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ACORDUL PACIENTULUIINFORMAT

Acest document a fost emis, incheiat si semnat in temeiul prevederilor urmatoarelor
reglementari legale:
• Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatajii, asa cum a fost modificata art. 649 si urmatoarele;
• Ordinul nr. 482/2007 al Ministrului Sanatatii Publice - "NORMELE
METODOLOGICE de aplicare a titlului X V raspundere civila a personalului medical
si a furnizorului de produse si servicii medicale, sanitare si farmaceutice" din Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
• Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
• Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a
Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.
Acest document constituie anexa la foaia de observatie si urmeaza a fi atasat la aceasta.
l.Datele
pacientului

Numele si prenumele:
Codul numeric personal:
Domiciliul / resedinta:

2. Reprezentatul
Legal
(1)

Numele si prenumele:
Codul numeric personal:
Domiciliul / resedinja:
Calitatea:

3. Actul medical
(descriere)
4. Informatii
furnizate de
medicul cur ant

DA

NU

Date despre starea de sanatate
Diagnostic
Prognostic
Natura si scopul tratamentului propus
Interventiile si strategia terapeutica propuse
2

x.

A

fj\
1 ;

'

Riscurile si consecinjele tratamentului
Alternative viabile de tratament
Riscurile potentiate
Riscurile neefectuarii tratamentului

Riscurile nerespectarii recomandarilor medicale
5. Consimtamant Pacientul este de acord cu recoltarea, pastrarea si
pentru recoltare
folosirea produselor biologice
'Se utilizeaza in cazul minorilor si al majorilor fara discernamant
'Conform Anexei 1: Foaie de rise specified

1

DA

6. Consimjamant

NU

pentru efectuarea
urmatoarelor
investigajii

7. Alte

Informal despre serviciile medicale

informajii

Informajii despre identitatea si statutul profesional al
personalului care il trateaza
(3)

Informatii despre regulile / practice / obiceiurile din
unitatea medicala, pe care trebuie sa le respecte
Pacientul a fost incunostinjat ca are dreptul la o a
doua opinie medicala
Pacientul a fost informat cu privire la prelucrarea
statistics a datelor cu caracter personal din FOCG /
FSZ
8. Suferiji de vreo afecjiune care va afecteaza discernamantul?
9. Pacientul doreste sa fie informat in continuare despre starea sa de
sanatate
Identificat in Tabelul - anexa la acest document
I . Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului
declar ca am injeles toate informajiile furnizate de catre medicul
si enumerate mai sus, ca am prezentat medicului doar informatii adevarate si imi exprim consimtamantul informat pentru efectuarea actului medical.
Data:
/
/
Semnatura pacientului / reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului
medical: I
I

II. Subsemnatul pacient / reprezentant legal al pacientului
declar ca am inteles toate informa{iile furnizate de catre medicul
si enumerate mai sus, ca mi s-au explicat consecinjele refuzului actului medical si imi exprim
refuzul pentru efectuarea actului medical.
Data:
/
/
Semnatura pacientului / reprezentantului legal care consimte informat la efectuarea actului
medical: I
I

2

I I I . Subsemnatul

, cod numeric personal

1. Imi exprim acordul ca informatiile despre starea mea de sanatate si datele mele medicale sa fie comunicate catre persoanele enumerate mai jos, acestea fiind dorinfa mea, pe care
mi-o exprim in deplina cunostinja de cauza:
Calitatea persoanei ( grad de rudenie / alta
Numele si prenumele persoanei indicate
de pacient
relatie) si CNP-ul
1.
2.
3.

2. Imi exprim acordul de a participa la lnvatamantul medical si pentru ca informatiile de
specialitate despre starea mea de sanatate sa fie folosite in procesul de invatamant si cercetare,
aceasta fund dorinja mea, pe care mi-o exprim in deplina cunostinja de cauza:
DA

NU

SEMNATURA

Sunt de acord ca investigajiile imagistice personale sa
poata fi folosite in scop didactic, stiinfific si de cercetare,
cu condijia ca datele mele de identificare sa nu apara in
imagini.
Sunt de acord ca filmele si fotografiile din timpul
intervenjiei chirurgicale sa poata fi folosite in procesul de
invatamjant si cercetare.
Sunt de acord sa fiu filmat sau fotografiat in scop didactic,
stiinfific si de cercetare, cu condijia ca imaginea fejei mele
sa poata / sa nu poata fi recunoscuta.

3. Imi exprim acordul de a fi filmat / fotografiat in incinta unitafii medicale, in alte scopuri
decat eel stiinfific, didactic sau de cercetare, aceasta fiind dorinja mea, pe care mi-o exprim
in deplina cunostinja de cauza:
Semnatura pacientului,

Subsemnatul
, medicul in grija caruia se afla pacientul,
sunt / nu sunt de acord ca acesta sa fie fotografiat / filmat in incinta unitajii medicale, conform
prevederilor legale in vigoare si cu respectarea reglementarilor aprobate la nivel de unitate,
acest fapt nefiind / fiind de natura a dauna pacientului.
Semnatura pacientului,

Data:

/

/
3

ANEXA L A CONSIMTAMANTUL INFORMAT
PERSONAL M E D I C A L C A R E lNGRIJE§TE P A C I E N T U L
Nr. crt.

Nume si prenume

Statut profesional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data:

/

/
Semnatura pacientului / reprezentant legal
care consimte informat la efectuarea actului medical:

4

