
 

  

ÁLTALÁNOS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT KÓRHÁZI KEZELÉSBE 
 

Beteg azonosító:  
 

 Ezen nyilatkozat aláírásával beleegyezésemet adom, hogy felvételre kerüljek Bugát Pál 

Kórház……………………………………………………………………………………...............osztályára. 

 Kötelezem magam, hogy a kórházi és az osztályos Házirendet, valamint a betegjogokról szóló tájékoztatót megismerem, a 

Házirendben foglaltakat betartom.  

 Tudomásul veszem, hogy gyógykezelésem alatt az osztály, illetve a kórház területét csak orvosi engedéllyel hagyhatom el. 

A fentiek megszegése miatti minden következmény engem terhel.  

 Kérem, és ezért beleegyezem, hogy kórházi tartózkodásom alatt a kórisme megállapításához, vagy annak pontosításához, a 

kezelés eredményének nyomon követéséhez szükséges adatfelvételt és rutinvizsgálatokat (orvosi betegvizsgálat, vérvétel és 

más laborvizsgálatok, EKG, röntgen, ultrahang, stb.) elvégezzék.  

 Kérem, és ezért beleegyezem, hogy újonnan megállapított/valószínűsített, valamint korábbról már ismert betegségeim 

gyógyítása érdekében kezelőorvosaim a szakma szabályainak megfelelő gyógyszeres és nem gyógyszeres kezelést 

alkalmazzanak.  

 Tudomásul veszem, hogy a szakszerű kivizsgálás, illetve az általam egészségi állapotomra, betegségeimre szolgáltatott 

adatok ismerete esetén is előfordulhatnak előre nem látható szövődmények (pl. gyógyszerallergia), amelyek egészségi 

állapotomat, a várható gyógykezelésem eredményét és annak időtartamát kedvezőtlenül befolyásolhatják. Az egészségügyi 

személyzetet az előre nem látható szövődményekért felelősség nem terheli mindaddig, amíg a szakma szabályai szerint járnak 

el.  

 Kijelentem, hogy a már meglévő, általam ismert betegségeimről a kezelőorvosomnak kielégítő tájékoztatást adok, a 

tájékoztatásom hiányosságából származó következmények engem terhelnek. A kezelésem alatti időben betegségemmel 

kapcsolatosan kellő tájékoztatást adok. 

 Beleegyezem, hogy kivizsgálásom és kezelésem során az észlelt elváltozásokról szakmai indokból fénykép-, vagy 

videofelvételek készüljenek azzal a kikötéssel, hogy azokon személyem nem válik felismerhetővé. 

 Tudomásul veszem, hogy minden magas kockázattal járó műtéti, diagnosztikus, vagy terápiás beavatkozás (pl. CT, MRI, 

tükrözés, kontrasztanyagos röntgenvizsgálatok, transzfúzió stb.) esetén külön beleegyező/elutasító nyilatkozatot kell 

megismernem és aláírnom. 

 Beleegyezem, hogy a tőlem levett vizsgálati anyagokból, kutatási célból is vizsgálatokat végezzenek, és a vizsgálatok, 

valamint a kezelések során a kórházi egészségügyi személyzetén kívül, a kórházban szakmai gyakorlaton lévők is jelen 

lehetnek.  

 Kezelőorvosom egészségi állapotomról, gyógykezelésemmel összefüggésben történő adategyeztetésről, a javasolt 

vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok teljesülésének/elmaradásának előnyéről, kockázatairól (5%-ot meghaladókról), 

kivizsgálásom menetéről, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról, és várható kimeneteléről, 

további lehetséges ellátásokról, a javasolt életmódról, a vizsgálatok, beavatkozások visszautasításának jogáról és a 

betegségemmel kapcsolatos orvosi kérdésekről te  ljes körűen, szóban tájékoztatott. Az általam feltett kérdésekre kimerítő 

választ adott, melyet elegendőnek találtam.  

 A fenti tájékoztatást elolvastam/felolvasták, megértettem, tudomásul veszem, és magamra nézve kötelezőnek fogadom el. 

Kijelentem, hogy kellő idő állt rendelkezésemre, hogy a fentiek elfogadásáról, befolyásmentesen, szabadon dönthessek. 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy ezen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.  

Beleegyező nyilatkozat adatkezeléshez: 
Alulírott kijelentem, hogy tudomásom van arról, hogy a Szolgáltató Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát és Tájékoztatóját a 

Szolgáltató honlapján (www.bugatpal.hu), valamint a Szolgáltató székhelyén, illetve a szolgáltatás helyén (a Szolgáltató telephelyein) 

nyomtatott formában ismerhetem meg.  

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat aláírásának időpontjában hatályos Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban foglalt 

rendelkezéseket, adatokat és információkat megismertem, megértettem, azokról a Szolgáltató teljes körűen és részletesen 

tájékoztatott, valamennyi szóban és/vagy írásban feltett kérdésére kimerítő választ kaptam, a válaszokat is teljes egészében 

megértettem, és mindezek alapján az azokban foglalt rendelkezéseket magamra nézve kötelezőnek fogadom el, adataim kezeléséhez 

az ott írt feltételekkel kifejezetten hozzájárulok: 

Az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célokból történő adatkezeléshez NEM járulok hozzá: 

Gyöngyös,…………………………,  

 

          felvevő (kezelő) orvos                                                                beteg vagy törvényes képviselő  

                   aláírása                                                                                                   aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:      Név: 

Aláírás:      Aláírás: 

Lakcím:     Lakcím:  


