
Nacionálé: származás, eredet, személyi adatok 

 Az állatorvosi Nacionálé –nak tartalmaznia kell a páciens adatai és az állatorvosi szolgáltatást igénybe 
vevő felelős személy adatai közül a következőket: 

• Tulajdonos  

a. neve. ( Ha a szolgáltatást nem közvetlenül a tulajdonos veszi igénybe, akkor a kórlapon 
szolgáltatást igénylő személy nevét is fel kell tüntetni) 

b. lakcíme / a páciens tartózkodási helye 

c. tulajdonos/állattartó/ szolgáltatást igénybe vevő személy telefonos és lehetőség szerint 
email-es elérhetősége 

 

        2.   A páciens  

a. hívóneve 

b. faja 

c. fajtája 

d. neme ( ivartalanított egyed esetén az ivartalanítás megtörténtének feltüntetése) 

e. kora 

f. színe 

g. egyedi azonosítója ( mikrochip olvashatósága, száma, tetoválás stb. ) 

h.  kisállat oltási könyv/ kisállat útlevél száma  

Az állatorvosi kórlap definíciója: 

Időrendi sorrendben írt dokumentáció a betegről, amely tartalmazza a páciens kórtörténetét, a kliens 
kórelőzményi beszámolóját, az állatorvosi fizikális vizsgálat leírását, a kiegészítő vizsgálatok és 
diagnosztikai beavatkozások eredményeit, a kórismét, vagy elkülönítő kórjelzést, valamint a 
gyógyszeres kezelések és terápiás beavatkozások pontos leírását, valamint a további javaslatokat.  

A dokumentáció definíciója:  

 Valamely tárgykörre vonatkozó időszerű igényeket kielégítő dokumentumok gyűjtése. 

Kórelőzménynek tartalmaznia kell első vizit esetén:  

1. Az állatorvosi szolgáltatást igénybe vevő vagy azzal megbízott személy beszámolóját a  

• A tünetek pontos vagy feltételezhető kezdetéről 

• Az észlelet tünetek leírásáról 

• A beteg állapotváltozásáról 

• A korábban előfordult hasonló vagy más betegségekről 

• A korábban elvégzett állatorvosi beavatkozásokról (dokumentációval alátámasztva, ha 
hozzáférhető) 

• Fizikális vizsgálattal nem egyértelmű szaporodásbiológiai állapotról (vemhesség, 
cryptorchismus, implantátum stb. ) 

• Tartási viszonyokról 



• Takarmányozásról 

2. Korábbi laboratóriumi és kiegészítő vizsgálatok eredményeit 

3. Gyógyszerérzékenységet   

4. Utolsó immunizálások, dátumát, vakcinák fajtáját 

 A kórelőzménynek továbbá tartalmaznia kell ismételt vizit vagy továbbküldött beteg 
esetén: 

 1. az első vizsgálatok eredményét, 

 2. a diagnózist és a gyógykezelési tervet megalapozó vizsgálati eredményeket 

3.  a vizsgálatok elvégzésének időpontját 

4.  az ellátást indokoló betegség megnevezését, a kialakulásának alapjául szolgáló betegséget  

5.  egyéb, az ellátást közvetlenül nem indokoló betegség, illetve a kockázati tényezők 
megnevezését 

6.  az elvégzett beavatkozások idejét és azok eredményét, 

7.  a gyógyszeres és egyéb terápiát, annak eredményét, 

8.  a korábbi kezelések során előfordult, a beteg gyógyszer-túlérzékenységére vonatkozó adatokat, 

9.  az első vizit alkalmával közreműködő állatorvos vagy állategészségügyi dolgozó nevét és a 
bejegyzés időpontját, 

10 az állatorvosi szolgáltatást igénybe vevő vagy azzal megbízott más személynek nyújtott 
tájékoztatás tartalmának rögzítését, 

11. a felajánlott vizsgálatokhoz, beavatkozásokhoz szükséges beleegyezés, illetve visszautasítás 
tényét, valamint ezek időpontját 

és minden olyan egyéb adatot és tényt, amely a beteg gyógyulását és a szolgáltatást igénybe vevő 
vagy azzal megbízott személy terápiával kapcsolatos döntéseit befolyásolhatja 

 

Fizikális vizsgálat során a fizikális vizsgálat módszereivel (megtekintés, tapintás, hallgatózás, 
kopogtatás) vizsgáljuk a páciens általános állapotát, különböző szervrendszereit.  

 

Az alap fizikális vizsgálatnak legalább első vizit alkalmával tartalmaznia kell:  

• Testtömeg  

• Testhőmérséklet 

• Pulzus/Szívfrekvencia  

• Légzésszám 

• Bőr, szőr, karmok, külső hallójáratok, szájüreg vizsgálata 

• Tapintható nyirokcsomók  tapintásai lelete  

• Nyálkahártyák, conjunctiva vizsgálata 

• Légzés, légzési hangok leírása a légcső és a mellkas felett  

• Szívhangok leírása a billentyűk felett  

• Has áttapinthatósága, tapintási lelete 

• Genitáliák, tejlécek vizsgálata  



Ha a páciensen valamely okból nem vizsgálható vagy a fizikális vizsgálat bizonyos pontjainak 
vizsgálata valamilyen okból nem kivitelezhető, akkor megjegyzésként a kórlapon vizsgálat 
teljesíthetetlenségének okát fel kell tűntetni.  

Ha a pácienst a fizikális vizsgálathoz szedálni esetleg altatni szükséges, akkor ennek tényét és 
körülményeit ( felhasznált anesztetikum, intubáció stb )  a szedáció okának megnevezése mellett a   
kórlapon dokumentálni kell.  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 


