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Betegadatok    

Beteg neve:  TAJ szám:  

Anyja neve:  Születési idő:  
 

        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 

 

A 469/2021. (VIII.6.) Kormányrendelet értelmében a tervezhető fogászati ellátások, invazív beavatkozások és elektív 

fekvőbeteg és rehabilitációs ellátások feltétele a koronavírus elleni védettség vagy betegség mentesség igazolása.  

Ennek módjai:  

Koronavírus elleni védettség / Tesztelés nem szükséges 

1. Digitális COVID igazolvány. Ez bizonyítja, hogy a SARS-CoV-2 PCR teszt vagy az Európai Unió alapján 

elfogadott antigén gyorsteszt készült, pozitív eredményű volt. A teszt végzésének időpontja: minimum 15 

nappal, de maximum 180 nappal a bemutatás előtt. 

2. Oltási igazolás. Európában és vagy Magyarországon engedélyezett oltóanyaggal (legalább egy alkalommal) 

beoltották és az első oltástól számítva egy év nem telt el. 

3. Hatodik életévét be nem töltött személy 

4. Ha az invazív beavatkozás kockázata az invazív beavatkozást végző orvos szakvéleménye alapján nem magas 

a koronavírus fertőzés szempontjából. 

Betegség mentesség igazolása teszteléssel 

1. Tervezett ellátást vagy beavatkozást megelőző 48 órán belül elvégzett negatív eredményű SARS-CoV-2 PCR 

teszt és az ellátás vagy a beavatkozás napján elvégzett negatív eredményű antigén gyorsteszt. A két teszt 

együttesen érvényes. 

A koronavírus ellen nem védett személy részére az egészségügyi intézmény térítésmentesen köteles 

elvégezni a teszteket, ha 

a., beteg a 18. életévét nem töltötte be 

b., a betegnél felmerül a fertőzés gyanúja 

c., a beteg szakorvosi véleménye alapján COVID-19 elleni védőoltással nem oldható be 

d., 18. életévét be nem töltött beteget kísérő személy 

Minden egyéb esetben a teszteket a beavatkozásra, ellátásra érkező személy térítés ellenében veheti igénybe. 

Mindezek a beteget kísérő személyre is vonatkoznak. Az antigén gyorsteszt a gyógyszertárban megvásárolható. 

Megfelelő (szóbeli és írásbeli) tájékoztatás után tudomásul veszem, hogy a tervezett fogászati ellátást, invazív 

beavatkozást és rehabilitációs ellátást a fenti feltételekkel vehetem igénybe és az előírt igazolásokat bemutatom 

és/vagy a szükséges vizsgálatokat elvégeztetem, az antigén gyorstesztet magammal hozom. 

 

Dátum:……………….. 

 

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

           tájékoztatást végző aláírása                   beteg vagy törvényes képviselő aláírása 


