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TÁJÉKOZTATÓ COMPUTER TOMOGRAPHIÁS VIZSGÁLATHOZ (CT) 

ÉS 
BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 

Név: #!NEV; Törzsszám: #!TORZSSZAM; 
Születési hely, idő: #!BSZULHELY; #!SZULIDO;  (#!BELETKORA; éves) TAJ: #!TAJ_TAGOLT; 
Anyja neve: #!BANYJANEVE; Felvéve: #!FELVIDO; 
Lakcím: #!BIRSZAM; #!BVAROS;  #!BUTCA;   

 
Kedves Betegünk! 

 
Betegségének kimutatása érdekében Önt a kezelő orvosa Röntgen sugár alkalmazásával működő számítógépes 
rétegvizsgálatra (CT) küldte. 
Ezen vizsgálat során szükség lehet RÖNTGEN KONTRASZTANYAG alkalmazására, amelyet szájon át, 
intravénásan vagy mindkét úton szükséges a szervezetbe juttatni a betegség fajtájától függően. 
A röntgen kontrasztanyagok jód tartalmú vegyületek. 
A SZÁJON ÁT elfogyasztott kontrasztanyag enyhe hasmenést okozhat. 
Az INTRAVÉNÁS kontrasztanyag beadásakor rendkívül ritka esetben mellékhatások jelentkezhetnek. 
A ma alkalmazott intravénás kontrasztanyagok rendkívül jó minőségűek és alkalmazásuk biztonságos. 
 
A következő mellékhatások fordulhatnak elő: 
1. ritkán kb. 100-200 esetből 1 alkalommal enyhe, átmeneti tünetek jelentkezhetnek: pl. melegségérzés, 

bőrviszketés, csalánkiütés, hányinger, remegés, stb. 
2. nagyon ritkán 2000-3000 esetből 1 alkalommal vérkeringési és légzési panaszok jelentkezhetnek. 
3. igen ritkán 2500-3000 esetből 1 alkalommal léphet fel allergiás reakció. 
 
A felsorolt mellékhatások előfordulásának aránya nagyon KICSI, a szükséges vizsgálat viszont a betegségek 
kimutatása szempontjából nagyon FONTOS. 
A vizsgálat elvégzésének kockázata jóval kisebb, mint az a veszély, amit az idejében fel nem derített betegség 
jelenthet! 
Ezen mellékhatások elhárítására megfelelő gyógyszerek állnak rendelkezésre. 
Az intravénás kontrasztanyag beadásához szükséges az Ön beleegyezése. 
 
Kérjük az alábbi kérdésekre szíveskedjen válaszolni: 
Kapott-e már intravénás kontrasztanyagot? (vese, epe, ér, CT vizsgálat?)  igen  nem 

 
Ha igen, volt-e valamilyen mellékhatása?  igen  nem 

 
Van-e Önnek valamilyen allergiás betegsége  igen  nem 

 
          pl. szénanátha, asthma, valamilyen gyógyszerérzékenység:  igen  nem 

 
Nőbetegeknek: terhes-e Ön?  igen  nem 

 
Cukorbeteg-e Ön?  igen  nem 
Amennyiben igen, jelezze az orvosnak, hogy milyen gyógyszert szed! 
 
Ha a fentiekkel kapcsolatban valamilyen kérdése, észrevétele van, kérjük forduljon a vizsgálatot végző 
orvoshoz vagy asszisztenshez. 
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BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

 
Alulírott #!NEV; tanúsítom, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megértettem, engem dr.#!KEZORVPROP(1); kellő 
mértékben felvilágosított. 
Az intravénás kontrasztanyag beadásába  beleegyezem  nem egyezem bele 
 
4. Tájékoztatjuk arról, hogy kórházunkban a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó munkatársak mellett a kórházzal 
vállalkozási szerződésben álló orvosok és szakdolgozók is tevékenykednek. Így gyógykezelése kapcsán (műtétek-, 
diagnosztikai és terápiás beavatkozások), Önt a kórházunkkal vállalkozási jogviszonyban lévő munkatársak is 
elláthatják. Ezt a tényt az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációk tartalmazzák. Amennyiben ezzel kapcsolatos 
részletes felvilágosítást kér, úgy ezt kezelőorvosa vagy osztályos orvosa megadja. 
 

 …………………………………………………… 
 a felvilágosítást végző orvos aláírása 
#!KORHCIMVAROS;, #!AKTDATUM; 

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

Beteg neve: #!NEV; Törv. képv. neve: #!HNEV; 
Születési ideje: #!SZULIDO; Születési ideje:  
Születési helye: #!BSZULHELY; Születési helye: 
Lakcíme: #!BIRSZAM; #!BVAROS; #!BUTCA; Lakcíme: #!HIRSZAM; #!HVAROS; #!HUTCA;  
 

(1) X-eléssel jelölje meg! 
(2) cselekvőképesség hiányában, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja alá 
vagy a belegyezés jogának gyakorlása - közokiratban, teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy írásképtelensége esetén két 
tanú együttes jelenlétében megtett nyilatozattal - megnevezett cselekvőképes személy nem törvényes képviselő.  
 

Az Eü. törvény 15.§ (5) bekezdése szerint az intenzív beavatkozásokhoz a beteg, írásbeli, vagy - amennyiben erre nemképes - két 
tanú együttes jelenlétében, szóban, vagy más módon megtett nyilatkozata szükséges. 

...................................................... ...................................................... 
(1) Tanu aláírása (2) Tanu aláírása 

(1) Tanu neve: ................................................ (2) Tanu neve: ..................................................... 
Születési dátum: ................................................ Születési dátum: ................................................…. 
Lakcím: ................................................ Lakcím: ..................................................... 
(A dokumentumot a MedWorkS rendszerben rögzítette: #!AKTUSERNEVE;  #!AKTUSERKODJA; ) 


