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E-mail: mail@bkeok.hu 
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Osztályvezető főorvos: Dr. Csánky Eszter   Tel.: 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 
cytostaticus kezelés végzéséhez 

 
Név: #!NEV;   Születési idő: #!SZULIDO;  Lakik: 
#!BVAROS; #!BUTCA;  TAJ: #!TAJ;  
 
A daganatos megbetegedés kezeléséshez, a kiújulás és a folyamat terjedésének megakadályozásához, sejtosztódás 
gátló gyógyszerek beadása szükséges. A gyógyszerek beadása szájon keresztül, intravénás injekció, infúzión keresztül 
történik. A mellékhatások jelentkezése nem törvényszerű, megelőzésükre, illetve enyhítésükre szolgáló 
gyógyszerekkel is rendelkezünk. A daganatsejt-osztódást gátlós kezelés elmulasztása a betegség tovaterjedését, vagy 
kiújulását teszi lehetővé.  
 
Orvosom Dr.  #!KEZORVPROP(1); felvilágosított a kezeléssel kapcsolatban a következőkről:  
1. A cytostaticus szert tartalmazó infúzió, amennyiben a vénán kívüli környező szövetekbe jut, ott sejtelhalást, 

esetleg lassú bőrfekélyt okozhat.  
2. A kezelés egyénenként változó erősségű mellékhatások jelentkezését vonhajta maga után. Ezek lehetnek:  az 

infúzió adása alatt röviddel utána hányinger, hányás, hasmenés, allergiás reakció, nyálkahártya tünetek. amiket 
gyógyszerekkel befolyásolni tudunk.  

3. A kezelés folyamán hajhullás is létrejöhet, a haj kihullhat akár teljesen is, a kezelés befejezése után azonban ismét 
visszanő, sőt egyes esetekben sokkal dúsabb is. A kezelés idején amíg az új haj nem nő ki, lehetőség van 
támogatással felírt paróka viselésére.  

4. A cytostaticus kezelés hatására a kezelést követő napokban, hetekben vérkép elváltozások jöhetnek létre, 
lecsökkenhet a fehér-, vörösvértestek és vérlemezkék száma. Ez az állapot fokozott hajlamot jelent a fertőzésekre. 
A kezelés befejezésekor a sejtek újraképződnek, illetve képzésük gyógyszeresen is segíthető. A jelentkező 
fertőzés gyógyszeresen kezelhető. Néha ez az állapot kórházi kezelést igényelhet, és akár vér adását is 
szükségessé teheti.  

5. Néhány készítmény alkalmazása után az ujjbegyek, lábujjak zsibbadása jelentkezhet és érzékenyebbé válhatnak.  
6. Tudomásul veszem, hogy a kezelés alatt útód nemzése nem javasolt, a lehetséges fejlődési rendellenességek miatt.  
 
További szóbeli tájékoztatással, készséggel áll rendelkezésére kezelőorvosa, vagy a kezelést irányító osztályvezető 
főorvos. 
 
Mindenezeket tudomásul veszem, és megértem, hogy a cytostaticus kezelés veszélyei nagyobbak egy átlagos 
gyógyszeres kezelésnél, de a kezelés meg nem adása esetén jelen betegségem későbbiekben nem befolyásolhatóan 
romolhat és akár a halálomhoz is vezethet. Ennek megfelelően kérem, hogy az orvosom és az ONKO TEAM által 
javasolt és szükséges cytostaticus kezelést megkapjam. Kérem, hogy a cytostaticus kezelésemet a MISEK Kft. 
Tüdőgyógyászati Osztályán kaphassam meg.  
Miskolc, #!AKTDATUM; 
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#!KEZORVPROP(2); Dr. Csánky Eszter   
#!KEZORVPROP(1); Klinikai Onkológus szakorvos 

felvilágosítást végző orvos Osztályvezető főorvos   
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A fentiek alapján kijelentem, hogy a kapott tájékoztatás alapján a tervezett gyógykezelésbe beleegyezem: 
 
 
................................................. 
beteg olvasható aláírása 
beteg neve: #!NEV;  Lakcíme: #!BVAROS; #!BUTCA; 
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési ideje: #!SZULIDO; 


