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FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT ÎN VEDEREA TRATAMENTULUI/OPERAŢIEI 
 

Subsemnatul _____________________________________________ domiciliat în__________ 
______________________legitimat cu B.I/C.I. seria____nr.________în calitate de: 

1.pacient internat în secţia ____________________________________________________________ 
2.reprezentant legal al copilului _______________________în vârstă de________ani 
3.aparţinător (soţ, soţie, frate, soră, fiu - în cazul în care pacientul este în incapacitatea de a decide)  al 
pacientului_______________________internat în secţia ______________________consimt să urmez 
operaţia/tratamentul următor1: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  
Natura şi scopul, beneficiile şi riscurile efectuarii/neefectuării acestei operaţii/tratament, precum şi a celorlalte 

operaţiuni terapeutice, mi-au fost explicate pe înţelesul meu de către. ___________________ 
 Mi s-au prezentat riscurile asociate precum şi riscurile imprevizibile (inclusiv riscul oricât de mic de deces) 

consecinţele pe care le presupune tratamentul/intervenţia, cât şi  riscurile pe care le impun investigaţiile speciale ce fac 
parte din operaţia/tratamentul pe care urmează să îl efectuez.  
Declar că sunt conştient de aceste riscuri şi le accept, întrucât scopul intervenţiei/tratamentului este spre binele meu. 

Ca urmare, înţeleg necesitatea acestei operaţii/tratament pe care doresc să îl efectuez şi recunosc ca nu mi se 
poate da o garanţie sau asigurare în ceea ce priveşte rezultatul final. 

În cazul în care în timpul intervenţiei terapeutice apar situaţii şi condiţii neprevăzute, care impun proceduri 
suplimentare faţă de cele descrise mai sus ca fiind acceptate de către mine (inclusiv transfuzia), accept ca medicul 
desemnat să acţioneze în baza pregătirii sale profesionale în consecinţă doar dacă aceste proceduri sunt absolut 
justificate din motive medicale şi numai în interesul meu personal şi înspre binele meu, de la acest accept face 
excepţie2 : __________________________________________________________________________________  

În consecinţă şi în condiţiile precizate, îmi dau liber şi în cunoştinţă de cauză, consimţământul la 
operaţia/tratamentul prezentat,anestezia aplicata3_________________________________________________ 

Sunt de acord ca medicul curant si orice alt membru al echipei sale sa realizeze si sa utilizeze in scop 
didactic si documentar stiintific fotografii, secvente filmate, radiografii si orice alte date clinice ale cazului meu, 
cu respectarea confidentialitatii privind identitatea mea.  

Sunt de accord ca datele mele de identificare si contact sa intre in baza de date a  SPITALULUI                              
pentru alcaturiea fisei de observatie. Datele mele pot fi sterse la cerere expresa din baza de date.  

Am luat la cunoștință și sunt de acord să respect Regulile si obiceiurile din spital. 
Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez. 
 

Semnătura pacientului/reprezentantului legal4 ________________ziua ____luna___anul___________  
__________________________________________________________________________________  
 
Subsemnatul, in calitate de martor, _________________________confirm că prezentul formular de consimţământ a 
fost completat în prezenţa mea şi semnat de pacient fără ca asupra lui să se fi exercitat vreo constrângere. 
Semnătura martorului ___________________________ziua _____luna_______anul______________ 
__________________________________________________________________________________ 

CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT 
 

Am înţeles beneficiile şi riscurile investigaţiei/procedurii (...............................) invazive ce urmează să mi se 
facă şi sunt de acord/nu sunt de acord cu efectuarea acesteia. 

De asemenea în cazul apariţiei în timpul procedurii a unei complicaţii ce necesită intervenţie chirurgicală de 
urgenţă, sunt de acord/nu sunt de acord ca aceasta să se efectueze în conformitate cu decizia medicului curant. 
 
 Nume...............................................                           Data .......................................... 
 
             Prenume .........................................                 

1Pacientul va scrie clar operaţia/tratamentul pe care înţelege să o efectueze şi pe care acceptă pentru a nu exista reclamaţii ulterioare bazate pe confuzie, 
de exemplu va nota : „amputaţia membrului inferior sub nivelul genunchiului” colectomie dreaptă, ACN, etc. 

2Exemplu: extirparea unui organ, indicaţia de a nu mai resuscita în cazul stopului cardiorespirator,etc. 
3Se specifică obligatoriu ce tip de anestezie se va aplica. 
4.Se vor nota datele de identitate ale acestuia,gradul de rudenie, precum şi datele împuternicirii de reprezentare în cazul tutorilor. 
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OBLIGATII PACIENTI 

 
Pacienţii internaţi în cadrul spitalului trebuie sa respecte urmatoarele reguli : 
 să acorde încredere în tratamentul şi îngrijirile recomandate de medici si sa respecte recomandarile 

medicale si tratamentul; 
 să se comporte civilizat şi politicos cu personalul medical  
 să respecte regulile de igienă personală zilnic ; 
 să-şi exprime acordul cerut de personalul medical în situaţiile prevăzute prin legislaţia în vigoare ; 
 sa completeze, daca doresc, „Chestionarul de opinie al pacientului”, pe care l-au primit in momentul 

internarii, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor medicale; 
 să-şi amintească orice amănunt în legătură cu boala lui, chiar dacă li se pare de minimă importanţă ; 
 în sprijinul stabilirii diagnosticului cât mai repede, este util să aducă la internare buletinele analizelor de 

laborator şi ale examenelor radiologice efectuate anterior, precum şi alte documente în legătură cu boala ;  
 sa se prezinte la internare cu medicatia aferenta bolilor cronice de care sufera si este deja diagnosticat, 

medicatie eliberata pe reteta de medicii de familie, sau specialisti 
 să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare ; 
 să respecte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obişnuit 

în familie; 
 să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider) ; 
 să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă doreşte 

externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere şi sub semnătură; 
 să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neînţelegerea unor temeni şi să solicite informaţii doar 

personalului calificat ; 
 fumatul este strict interzis, amenda intre 100 -500 lei si bolnavii vor fi externaţi ; 
 să aducă la cunoştinţa familiei programul de vizită ; 
 atât pacienţii, cât şi persoanele care îi vizitează pe aceştia, sunt obligaţi să păstreze cu stricteţe curăţenia şi 

liniştea ; 
 să pastreze curăţenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curăţenia în grupurile sanitare şi să nu 

degradeze instalaţiile, să nu arunce pansamente, vată şi alte obiecte sau resturi (alimentare ori de altă natură) ; 
 să umble în ţinută vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare sau afară în curtea spitalului; 
 să respecte circuitele spitalului şi să nu circule prin locurile interzise pacienţilor în vederea protecţiei proprii 

împotriva unor agenţi patogeni sau noxe; 
 să nu provoace neînţelegeri sau altercaţii cu personalul medical sau alţi pacienţi ; 
 în situaţia în care există nemulţumiri, pacientul poate să facă reclamaţie scrisă sau se poate adresa 

medicului şef de secţie sau conducerii spitalului; pentru reclamatii scrise exita cutii speciale de colectare pe fiecare 
etaj; 

 în urma externării, are obligaţia să se prezinte cu scrisoarea medicala si copii după documentele primite din 
spital la medicul de familie şi să respecte întocmai indicaţiile medicului curant, revenind la control la termenele 
indicate 

   In cazul in care aceste obligatii sunt incalcate ,pacientul va fi externat (indiferent de starea de sanatate si 
stadiul bolii) asumandu-si CONSECINTELE SI RISCURILE medicale ulterioare. 

Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez. 
 
AM LUAT LA CUNOSTINTA 
NUME, PRENUME(CITET) ,                  SEMNATURA 
 
______________________________________________ 
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