SPITALUL ORAŞENESC HAŢEG
Str. T.Vladimirescu, nr.7, Haţeg, 335500,
Tel:0354408894/5; Fax:0354802463
secretariat@spitalhateg.ro
spital_hateg@yahoo.com

FORMULAR DE CONSIMŢĂMÂNT
PENTRU PROCEDURI INVAZIVE
PROCEDURA CARE SE VA EFECTUA ( se incercuieste):
1. COMPUTER TOMOGRAF
2. PUNCTIE PLEURALA
3. BRONHOSCOPIE
4. TORACOCENTEZA EXPLORATORIE SI EVACUATORIE
5. PRELEVARE TESUT
6. PUNCTIE PERITONEALA
7. SONDAJ VEZICAL
8. CHIURETAJ UTERIN EVACUATOR
9. CHIURETAJ UTERIN BIOPTIC
10. HISTEROSCOPIA
11. LAPAROSCOPIA
12. SONDAJ NAZO-GASTRIC
13. COLPOSCOPIA CU BIOPSIE
14. HISTEROSALPINGOGRAFIA
15. PUNCTIE BIOPSIE SAN
16. BIOPSIE DE COL
17. MONTARE CATETER PERIDURAL
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 mi se efectueze procedura :
_________________________________________________
Natura şi scopul, beneficiile şi riscurile efectuarii/neefectuării acestei PROCEDURI , mi-au
fost explicate pe înţelesul meu de către dr. ___________________
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Mi s-au prezentat riscurile asociate precum şi riscurile imprevizibile (inclusiv riscul oricât de
mic de deces) consecinţele pe care le presupune procedura, 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 procedurii este spre
binele meu.
Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus şi ca urmare le semnez.
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 ORASENESC HATEG pentru alcaturiea fisei de observatie. Datele mele pot fi sterse
la cerere expresa din baza de date.

Semnătura

pacientului/reprezentantului

legal4

________________ziua

____luna___anul___________
__________________________________________________________________________________
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