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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 képviselője, ennek hiányában  c) a b) pontban megjelölt hozzátartozója hiányában a beteggel közös háztar 

b) a beteggel közös háztartásban élő, cselekvőképes       háztartásban nem élő, cselekvőképes 

     ba) házastársa vagy élettársa, ennek hiányában ca) gyermeke, ennek hiányában 
     bb) gyermeke, ennek hiányában cb) szülője, ennek hiányában 

     bc) szülője, ennek hiányában cc) testvére, ennek hiányában 

     bd) testvére, ennek hiányában cd) nagyszülője, ennek hiányában 
     be) unokája ce) unokája 

 

 

Betegség megnevezése fődiagnózis (magyarul, esetleg latinul):  

 

Beavatkozás megnevezése:  

Vérátömlesztés. Konzervált teljes vér vagy vér alkotórész átömlesztése. 

Beavatkozást, tájékoztatást végző orvos neve: 

 

Beavatkozások elvégzésének tervezett időpontja 

 

A javasolt vizsgálat, beavatkozás elvégzésének,ill. elmaradásának lehetséges előnyei és kockázata: 
A beavatkozás az előnyök mellett hátrányokkal is járhat az egészségi állapotra vonatkozóan. A bevitt idegen sejtek 

sohasem azonosak teljes mértékben a sajáttal, ezért azokat a szervezet, elsősorban lázzal, veseműködési zavarokkal, 

allergiás bőrjelenségekkel és más szövődmények kíséretében kivetheti magából annak ellenére is, ha a vérátömlesztés 

előtt előírt, szabályszerűen elvégzett, előzetes laboratóriumi vizsgálatok során erre a lehetőségre eredmény nem utal. 

Ennek tényleges valószínűsége jelenlegi ismereteink szerint 1 % alatt van. 

A transzfúzióval átvihető fertőzések lehetősége igen kicsi, a jelenleg végzett szűrőtesztek mellett a hepatitis C vírus 

átvitel kockázata 1:10 000, a hepatitis B vírusé 1:15 000, a HIV fertőzés átvitelének kockázata 1:1 000 000. 

A vérátömlesztéssel az előírt vizsgálatok negatív eredménye ellenére is fertőzés, elsősorban fertőző májgyulladás 

kórokozóját lehet átvinni. 
A vérátömlesztés elmulasztása életveszélyes állapotot hozhat létre. 

Lehetséges alternatív eljárások, módszerek:  
Bizonyos betegségek esetén gyógyszeres kezelés. 
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Az ellátás folyamata és várható kimenetele: 
Más ember(ek)-től levett, a szakmai szabályok szerint kivizsgált, előállított és tárolt teljes vért vagy vér alkotórészt 

juttatunk az Ön szervezetébe, amely Önnél jelenleg hiányzik, gyógyszerrel nem pótolható, vagy az Ön szervezetében 

a hiányzó alkotóelem(ek) – vörösvérsejt, vérplazma, vérlemezke – termelése nem elégséges vagy fokozottan pusztul, s 

más módon, mint idegen vér alkotó elem bevitelével nem pótolható. 

A javasolt beavatkozás elvégzése után előforduló általában spontán szűnő panaszok: 

 

A beavatkozás lehetséges szövődményei és azok kezelése: 

A vérátömlesztéssel összefüggő nemkívánatos reakciók előfordulhatnak azonnal (1-2 órán belül), 48 órán 

belül, valamint napok, hetek, sot évek múlva is. Eredetüket tekintve lehetnek immunológiai és nem 

immunológiai eredetű szövodmények. 

Immunológiai eredetű szövődmények: 

Azonnali reakciók: láz, hidegrázás, azonnali vörösvérsejt szétesés, vérlemezke szétesés, allergiás reakciók 

(csalánkiütés, gégeoedema, keringésösszeomlás), heveny tüdőkárosodás, súlyos kiterjedt véralvadási zavar. 

Késői reakciók: késői vörösvérsejt szétesés, immunizáció-ellenanyag termelés, késői immuneredetű 

vérlemezke pusztulás következményes bevérzésekkel.  

Nem immunológiai eredetű szövődmények: 

Nem immunológiai vörösvértest szétesés, szepszis (gennyvérűség), fertőző betegségek átvitele (hepatitis B 

(HBV), hepatitis C (HCV), HIV, cytomegalovirus (CMV), valamint egyéb vitális és bakteriális kórokozók 

okozta fertőzések. A vérkészítmény konzerváló anyaga (citrát) okozta intoxicáció, vastúlterhelés, heveny 

légzési elégtelenség/heveny tüdőkárosodás. Véralakos elemek felhígulása, keringéstúlterhelés, a 

testhőmérséklet lehülése (hypothermia), véralvadási zavarok, légembolia. 

Kezelés: Az enyhébb szövődmények kezelése gyógyszeres, tüneti kezelés, míg a súlyos szövődmények 

ellátása komplex intenzív kezelést igényel, beleértve egyes szervtámogató kezeléseket is (pl. gépi 

lélegeztetés, művesekezelés). 

A beteg kérdései és a kérdésekre adott válaszok: 
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A javasolt életmódról, további ellátásokról kezelőorvosomtól folyamatosan és a zárójelentésben 

írásban kapok tájékoztatást. 
Felhatalmazom kezelő orvosaimat, hogy ha a körülmények indokolják, a műtétet / beavatkozást a szükséges 

mértékben, gyógyításom érdekében belátásuk szerint kiterjesszék / megváltoztassák, kivéve: 

…................................................................................................................................................................. 

Tudomásul veszem, hogy a műtét / beavatkozás eredménye előre nem garantálható és hogy a szakszerű 

kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül 

befolyásolhatják. 

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a 

kezelőorvossal nem közölt, vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, 

eltérések fennállása. 

Kellő idő és információ állt rendelkezésemre ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen beavatkozást 

szeretnék.  

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozások elutasítására, ezt saját kézírással írt és 

aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelenségem esetén két tanú együttes jelenlétében 

megtett és azok aláírásával ellátott magánokiraton kell megtennem. Ez esetben a beavatkozás elmaradása 

miatt a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért azokat 

az orvosokat, akik által végzendő beavatkozásokat nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem. Az alapos 

ok nélküli visszautasítás esetén a felmerült költségeket meg kell térítenem.  

Tájékoztattak arról, hogy a beavatkozás visszautasítását bármikor, alaki kötöttségek nélkül visszavonhatom.  

Kezelőorvosom kész engem állapotomról, illetve annak változásairól folyamatosan, megfelelően 

tájékoztatni. 

Szóbeli tájékoztatást kaptam a fent megnevezett beavatkozásról és elolvastam a fenti betegtájékoztatót  

Az általam feltett kérdésekre számomra értheto megfelelo és kielégíto tájékoztatást, illetve választ kaptam.  

1. A fentiek alapján minden megtévesztéstől, fenyegetéstől és kényszertől mentes, megfelelő 

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 
 

A beteg írásképtelensége esetén két, együttesen jelenlévő tanú aláírása: 

 

 ………………………………………….. ………………………………………………… 

 1. tanú (név, lakcím)   2. tanú (név, lakcím) 
 

2. Beavatkozás visszautasítása: 

A kezelőorvos által tervezett és megajánlott beavatkozás elvégzésébe felelősségem teljes tudatában 

nem egyezem bele. (a nyilatkozat teljes szövegének kézírással történő megismétlése és aláírása szükséges vagy 

írásképtelenség esetén, együttesen jelenlévő 2 tanú aláírása): 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

Figyelmeztetés! Cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes beteg esetén nem utasítható vissza az olyan ellátás, 

amelynek elmaradása esetén a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be.  

Zalaegerszeg, …………………………………………………….. 
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 ……………………………………. …………………………………………….. 

 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 jelenlévő tanú aláírása: 

 

 ………………………………………….. ………………………………………………… 

 1. tanú (név, lakcím)   2. tanú (név, lakcím) 
 

3. Tájékoztatásról való lemondás: 

Betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, 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 bizonyítóerejű magánokiraton erősítse 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 jelenlévő tanú aláírása: 

 

 ………………………………………….. ………………………………………………… 

 1. tanú (név, lakcím)   2. tanú (név, lakcím) 
A BIZONYLATON A KITÖLTÉSRE NEM KERÜLT RÉSZ ÁTHÚZANDÓ!  
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Beteg hazabocsátási tájékoztató 
 

Betegadatok    

Beteg neve: #!NEV; TAJ szám: #!TAJ; 

Anyja neve: #!BANYJANEVE; Születési idő: #!SZULIDO; 

 
Tisztelt betegünk! 

 

Orvosa javaslata szerint Ön vért kapott. Ritkán ugyan, de előfordulhat, hogy az alábbi tünetek 

némelyike jelentkezik a transzfúzió alatt, vagy néhány héttel azt követően: 

 

I. sárgaság 

II. feltűnő sápadtság, fáradtság 

III. sötét vagy piros vizelet 

IV. vizeletelakadás 

V. nehézlégzés, mellkasi fájdalom, hátfájdalom 

VI. csalánkiütés, bőrkiütés 

VII. láz, remegés, hidegrázás. 

 

 

Amennyiben a fenti tünetek valamelyikét észleli, feltétlenül keresse fel orvosát! 

 

A transzfúzió után jelentkező egyéb tünetek nem mindig a transzfúzióhoz kapcsolódnak, de fontos, 

hogy ha állapota váratlanul romlik, azonnal értesítse orvosát! 

 

 

Napközben Dr. ………………………………………-t, ügyeleti időben, vagy hétvégén  

a Zala Megyei Kórház ………………………………………osztály ügyeletes orvosát. 

Telefon: +3692-507-500 ………mellék. 


