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ELŐZETES EGÉSZSÉGÜGYI RENDELKEZÉS CSELEKVŐKÉPTELENSÉG ESETÉRE 

bizonyos egészségügyi ellátások igénybevételéről / elutasításáról 
helyettes döntéshozatalról 

az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 22. §-a alapján 

SZEMÉLYES ADATOK 

Alulírott 
Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Személyigazolvány szám: 

mint egészségügyi ellátásommal összefüggésben nyilatkozatot tevő, betegségem, illetve balesetem során az 
alábbiak szerint járulok / nem járulok hozzá az alábbi eljárások alkalmazásához. 

ELŐZETES RENDELKEZÉSEK ÉRVÉNYESSÉGE 

Előzetes rendelkezésem a következő eset(ek)re vonatkozóan érvényes: 

Amennyiben végelgyengülésem miatti haldoklásom (melyet egy szerv elégtelensége egyértelműsít) 
folyamata elháríthatatlanul és visszafordíthatatlanul megindult. 
Amennyiben gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű betegség végső (terminális) stádiumába jutok, még 
abban az esetben is, ha halálom időpontja nem mondható meg előre. 
Amennyiben baleset vagy betegség (pl. daganat, stroke, gyulladás) miatti agykárosodás következtében 
elvesztettem a belátási- és döntési képességemet, valamint azt a képességemet, hogy másokkal 
kapcsolatba lépjek, és szakorvosi diagnózis azt állapítja meg, hogy ez az állapot visszafordíthatatlan. 
Amennyiben agyi leépüléssel járó betegségem (pl. Alzheimer-kór) olyan előrehaladott stádiumba jut, 
hogy emiatt nem vagyok képes önmagamat ellátni, például nem tudok önállóan táplálkozni, WC-re 
menni, mosakodni. 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK IGÉNYBEVÉTELE / ELUTASÍTÁSA 

Az Előzetes rendelkezések érvényessége fejezetben meghatározott eset(ek)ben 

KARDIOPULMONÁLIS 
ÚJRAÉLESZTÉS (CPR) 

hozzájárulok 
nem járulok hozzá 

GÉPI LÉLEGEZTETÉS* 
hozzájárulok 
nem járulok hozzá 
a már megkezdett gépi lélegeztetés leállítását kérem 

* a 2. és a 3. válasz együtt is megjelölhető

DIALÍZIS 
(MŰVESE KEZELÉS)* 

hozzájárulok 
nem járulok hozzá 
a már megkezdett dialízis leállítását kérem 

* a 2. és a 3. válasz együtt is megjelölhető
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MESTERSÉGES 
TÁPLÁLÁS 

 valamennyi formájához hozzájárulok 
 hozzájárulok, kivéve a vénán keresztül történő (parenterális) táplálást 
 hozzájárulok, kivéve a szondán keresztül történő (enterális) táplálást 
 nem járulok hozzá 

 
MESTERSÉGES 
FOLYADÉKPÓTLÁS 
(INFÚZIÓS KEZELÉS) 

 hozzájárulok 
 hozzájárulok, de csak tüneteim enyhítése céljából 
 nem járulok hozzá 

 

MŰTÉTI 
BEAVATKOZÁSOK 

 hozzájárulok, amennyiben az életemet meghosszabbítja 
 hozzájárulok, de csak tüneteim enyhítése céljából 
 nem járulok hozzá 

 

VÉR VAGY 
VÉRKÉSZÍTMÉNY ADÁSA 

 hozzájárulok, amennyiben az életemet meghosszabbítja 
 hozzájárulok, de csak tüneteim enyhítése céljából 
 nem járulok hozzá 

 

ANTIBIOTIKUMOS 
KEZELÉS 

 hozzájárulok, amennyiben az életemet meghosszabbítja 
 hozzájárulok, de csak tüneteim enyhítése céljából 
 nem járulok hozzá 

 

FÁJDALOM- 
CSILLAPÍTÁS 

 hozzájárulok, beleértve bármely beavatkozást, amely fájdalmaimat 
csillapítja, akkor is, ha a tudatom tisztaságát befolyásolja 

 hozzájárulok, de kizárólag olyan módokon, amelyek mellett tiszta 
tudatom megtartható 

 nem járulok hozzá 
 
Amennyiben ez ellen kifejezetten nem tiltakoztam, tudomásul veszem, hogy a tüneteim enyhítésére 
alkalmazott gyógyszerek a tudatom tisztaságát befolyásolhatják. 
Tudomásul veszem azt is, hogy a panaszaim enyhítésére alkalmazott gyógyszerek nem kívánt mellékhatása 
lehet az, hogy életem megrövidül. 
Tisztában vagyok azzal, hogy a fenti rendelkezésektől függetlenül a komfortkezelések, azaz tüneteim 
enyhítésére szolgáló kezelések mindvégig megilletnek, kivéve, ha ezeket kizártam.  
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HELYETTES DÖNTÉSHOZATAL 
 
Hozzájárulok, hogy cselekvőképtelenségem esetén 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Személyigazolvány száma: 

mint helyettes döntéshozó helyettem  
 

 az Egészségügyi ellátások igénybevétele / elutasítása fejezetben fel nem sorolt további egészségügyi 
ellátásokról döntéseket hozzon.  

 teljes körben gyakorolja az egészségügyi ellátásommal kapcsolatos döntések jogát. 

 
 
       ------------------------------------------------------------------- 

Helyettes döntéshozó aláírása 
 
 Nem járulok hozzá, hogy cselekvőképtelenségem esetén 

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Hozzátartozói kapcsolat: 
(egyéb, az azonosítást szolgáló adatok – főleg, ha a fentiek kitöltése hiányos) 
helyettem az egészségügyi ellátásommal kapcsolatos döntéseket hozzon. 

 
ZÁRADÉK 

 
1. Akaratomat annak tudatában nyilvánítottam ki, hogy az általam visszautasított ellátások elmaradása 
egészségi állapotomban súlyos vagy maradandó károsodást okozhat, illetve életemet jelentősen 
megrövidítheti, vagy halálomhoz vezethet. 
2. Tudatában vagyok annak, hogy jelen nyilatkozatom nem érvényes abban az esetben, ha olyan 
betegségben szenvedek, amely mások életét, testi épségét veszélyezteti. 
3. Tudatában vagyok annak, hogy jelen nyilatkozatom nem érvényes várandósságom esetén, amennyiben 
képes vagyok a gyermek kihordására.* 
* A 3. pont férfi, ill. idős nő esetén törlendő. 
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Ez a dokumentum …….. példányban készült, ezen példányok az alábbi személyeknél találhatók:  
 
 Előzetes rendelkezést tevő személy 
 Családi és utónév: 

Születési családi és utónév: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Személyigazolvány száma: 

 Közjegyző neve: 
Pecsétszáma:  

 
ELŐZETES RENDELKEZÉS ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE 

 
Előzetes rendelkezésem 
 visszavonásig érvényes. 
 annak közokiratba foglalásától számított …………. évig érvényes. 
 
 
Kelt:  
 
-------------------------------------  ------------------------------------  ----------------------------------------- 

Hely     Dátum    Rendelkező aláírása 
 
 
 

EGYÉB INFORMÁCIÓK ÉS KÍVÁNALMAK, MELYEK TÁJÉKOZTATÁSUK SZOLGÁLNAK, DE NEM KÉPEZIK AZ 
ELŐZETES RENDELKEZÉS RÉSZÉT: 
 
Az Előzetes rendelkezések érvényessége fejezetben meghatározott eset(ek)ben az alábbi helyen 
szeretnék ellátásban részesülni: 
 otthonomban 
 kórházban 
 hospice osztályon (csak daganatos betegség esetén lehetséges) 
 egyéb helyen (írja be!) 

 
Egészségügyi információkból való kizárás: az alábbiakban megnevezett személy számára semmilyen 
egészségügyi információ (pl. betegségek, állapot, kezelések, prognózis) nem adható ki rólam:  

Családi és utónév: 
Születési családi és utónév: 
Születési hely, idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Személyigazolvány száma: 
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Végrendeletem  
 az alábbi személynél / helyen lelhető fel: 

 
 

 nincs  
 
 
 
Temetéssel kapcsolatos rendelkezéseim:  
 
 
 
 
 
 
 
Kelt:  
 
-------------------------------------  ------------------------------------  ----------------------------------------- 

Hely     Dátum     Aláírás 
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