 
A javasolt beavatkozás lehetséges szövődményei és azok kezelése:  
I. a bor bizonyos irritációja, duzzanat, fájdalom, vérzés, II. fertozés, tályog kialakulása, III. allergiás reakció 
A beavatkozás szövődményei lehetnek lokálisak (helyi fibrózis, tályog), ill. a hatóanyag következtében kialakuló 
szövődmények, melyek részletes felsorolása a beadandó gyógyszerhez mellékelt gyógyszertájékoztatóban a beteg 
rendelkezésére áll. Gyógykezelésük a szakma szabályai szerint történik. Intravénás injekció vagy infúzió esetén 
előfordulhat, hogy az a véna mellé folyik, a tű körül duzzanat, fájdalom, bőrpír jelentkezik. Ezt azonnal jelezze az 
ápolónak, orvosnak, hogy a szövődmények ellátása minél korábban megtörténjen. A mellékhatások jelentkezése nem 
törvényszerű, megelőzésükre, illetve enyhítésükre szolgáló gyógyszerekkel is rendelkezünk.  
A beteg kérdései és a kérdésekre adott válaszok: 
 
 
1. A fentiek alapján minden megtévesztéstol, fenyegetéstol és kényszertol mentes, megfelelo tájékoztatáson 
alapuló beleegyezésemet adom a megnevezett egészségügyi beavatkozáshoz, és kérem, hogy azt rajtam végezzék 
el.  
 
Zalaegerszeg, ……………………………………………………….. 
 
…………………………………….    ……………………………………………….. 
        tájékoztatást adó orvos      beteg vagy törvényes képviselő 
neve aláírása, pecsétszáma, pecsétje                                    vagy az Eü. Tv. szerinti nyilatkozattételre jogosult 
személy 
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Cselekvőképes beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévo tanú aláírása: 
 
…………………………………………..                  ………………………………………………. 
           1. tanú (név, lakcím)                       2. tanú (név, lakcím) 
 

2. Beavatkozás visszautasítása: 
 

A kezeloorvos által tervezett és megajánlott beavatkozás elvégzésébe felelosségem teljes tudatában nem 
egyezem bele. (a nyilatkozat teljes szövegének kézírással történo megismétlése és aláírása szükséges vagy írásképtelenség 
esetén, együttesen jelenlévo 2 tanú aláírása): 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Figyelmeztetés! Cselekvoképtelen vagy korlátozottan cselekvoképes beteg esetén nem utasítható vissza az olyan ellátás, 
amelynek elmaradása esetén a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be.  
Zalaegerszeg, …………………………………………………….. 
 
…………………………………….    ……………………………………………….. 
        tájékoztatást adó orvos      beteg vagy törvényes képviselő 
neve aláírása, pecsétszáma, pecsétje                                    vagy az Eü. Tv. szerinti nyilatkozattételre jogosult 
személy 
 
A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévo tanú aláírása: 
 
…………………………………………..                 ………………………………………………. 
           1. tanú (név, lakcím)                    2. tanú (név, lakcím) 

 

3. Tájékoztatásról való lemondás: 
 

Betegségem természetérol, gyógykezelésem részleteirol, különösen pedig gyógyulási kilátásaimról 
nem kívánok részletes felvilágosítást kapni.  
Helyettem tájékoztassák: ………………………………………………………………………… 
Ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – kézírásával megismételten leírva, aláírva, vagy írásképtelensége esetén két tanú együttes 
jelenlétében és azok aláírásával ellátott teljes bizonyítóereju magánokiraton erosítse meg! 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
Zalaegerszeg, …………………………………………………….. 
 
…………………………………….    ……………………………………………….. 
        tájékoztatást adó orvos      beteg vagy törvényes képviselő 
neve aláírása, pecsétszáma, pecsétje                                    vagy az Eü. Tv. szerinti nyilatkozattételre jogosult 
személy 
 
A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévo tanú aláírása: 
 
…………………………………………..                ………………………………………………… 
           1. tanú (név, lakcím)                  2. tanú (név, lakcím) 
A BIZONYLATON A KITÖLTÉSRE NEM KERÜLO RÉSZ ÁTHÚZAND Ó 


