
  

 

 

 

Sürgősségi Betegellátó Osztály 

TÁJÉKOZTATÓ 

A BETEGEK ELLÁTÁSÁRÓL 

Beteg neve  

TAJ szám  

 

Kedves Betegünk! 
 

Ezt a rövid tájékoztatót azzal a szándékkal nyújtjuk át, hogy az Ön számára szükséges 

egészségügyi ellátás vagy kórházi felvétel során azonnal értesüljön azokról a kérdésekről, 

amelyek ismerete fontos mind az Ön, mind az ellátást nyújtó egészségügyi személyzet számára. 

 

A tájékoztatóban foglaltak megértését kérjük, hogy aláírásával szíveskedjék megerősíteni!  

 

Intézetünkben a betegek ellátása egészségügyi szükségleteik szerint történik. Az azonnali, 

sürgős ellátásra szoruló betegek előnyt élveznek mind a vizsgálatok, mind a kezelések során.  

 

Az intézményben érvényesülnek a betegek jogai: az egészségügyi ellátáshoz való jog, az 

emberi méltósághoz való jog, a kapcsolattartás joga, az intézmény elhagyásának joga, a 

tájékozódáshoz való jog, az önrendelkezésnek a joga és az orvosi titoktartáshoz való jog. Jogait 

a betegtársak jogainak tiszteletben tartásával és a betegellátás zavartalanságát biztosítva 

gyakorolhatja! 

 

Az ellátás során felmerülő költségek Önt terhelik, ha:  

 magyar állampolgár, de nem rendelkezik TAJ kártyával 

 olyan ellátást vesz igénybe, amelyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nem térít meg. 

Nem magyar állampolgárok ellátása: 

 A külföldi állampolgárok egészségügyi ellátása alapvetően térítésköteles.  

 A beteg azonosítására feltétlenül szükséges az Útlevélszám. 

 

Kérjük, hogy kórházi tartózkodása során  

 Mellőzze a dohányzást, illetve csak a kijelölt helyen dohányozzon! 

 Mobil telefonját a tiltó táblákkal ellátott helyen ne használja! 

 Értéktárgyaira, pénzére ügyeljen! A kórház csak a letétbe helyezett értékekért vállal 

felelősséget! 

 

Kérem, a körbe tett kereszttel (⊕) jelezze, amennyiben értékmegőrzést igényel: 

 

Jelezze, ha tiltani kívánja, hogy gyógykezelése tényéről, kórházi tartózkodásáról bárminemű 

információt más személy részére kiadjunk! 

 

Ha az ellátással, vagy betegjogai érvényesülésével kapcsolatban panasza van, azt 

észrevételezheti az osztályvezetőnél, a orvosigazgatónál és a kórházban működő betegjogi 

képviselőnél egyaránt!  

 

Reméljük, e rövid tájékoztatóval hozzájárulunk ahhoz, hogy Ön - a lehetőségek szerint - 

eligazodjon Intézetünkben és jól érezze magát ideiglenes környezetében! 

 

Jó egészséget, mielőbbi gyógyulást kívánunk! 
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Sürgősségi Betegellátó Osztály 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT 

Betegvizsgálatba és Elsődleges ellátásba 

Tisztelt Betegünk! 

Az Ön egészségügyi ellátásának a menete a következő: 

 Problémájának megoldásához szükséges megismernünk az Ön kórtörténetét, jelen problémáinak 

mibenlétét! Kérjük, minél részletesebb információval szolgáljon, hogy segíthessünk Önnek. 

 Ezt követően Kollégáink megvizsgálják – ehhez testét szabaddá kell tennie. 

 További, úgynevezett laboratóriumi vizsgálatokhoz vér-, vizeletminta vételre van szükségünk. Ehhez 

szükséges az Ön erének (általában véna, ritkábban artéria) megszúrása, esetlegesen hólyagjának 

megcsapolása. A mintavétel esetleges szövődménnyel jár az ér megpattanása, bevérzése, hólyag 

esetében fertőzés, minimális húgycsősérülés. 

 Betegségének elsődleges ellátása gyógyszerek és oldatok beadását igényelheti – az adott szer 

mibenlétéről és hatásáról, illetve az esetleges szövődményekről az Önt ellátó Kollégánk ad 

felvilágosítást. Az említett gyógyszereket és oldatokat – a kellő hatás elérése érdekében – adott esetben 

az Ön erein keresztül juttatjuk a szervezetébe. Ez nyitott, úgy nevezett perifériás vénán keresztül történik, 

melyhez az Ön erét meg kell szúrnunk – bizonyos esetekben tartósan, egy kanülőn keresztül „nyitva” is 

tartunk  

 Ha megállapítottunk az problémáinak eredetét, meg szeretnénk kezdeni mielőbbi ellátását. Ez 

alapszinten is járhat bizonyos gyógyszerek és oldatok vénán keresztüli adagolásával. 

 A kommunikációra képtelen, vagy abban akadályozott és az előreláthatólag kontaktusképtelenné váló 

betegek (pl. műtéti altatás miatt) betegazonosító karszalagot kapnak. Kommunikációban akadályozott 

betegnek tekintjük a kiskorúakat (14 év alatt), a gyámság, vagy gondnokság alatt álló személyeket, az 

eszméletlen, vagy beszédképességében akadályozott betegeket, továbbá a zavart tudatú, vagy 

tudatzavartól fenyegetett betegeket. Szintén kommunikációban akadályozott, aki nem, vagy gyengén 

beszél magyarul. 

  Cselekvőképes, tiszta tudatú beteg is igényelheti betegazonosító karszalag felhelyezését. 

A fentieket meghaladó, úgy nevezett invazív beavatkozásokról, azok mibenlétéről, a beavatkozások, 

illetve azok elmaradásának hátrányáról, veszélyeiről külön felvilágosítjuk, azok elvégzéséhez külön 

beleegyezését kérjük! 

A jelzett személyazonosságot igazoló okiratokat  □ Igazolványok nélkül érkezett 

□ Személyi Igazolvány □ Jogosítvány □ Útlevél □ Okmányok osztályra 

□ TAJ kártya □ Európai Egészségbiztosítási Kártya □ Karszalag 

□ Lakcímet igazoló kártya  □ Értékleltár készült 

□ Fénymásolt iratok   

az adatfelvétel után hiánytalanul átvettem:   

 

A túloldalon ismertetett „Tájékoztató a betegek ellátásáról”, valamint a „Beleegyező nyilatkozat 

betegvizsgálatba és elsődleges ellátásba” ismertetők tartalmát megértettem, minden további kérdésemre 

kielégítő választ kaptam – vizsgálatomba, elsődleges ellátásomba beleegyezem. 

 

   

 

 

beteg aláírása vagy betegkísérő hozzátartozó aláírása  Tanú 1: 

   
 

 

Felvilágosító orvos  

 

vagy vezető asszisztens 
 

Tanú 2: 

Kistarcsa, 20…………..                                                           A beteg az állapota miatt aláírásképtelen 
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