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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
fekvőbeteg kórházi ellátáshoz 

 
 
 
Alulírott NÉV , (Születési idő:)  
Lakcím: 
 
Ezen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy egészségügyi ellátásomat a Szent Ferenc Kórházi Telephely 

SEMMELWEIS Pszichotherápia Rehab. Osztály –n kívánom igénybe venni. 
 
Hozzájárulok, hogy állapotom tisztázásához és a gyógykezelésemhez szükséges diagnosztikus és terápiás 

eljárásokat (orvosi vizsgálat, vérvétel, gyógyszeres kezelés, infúzió, injekció, branül bekötése, az orvosi 
szempontból csekély kockázatú, írásos beleegyezést nem igénylő vizsgálatokat és beavatkozásokat) 
érdekeimnek megfelelően elvégezzék. 

 
Tanúsítom, hogy engem Dr. ………………………..  szakorvos kellő mértékben felvilágosított az alábbiakról: 
 

3.1. A rehabilitálandó betegségem megnevezése az eddig rendelkezésre álló orvosi dokumentáció 
szerint (magyarul, esetleg latinul): 
3.2. A betegségem pontos megállapításához szükséges további vizsgálatok, beavatkozások:  
A viselkedés obszervációja foglalkozásokon és a szabadidőben szükség esetén klinikai 
pszichológiai vizsgálatokkal (projektív és teljesítménytesztek, kérdőívek) kiegészítve.  
3.3. A javasolt vizsgálatok, beavatkozások előnyei és azok kockázatai:  
A viselkedés obszervációja folyamatosan történik az osztály terében, a beteg számára 
kockázatot nem jelent. Klinikiai pszichológiai tesztek felvétele kapcsán átmenetileg a 
tünetek felerősödhetnek, traumás emlékek felbukkanhatnak érzelmi túlterhelődés 
jelentkezhet. 
3.4. A javasolt gyógymódról, mely (magyarul):  
Szocioterápiás csoportokon, tréning csoportokon, nagycsoporton, pszichoterápiás 
kiscsoporton, egyéni betegvezetéseken való aktív részvétel. 
3.5. A javasolt gyógymód előnyeiről, kockázatairól:  
A pszichoterápiáknak a farmakoterápiával szemben szomatikus mellékhatásai nincsenek, 
ugyanakkor a változás hosszabb időt vesz igénybe, szükség esetén farmakoterápiával 
kombinálható. 
Kockázatai: érzelmi túlterhelődés, nehéz érzések megjelenése, a beteg viselkedés 
változására a környezet váratlan reakciókat adhat, amely újabb kapcsolati konfliktust 
eredményezhetnek.  
3.6. Az alternatív eljárások, gyógymódokról, mint:  
A pszichoterápiának az osztályunkon nem alkalmazott formái és természetgyógyászati, 
kinezilógiai kezelések. Tünetcsökkentésre farmakoterápia alkalmas lehet, azonban 
szomatikus melléhatást eredményezhet, az alap pszichés probléma megmarad.  

 
4.   Tanúsítom, hogy a javasolt gyógymód kockázatairól, lehetséges gyakoribb szövődményeiről és várható 

következményeiről, illetőleg a 3. pontban szereplő írásbeli tájékoztatáshoz kapcsolódó, szóban feltett 
kérdéseimre is megfelelő választ kaptam, a tájékoztatást megértettem, és kellő idő állt rendelkezésemre 
ahhoz, hogy szabadon döntsek arról, milyen kezelést szeretnék. Tájékoztattak arról, hogy kezelőorvosom 
folyamatosan kész engem állapotomról, illetve annak változásairól megfelelően tájékoztatni. 

 
5. Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott beavatkozások/kezelések bármelyikének vagy 

mindegyikének visszautasítására, tiltakozásomat bármely beavatkozással/kezeléssel kapcsolatban a 
"Kezelés, beavatkozás visszautasító nyomtatvány" kitöltésével tehetem meg. Tisztában vagyok azzal, hogy 
ilyen esetben a visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, illetve a gyógyeredmény alakulásáért 
a kórházat, illetőleg a gyógyításomban közreműködő orvosokat felelősség nem terheli.  
(A beavatkozás visszautasításához szükséges nyomtatványt kérje a kezelőorvosától) 



 
6. Hozzájárulok, hogy kezelésemben felelős személy felügyelete mellett az osztályon gyakorlatot teljesítő 

orvostanhallgatók és szakdolgozók részt vegyenek, továbbá, hogy a kezelőorvosom jóváhagyásával 
dokumentációmba betekintést nyerhessenek.  

 
7. Tudomásul veszem, hogy: 

7.1. Le nem adott értéktárgyaimért a kórház NEM tud felelősséget vállalni. 
7.2. Ápolásomban részt vehetnek gyakorló ápolónők az őket megillető kompetencián belül. 
7.3. Az osztályos házirend és ápolási szabályok rám is vonatkoznak, melyekkel kapcsolatos tájékoztatást 
megkaptam.   

 
8. Tájékoztatási rendelkezéseim (hozzátartozó, biztosító, munkáltató, ügyvéd, stb. részére): 

(Jelölje meg az ön számára megfelelő szöveget!) 
A betegségemről csak a kezelésemben résztvevő szakemberek tájékoztathatók 
 
A fentieken kívül információt csak az alábbi személyek kaphatnak: 

Teljes körű információt kaphat : 
................................................................................................................................................. 

   ................................................................................................................................................. 
Korlátozott információt 

kaphat:................................................................................................................................................. 
   ................................................................................................................................................ 

A korlátozott információ lényegi tartalma csak az lehet, hogy : 
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 

Hozzátartozóimat betegségemről még külön kérésükre se tájékoztassák. 
 
Aláírásommal megerősítve kinyilvánítom, hogy betegségem természetéről, gyógykezelésem részleteiről, 

különösen pedig gyógyulási kilátásaimról nem kívánok részletes felvilágosítást kapni. Ezért a 
döntéseket kezelőorvosaimra bízom. (Ezt a nyilatkozatot – elfogadása esetén – kézírásával 
megismételten leírva, majd aláírva az okirat végén kérjük erősítse meg. E megerősítő nyilatkozat 
hiányában a tájékoztatásáról való lemondása érvénytelen.) 

 
 
Jelen döntéseimet minden kényszertől mentesen akkor hoztam, amikor az összes kérdésemre választ kaptam, és 
azokat megértettem. Elismerem, hogy a tájékozott beleegyezésemhez minden szükséges, általam értett 
információt megkaptam, és annak átgondolásához elegendő idő állt rendelkezésemre. 
 
 
Tudomásul veszem, hogy az  1999 évi XLII. törvény értelmében az Intézmény területén csak a kijelölt helyeken  
lehet dohányozni. A törvény megszegése szankciót von maga után, a kirovott büntetést az elkövetőre terhelik. 
 
 
Miskolc, .   Kezelő orvos aláírása:     
 

...................................................... ...................................................... 
beteg olvasható aláírása vagy a törvényes képviselő aláírása (2) 

Beteg neve:  Törv. képv. neve:  
Születési ideje:. Születési ideje:  
Születési helye:  Születési helye: 
Lakcíme:  
Tart.hely:  

Lakcíme:  

 

 (2) cselekvőképtelenség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett vagy mellett a törvényes képviselő írhatja 
alá! Korlátozottan cselekvőképes beteg esetén javasolható a beteg önálló nyilatkozattétele is, ez azonban a törvényes 
képviselő (hozzátartozó) nyilatkozatát nem pótolja. 


