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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             tásban 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 

 

1. Beleegyezem, hogy osztályos felvételemet követően a betegség tisztázásához szükséges diagnosztikus és 

gyógyító beavatkozásokat (pl. vérvétel, radiológiai vizsgálat, infúzió, injekció, hólyagkatéterezés) 

elvégezzék. Az elvárható legnagyobb gondossággal elvégzett beavatkozás kockázatát, a fellépő váratlan 

és későbbi szövődményt - amely átmeneti vagy tartós egészségromlást okozhat – vállalom. 

(Szövődmények lehetnek: pl. gyógyszer túlérzékenység, szöveti károsodás a beavatkozás helyén, 

fertőzés. Az alkalmazott eljárás során, sajnálatos módon elõfordulhatnak égések a bõrfelületen az 

alkalmazott kémiai anyagok, ragasztóanyagok, kötszer által okozott irritáció miatt.) Tudomásul veszem, 

hogy az átlagostól eltérő kockázatot jelenthet esetemben a kivizsgálás során fel nem derített betegségek 

fennállása. 

2. Beleegyezem gyógyulásom érdekében a kezelőorvosom által javasolt és előírt gyógyszeres és nem 

gyógyszeres kezelésbe (pl. gyógytorna, diéta, szocio-és foglalkozó terápia).  

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház gyógyszerellátását Intézeti Gyógyszer Törzslista alapján végzi. 

Ezért ellátása során az Ön rendszeresen szedett gyógyszereit csak a Törzslistán szereplő gyári nevű 

készítmény formájában tudja biztosítani (hatóanyag tartalom megegyezik az Ön által szedett 

gyógyszerével). Amennyiben Ön ragaszkodik a már megszokott gyári nevű készítményéhez és az nincs a 

Törzslistán, kérjük a felvétel előtt a szükséges mennyiségben szíveskedjen magával hozni. Helyettesítő 

készítményt minden esetben felajánlunk és arról teljes körű tájékoztatást adunk.” 

3. Beleegyezem, hogy amennyiben elkülönítést igénylő fertőző betegséget állapítanak meg, az infektológiai 

osztályra áthelyezzenek. 

4. Műtétnek minősülő vizsgálati eljárás, invazív eljárás, továbbá olyan vizsgálati vagy gyógyító eljárás, 

mely nagy kockázatot jelent, további írásbeli hozzájárulásom mellett végezhető el. 

5. Beleegyezem, hogy a betegség során fellépő, hevenyen sürgőssé váló (életvesztély) diagnosztikai 

vizsgálatokat és műtétet írásbeli hozzájárulásom nélkül is, rajtam elvégezzék.  

6. Tudomásom van arról, hogy ha a beavatkozás elmaradása közvetlen életveszélyt jelentene számomra, 

vagy mások testi épségét súlyosan veszélyeztetné, beleegyezésem nem szükséges a beavatkozás 

elvégzéséhez. 

7. Tudomásom van arról, hogy a gyógyintézetben az egészségügyi személyzet és orvostanhallgatók 

képzése is folyik, ezért beleegyezem abba, hogy vizsgálatomnál és kezelésemben – felelős személy 

jelenlétében és annak felügyelete mellett – nemcsak orvosok, hanem orvostanhallgatók, gyakorló 

egészségügyi szakdolgozók és gyakorló ápolók is részt vehessenek, akiket szintén titoktartás kötelez. 

8. Beleegyezem ellátásom biztonsága érdekében a betegazonosító csuklópánt felhelyezésébe. 

9. Kijelentem, hogy az orvosi eljárásra, valamint az osztályos házirendre vonatkozó felvilágosítást 

megkaptam, az azokban foglaltakat teljes egészében megértettem és tudomásul veszem. 

10. Beleegyezem, hogy közvetlen ellátásom során dolgozót ért sérülés (pl. tűszúrás, vágás) esetén tőlem 

szűrés céljából vért vegyenek. 

11. Hozzájárulok, hogy személyes adataimat és egészségügyi ellátásom során keletkezett egészségügyi 
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adataimat a betegellátási tevékenység érdekében, jogszerűen és célhoz kötötten az adatvédelmi előírások 

betartásával a kórház kezelje, a kórházi adatbázisokban rögzítse és feldolgozza, valamint a 

jogszabályokban meghatározott szervek felé továbbítsa. Tudomásul veszem, hogy amennyiben adataim 

kezeléséhez nem járulok hozzá, az egészségügyi ellátásom nem megvalósítható. 

12. Hozzájárulok, hogy az ellátásommal kapcsolatos adatok, dokumentumok hozzáférhetőek legyenek az 

egészségügyi központi adatbázisban az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) 

rendszeren keresztül. Tudomásul veszem, hogy adataim EESZT rendszerbe történő továbbításáról 

kizárólag írásos dokumentum alapján, tiltó nyilatkozat aláírásával mondhatok le. Az általam aláírt 

adatközlést tiltó nyilatkozat hiányában hozzájárulásomat megadottnak kell tekinteni.  

13. Hozzájárulok, hogy amennyiben a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban történő gyógykezelésem során 

intézeten kívüli, más egészségügyi szolgáltatónál dolgozó orvos bevonása szükséges ellátásomba 

(konzílium), egészségügyi adataim továbbításra kerüljenek számára. 
 

Egészségügyi adatainak kezelésével, hozzáférésével, felhasználásával, továbbításával, megváltoztatásával, 

módosításával kapcsolatos panaszok esetén intézetünk Adatvédelmi Felelőséhez fordulhat: 

kecskesg.foi@zmkorhaz.hu e-mail címen.  

A fent felsoroltak közül nem egyezem bele az alábbi pontokba:……………………………… 
 

A fentiekről számomra részletes és érthető tájékoztatást adott: (olvasható aláírás) 
 

 

Dátum:……………….. 

 

 

          ……………………………                                      

...................…………………………… 

              kezelőorvos aláírása                        beteg vagy törvényes képviselő aláírása 


