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7 DESCRIEREA PROCEDURII  

7.1 DISPOZIŢII GENERALE\ 

7.1.3 In cazul în care persoana este inconştientă, în stare de iresponsabilitate sau minoră. Acordul 
informat va fi semnat de un reprezentant legal sau o rudă apropiată 

7.2  DESCRIEREA PROCEDURII 
7.2.1 Cazurile în care este obligatoriu Acordul informat şi modul de întocmire a acestuia sunt 

prevăzute în PO-2.A-1 Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului 
informat al pacientului. 
 

7.2.2 Medicul este obligat să informeze pacientul (reprezentatul legal sau ruda apropiată) într-un 
limbaj accesibil cu privire la scopul, efectul scontat, metodele intervenţiei medicale, riscul 
potenţial legat de ea, posibilele consecinţe medico-sociale, psihologice, economice etc., precum 
şi privind variantele alternative de tratament şi îngrijire medicală. 

 
7.2.3 Pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) are dreptul de a refuza intervenţia 

medicală sau de a cere încetarea ei la orice etapă, cu excepţia cazurilor prevăzute Ia art. 6 din 
legea cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului 263/2005. cu asumarea 
responsabilităţii pentru o atare decizie: 

 

7.2.3.2 examinare medicală obligatorie a persoanelor care donează benevol sînge, substanţe 
lichide biologice, organe şi ţesuturi; 

7.2.3.3 efectuare a examinării medicale preliminare obligatorii, în scopul depistării bolilor ce 
prezintă pericol social, în timpul angajării la serviciu şi în cadrul examinărilor medicale 
periodice obligatorii ale lucrătorilor de anumite profesii, imigranţilor şi emigranţilor, a 
căror listă se aprobă de Ministerul Sănătăţii; 

7.2.3.4 efectuare a examinării medicale obligatorii, inclusiv pentru depistarea infecţiei IIIV/SIDA. 
a sifilisului şi a tuberculozei la persoanele aflate în penitenciare; 

7.2.3.5 spitalizare şi izolare obligatorie (carantină) a persoanelor afectate de infecţii contagioase  a  
celor suspectate de vreo boală infecţioasă ce prezintă pericol social. 
 

 

7.1.1  Pentru oricare tip de tratament este nevoie de acordul pacientului (PO-2.A-2-..-10). care poate 
fi oral sau scris şi care se confirmă prin semnătura pacientului. 
7.1.2  In cazul intervenţiilor cu risc sporit, este obligatoriu consimţământul, care se perfectează în formă 
scrisă, prin completarea unui formular special din documentaţia medicală, denumit Acord informat. 

7.2.3.1 spitalizare şi examinare a bolnavilor ce suferă de boli psihice, ţinînd cont de solicitările 
pacientului, în măsură adecvată capacităţii lui de exerciţiu; 
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7.2.6 Dacă refuzul asistenţei medicale a fost exprimat de reprezentantul legal al pacientului (ruda 

apropiată), dar o atare asistenţă este necesară pentru salvarea vieţii pacientului, IMSP Spitalul 
Raional Ungheni va solicita de la organul de tutelă şi curatelă (autorităţile publice locale) să 
intervină în instanţa de judecată pentru protecţia intereselor persoanei bolnave. 

 
7.2.7 In cazul în care viaţa pacientului este în pericol, iar acesta nu-şi poate exprima voinţa şi 

consimţământul reprezentantului său legal (al rudei apropiate) nu poate fi obţinut la timp. 
personalul medical are dreptul de a lua decizia privitor la intervenţia medicală în interesele 
pacientului. 

 
7.2.8 Pacientul nu poate fi fotografiat, filmat sau expus, în orice altă formă, demonstrării ca obiect 

de studiu într-o instituţie medico-sanitară fără consimţământul scris al acestuia sau al 
reprezentantului său legal (al rudei apropiate). 

 
7.2.9 De reţinut că, în toate cazurile în care, la examinarea sau tratamentul pacientului, participă alte 

persoane decât personalul medical abilitat din instituţia respectivă, este nevoie de 
consimţământul pacientului. Acest lucru se referă în particular la expunerea pacientului în faţa 
studenţilor de la universităţile şi colegiile medicale. 

 
 
 
8 ANEXE: 

 
8.1 PO-2.A-1 Lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea acordului informat al pacientului. 
8.2 PO-2.A-2 Acordul informat la intervenţia medicala 
8.3 PO-2.A-3 Acordului informat la operație 
8.4 PO-2.A-4 Acordului informat la procedura de diagnostic/tratament 
8.5 PO-2.A-5 Acord informat la operație cezariană 
8.6 PO-2.A-6 Acord procurare medicamente mai efective  
8.7 PO-2.A-7 Acord servicii medicale  contra plata la solicitarea pacientului  
8.8 PO-2.A-8 Acord medicamente pentru autoadministrare 
8.9 PO-2.A-9 Acordul pacientului pentru transfuzia sîngelui şi componentelor de sînge de la donator 
8.10  PO-2.A-10 Fişa de informare a pacientului privind anestezia pentru intervenţii chirurgicale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5 Refuzul pacientului se perfectează prin înscrierea respectivă în documentaţia medicală posibile 
( se aplica PO-1.A-1 PO-1.A-2 PO-1.A-3 PO-1.A-4 ), cu indicarea consecinţelor posibile, şi 
se semnează în mod obligatoriu de către pacient sau reprezentantul său legal (ruda apropiată), 
precum şi de către medicul curant. 

7.2.4 In caz de refuz, acestuia i se explică, într-o formă accesibilă, consecinţele . 
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I. Intervenţiile chirurgicale, inclusiv manopere de mică chirurgie. 
II. Intervenţii parenterale, inclusiv imunizări. 

III. Servicii medicale specifice: 
1. Prelevarea sîngelui pentru determinarea parametrilor clinici, biochimici, 
2. imunologici, serologici; 
3. Recoltarea produselor pentru biopsie, citologie, histologie; 
4. Extracţie de corpi străini; 
5. Tratamente locale (badijonaj, lavaj); 
6. Manopere terapeutice (puncţia, cateterizarea). 

IV. Servicii medicale paraclinice, inclusiv: 
1. Testele intradermale; 
2. Servicii de transfuzie; 
3. Servicii medicale de diagnostic funcţional (cu test farmacologic, de efort sau funcţional, etc); 
4. d. Imagistica medicala (metode invazive de diagnostic cu ghidaj ecografic; ecografia cardiaca 

(ecocardiografie) cu efort fizic, farmacologic, cu contrast, transesofagiană); 
5. Investigaţii de radiodiagnostic; 
6. Tomografia convenţionala si computerizata; 
7. Investigaţii angiografice; Medicina nucleara; 
8. Investigaţii prin rezonanta magnetica-nucleara (RMN); 
9. Investigaţii de diagnostic intraarticulare; 
10. Endoscopia de diagnostic 

 
V. Servicii de fizioterapie si reabilitare medicala cu metode fizice, inclusiv: 

1. Electroterapia; 
2.  Aerosolo - si electro-aerosoloterapia; 
3. Fototerapia; 

 
VI. Tratamente terapeutice cu efecte adverse specifice sau risc sporit 
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 PO-2.A-1 Lista intervenţiilor medicale 

care necesită perfectarea acordului informat al pacientului 
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PO-2.A-2 Acordul informat la intervenţia medicala            Anexa nr. 3  la Ordinul MS 

nr. 303 din 6 mai 2010 
       Instituţia medico-sanitară publică____________________ ____________________________ 

Eu, subsemnatul                                                                                 prin prezentul îmi 

exprim acordul (consimţămîntul) la următoarele proceduri de diagnostic/tratament prin următoarele 
metode:        ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________ ________ ______ ____________ 
caracterul si scopul cărora mi-au fost explicate si propuse de către medicul,________________________ 

Eu am fost informat si am înţeles ca aceste metode sunt efectuate prin utilizarea 

dispozitivelor (aparatelor) _______________________________________________  

special destinate metodelor propuse de diagnostic/tratament. Procedurile vor fi efectuate la recomandarea 

medicului de către asistentele medicale, special pregătite în acest domeniu. 

În cadrul efectuării procedurilor de tratament eu voi fi conectat la aparatul 

(dispozitivul) medical prin intermediul _______________________________________________ 

si voi avea senzaţii _______________________________________________________________ 

(vibraţie, mici înţepături, căldură, caracteristice acestor forme de tratament). 

Mie mi s-a explicat despre beneficiile acestor metode de diagnostic si tratament, care nu au un grad absolut 

de eficacitate si despre consecinţele nedorite ce pot duce în anumite cazuri rare la complicaţii grave si chiar 

moarte. Vor fi luate toate masurile de preîntâmpinare care constau în supravegherea atenta a stării mele de către 

personalul medical mediu în procesul tratamentului, iar utilajul si medicamentele necesare pentru acordarea 

asistenţei medicale de urgenţă sunt disponibile. 

Eu am înţeles tot ce mi-a explicat medicul şi am primit răspuns la toate întrebările mele. 

Benevol îmi exprim consimţământul conştient pentru efectuarea procedurilor descrise. Concomitent îmi 

asum responsabilitatea pentru orice încălcare a regulilor de comportament si neîndeplinirea recomandărilor 

primite. 

Data ______________          Semnătura pacientului (reprezentantului legal)  ____________________ 

Confirm, ca eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile si riscurile procedurilor descrise. 

       Data________________            Semnătura medicului _______________________________________ 
 

 

 

PO-2.A-3 Acordului informat la operație                  Anexa nr. 3  la Ordinul MS 

nr. 303 din 6 mai 2010 
 
 

Subsemnatul _______________________________________________________________________  

în calitate de: 

1.pacient internat în secţia ________________________IMSP ________________________________ 

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 :_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

     Natura şi scopul, beneficiile şi riscurile efectuarii/neefectuării acestei operaţii, mi-au fost explicate pe 

înţelesul meu de către Dr. ______________________________________________________________ 

     Eu am fost informat şi am înţeles că operația  se va  efectua sub anestezie _____________________  

    Mie mi s-a explicat despre beneficiile acestor metode de tratament, care nu au un grad absolut de 

eficacitate şi despre consecinţele nedorite ce pot duce în anumite cazuri rare la complicaţii grave şi chiar 

moarte. Declar că sunt conştient de aceste riscuri şi le accept, întrucât scopul operației este spre binele 

.ANEXA
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meu. Ca urmare, înţeleg necesitatea acestei operaţii pe care doresc să mi se efectueze şi recunosc ca nu 

mi se poate da o garanţie sau asigurare în ceea ce priveşte rezultatul final. 

     În cazul în care în timpul operației 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  

Eu am înţeles tot ce mi-a explicat medicul şi am primit răspuns la toate întrebările mele. 

Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus , îmi dau liber consimţământul la 

operaţia propusă ca urmare  semnez. 

 

Data _______________________            Semnătura pacientului ____________________ 

                                                             (reprezentantului legal ) 

 

Confirm că eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile şi riscurile procedurilor descrise. 
 
 

Data _____________                    Semnătura medicului __________________________ 

 

PO-2.A-4 Acordului informat la procedura de diagnostic/tratament                    Anexa nr. 3  la Ordinul MS 

nr. 303 din 6 mai 2010 
 
 

Subsemnatul __________________________________________________ în calitate de: 

1.pacient internat în secţia ________________________IMSP ________________________________ 

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 la 

procedura de diagnostic/tratament   ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

     Natura şi scopul, beneficiile şi riscurile efectuarii/neefectuării acestei proceduri de diagnostic/tratament   
, mi-au fost explicate pe înţelesul meu de către Dr. _________________________________________ 

    Mie mi s-a explicat despre beneficiile acestor metode de  diagnostic/tratament  , care nu au un grad 

absolut de eficacitate şi despre consecinţele nedorite ce pot duce în anumite cazuri rare la complicaţii 

grave şi chiar moarte. Declar că sunt conştient de aceste riscuri şi le accept, întrucât scopul procedurei de 

diagnostic/tratament este spre binele meu. Ca urmare, înţeleg necesitatea acestei proceduri de 

diagnostic/tratament pe care doresc să mi se efectueze şi recunosc ca nu mi se poate da o garanţie sau 

asigurare în ceea ce priveşte rezultatul final. 

     În cazul în care în timpul procedurei de diagnostic/tratament 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  

Eu am înţeles tot ce mi-a explicat medicul şi am primit răspuns la toate întrebările mele. 

Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus , îmi dau liber consimţământul la 

procedura de diagnostic/tratament   propusă ca urmare  semnez. 

 

Data ________________                                     Semnătura pacientului ____________________ 

                                                                   (reprezentantului legal ) 

 

Confirm că eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile şi riscurile procedurilor descrise. 
 
 

Data _____________                                  Semnătura medicului __________________________ 
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PO-2.A-5 Acord informat la operație cezariană              Anexa nr. 3  la Ordinul MS 

                                                                                                                                                                            nr. 303 din 6 mai 2010 
 

Subsemnata____________________________________________    în calitate de: 

1. Pacientă internată în secţia________________________________ IMSP ___________________ 

2. Reprezentant legal al minorei ___________________________ __în vârstă de__________ani 

3. Aparţinător (soţ, frate, soră, fiu - în cazul în care pacienta este în incapacitate de a decide) al 

pacientei _____________internată în secţia______________ 

sunt de acord cu efectuarea operaţiei cezariene. 

Natura şi scopul, beneficiile şi riscurile efectuării/neefectuării acestei operaţii, precum şi alternativele, mi 

-au fost explicate pe înţelesul meu de către Dr._____________________________________________, 

pe care îl acceptşi îl numesc medicul meu curant. 

Diagnostic şi procedură 

Următoarele aspecte mi-au fost explicate în termeni generali şi am înţeles: 

- Am fost diagnosticată cu:____________________________________________________ 

- Tipul procedurii este operaţia cezariană. 

- Scopul procedurii este:______________________________________________________ 

Mi s-au prezentat riscurile asociate unui act chirurgical major: 

- infecţie,            - dehiscenţa plăgii,                         -  hemoragii importante, 

- reacţie alergică,           -  pierderea unui organ sau a funcţiei sale,                - leziuni cerebrale, 

- paralizie,                     -  stop cardio-vascular,                                            -  deces, 

riscurile specifice operaţiei cezariene: 

- lezări ale vezicii urinare, tractului urinar,               -  lezarea pachetului vasculo nervos hipogastric, 

- leziuni ale planşeului pelvin,                                -   traumatism fetal, 

precum şi implicaţiile intervenţiei chirurgicale asupra sarcinilor ulterioare: 

- risc de placentă anormal inserată, 

- obligativitatea efectuării operaţiei cezariene la viitoarele sarcini în caz de incizie corporeală. 
Declar că sunt conştientă de aceste riscuri şi le accept, întrucât scopul intervenţiei este spre 
binele meu şi al fătului. 
În cazul în care în timpul intervenţiei chirurgicale apar situaţii şi/sau condiţii neprevăzute, care impun 
proce duri suplimentare faţă de cele descrise mai sus (inclusiv transfuzia), solicit şi accept ca 
Dr.___________  
şi echipa medicală cu care colaborează să acţioneze în baza pregătirii lor profesionale, în interesul meu 
personal şi spre binele fătului. 
De la acest accept pot face excepţie: _________________________________________ . 

Ca urmare, înţeleg necesitatea acestei operaţii pe care doresc să o efectuez şi recunosc ca nu mi se pot 
da garanţii sau asigurări în ceea ce priveşte rezultatul final, acceptând şi înţelegând că medicina nu este 
o ştiinţă exactă. 
În consecinţă şi în condiţiile precizate în acest formular, îmi dau liber şi în cunoştinţă de cauză consimţă-
mântul în vederea efectuării operaţiei cezariene. 
Declar că sufăr/nu sufăr de  o afecţiune psihică.    Dacă da aceasta este : 
_________________________________________________________________________________ 
 Declar că sufăr/nu sufăr de o boală transmisibilă sexual. Dacă da, aceasta este   : 
_______________________________________________________________________________ 
şi am fost informată cu privire la riscurile adiţionale implicate de această boală în evoluţia mea şi a 
copilului meu născut prin această operaţie cezariană  
Am înţeles beneficiile şi riscurile operaţiei de cezariană ce urmează să mi se facă şi sunt de acord/nu 
sunt de acord cu efectuarea acesteia. 
 
Solicit / Nu doresc sterilizarea chirurgicală concomitent cu efectuarea operaţiei cezariene. 
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. 

Certific că am citit, am înţeles şi accept pe deplin cele de mai sus , îmi dau liber consimţământul la 

operaţia propusă ca urmare  semnez. 

 

Data _______________________            Semnătura pacientului ____________________ 

                                                      (reprezentantului legal ) 
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Confirm că eu am explicat pacientului caracterul, scopul, beneficiile şi riscurile procedurilor descrise. 

 

Data _____________                    Semnătura medicului __________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 

      

 

 

  DIRECTORULUI                                                                                                                                                              Aprobat 

IMSP SR Ungheni                                                                                         prin  Ordinul   SR Ungheni 
Nr.12  din   13.01.2017 

PO-2.A-6   CERERE / ACORD 

Subsemnatul/a _____________________________ internat(ă) în secţia 

___________________________ doresc şi sînt de acord cu consultaţia medicului curant pentru procurarea  

____________________________________, medicament mai efectiv şi necesar pentru tratament. 

Data: Semnătura: 

______________________________________________________________________________________ 

      

 

  DIRECTORULUI                                                                                                                                                              Aprobat 

IMSP SR Ungheni                                                                                         prin  Ordinul   SR Ungheni 
Nr.12  din   13.01.2017 

PO-2.A-7  CERERE / ACORD 

Eu subsemnatul/a _____________________________ domiciliat(ă) ___________________________ solicit 

________________________________  _____________________________ contra plată în cadrul 

__________________ ______________________ a Spitalului Raional Ungheni. 

Data:_____________________                    Semnatura________________________________ 

      

 

 

  DIRECTORULUI                                                                                                                                                              Aprobat 

IMSP SR Ungheni                                                                                         prin  Ordinul   SR Ungheni 
Nr.12  din   13.01.2017 

PO-2.A-8 CERERE / ACORD 

Subsemnatul/a _____________________________ internat(ă) în secția _________________________   sînt 

de acord să prelungesc autoadministrare ______________________________________________ ,  

medicamente aduse personal care au fost prescrise medic ____________________________________  

necesare pentru tratament  maladiilor cronice ______________________________________________ 

Data:_____________________                        Semnatura________________________________ 
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PO-2.A-9 Acordul/refuz pacientului pentru transfuzia sîngelui de la donator 

Subsemnatul _____________________________________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  

  Mi s- a explicat starea sănătăţii mele şi prezenţa indicaţiilor pentru transfuzia sîngelui de la donator 
(componentelor de sînge) 

  Prin prezenta, eu îi încredinţez medicului __________________________ 
asistenţilor lui dreptul să efectueze următoarele investigaţii: 
____________________________________________________________ 

Conţinutul acţiunilor medicale indicate mai sus, riscul posibil, complicaţiile posibile, de asemenea şi   
       alternativele metodei propuse îmi sînt cunoscute. 
Mi s –a comunicat că sîngele de la donator se examinează cu utilizarea test – sistemelor certificate     
       imunofermentative la anticorpi contra virusului hepatitei C, anticorpi contra virusului HIV/SIDA ½     
       , anticopi contra agentului care provoacă sifilisul, antigenului superficial al hepatitei B (HBsAg), la  
        alaninaminotransferază, rupa de sînge ABO şi Rhezus antigegi. 

Însă după transfuzia sîngelui şi a componentelor de sînge de la donator, în organismul meu pot să se 
dezvolte reacţii sau complicaţii, în pofida controlului minuţios la selectarea donatorilor, examinării de 
laborator a sîngelui lor şi toate măsurile posibile de profilaxie, prevăzute de documentele în vigoare. 
Din rîndul reacţiilor şi complicaţiilor pot să fie hemolitice, nehemolitice, febrile, urticărie, anafilactice, 
insuficienţă pulmonnară acută, complicaţii aloimune, trombocitorefractare, boala „transplant contra 
gazdei” şi imunomodulare. Din reacţiile neimune se pot dezvolta complicaţii hemolitice, 
septice circulatorii, metabolice, embolice, supraîncărcarea metabolică cu fier, infecţioase, inclusiv 
tranmiterea virusurilor hepatitei, HIV/SIDA etc. 

4. Eu am avut posibilitatea să pun întrebări şi la toate am primit răspunsuri complete. 
5. Eu confirm că i – am comunicat medicului tot ce ţine de sănătaea mea. L – am informat despre starea 
fizică şi psihologică. 
6. Eu înţeleg că pe parcursul acţiunilor medicale indicate mai sus, pot apărea împrejurări neaşteptate, 
care pot modifica caracterul acţiunilor acordate sau care necesită examinări suplimentare, manipuleţii, 
proceduri neindicate în punctul 2. Eu îi încredinţez medicului şi asistenţilor lui să ia deciziile respective în 
confomitate cu judecata lor profesională şi să efectueze orice acţiuni medicale, pe care le va considera 
necesare pentru ameliorarea stării mele. 
7. Transfuzia sîngelui de la donator (a componentelor ei) se poate asocia cu utilizarea substituientelor de 
sînge, a eritropoietinei şi a preparatelor de fier şi a altor preparate. 
Eu confirm prin semnătura mea că am citit şi înţeleg tot ce este expus mai sus. Medicul a răspuns la toate 
întrebările mele. 
(Numele, prenumele şi reprezentantul legitim pentru persoanele mai tinere de 15 ani) 
_________________________________________________________ 
Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________ 
Eu refuz transfuzia sîngelui de la donator şi/sau componentelor sanguine prin prezenţa indicaţiilor, ceea ce 
confirm prin semnătura mea . mie mi s- au explicat posibilele consecinţe ale refuzului. 
Semnătura pacientului (sau a reprezentantului legitim pentru persoanele mai tinere de 15 ani) 
__________________________________________________ 
(Numele, prenumele) ______________________________________________ 
Semnătura medicului (numele, prenumele) _____________________________ 
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Numele şi prenumele_________________________________________Vârsta________________sex  M/F 
Domiciliul________________________________________________________________________________ 

Vă rugăm să citiţi şi să completaţi chestionarul. Pregătiţi-vă pentru o discuţie cu medicul anesteziolog. 
 
STIMATE PACIENT! Explorări şi tratamente dureroase se fac în mod regulat sub anestezie (pentru eliminarea 
durerii). De aceasta şi menţinerea funcţiilor vitale (respiraţie, circulaţie) în timpul operaţiei este răspunzător 
medicul anesteziolog. Colaborarea sa cu chirurgul serveşre securităţii dumneavoastră. 
Pentru eliminarea durerii, exista diferite procedee: 
A. ANESTEZIEA (anestezie generală) 
Anihilează conştienţa şi perceperea durerii în tot organismul. Vă aflaţi, de la începerea  anesteziei şi până la 
terminarea ei, într-o stare liniştită, asemănătoare cu somnul. Anestezia este începută după o injecţie de pregătire 
(premedicaţie) şi continuată cu injectarea unui narcotic intravenos suficient pentru intervenţiile scurte (anestezie 
scurtă intravenoasă). La intervenţii mai lungi, se repetă injectarea (anestezie intravenoasă) sau se continuă 
anestezia cu o substanţă gazoasă (anestezie inhalatorie prin intubaţie). În acest caz, se administrează oxigen cu 
ajutorul unei măşti, care se aplică pe gură şi nas, apoi, prin intermediul unui tub, care se introduce în trahee, 
după ce aţi adormit dvs, se administrează oxigen şi narcotic. Intubarea asigură un grad mare de siguranţă pentru 
respiraţie şi protejează plămânul de posibile  vome  şi regurgitaţii. 
B. ANESTEZIA LOCALĂ (regională, prin infiltraţie) 
Înlătura senzaţia de durere în anumite regiuni ale corpului sau segmente pe care se operează, pe exemplu 
anestezia plexului brahial (sub braţ) elimină durerea în braţul respectiv. În anestezia spinală şi peridurală, sunt 
anesteziaţi nervii care duc la măduva spinării. Pentru aceasta, anestezicul este injectat într-un anumit loc al 
coloanei vertebrale, în apropierea nervilor respectivi. Injectarea este nedureroasă, pentru că s-a făcut în prealabil 
anestezierea pielii. 
C. ALEGEREA PROCEDEULUI DE ANESTEZIE 
Fiecare procedeu are avantaje şi dezavantaje. Noi vă propunem procedeul care este cel mai bun pentru operaţia 
prevăzută pentru dvs. şi are cele mai puţine dezavantaje. 
NICI O INTERVENŢIE NU ESTE FĂRĂ RISC! 
Accidentele anestezice grave care ameninţă viaţă, cum este stopul cardiac sunt foarte rare, chiar la o sănătate 
şubredă. Narcoza de astăzi permite dozarea exactă şi combinarea diferitelor substanţe narcotice, folosirea 
aparatului de anestezie permite un bun control al respiraţiei şi monitorizarea circulaţiei şi altor funcţii vitale. 
Pentru a evita accidentele, supraveghem aceste funcţii pe întreaga durată a anesteziei. De asemenea, controlăm 
în colaborare cu chirurgul aşezarea pe masă de operaţie, pentru a evita leziunile nervoase (tulburări de 
sensibilitate, paralizii) prin presiune. 
D. VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI URMĂTOARELE INDICAŢII. 
Pentru siguranţa proprie, pentru a evita accidentele de aspiraţie, să nu mâncaţi şi să nu fumaţi cu 8 ore înainte de 
operaţie, se permite să beţi lichide transparente (apă, ceai) cu maxim 2 ore până la operaţie, spuneţi medicului 
anesteziolog dacă aţi mâncat sau aţi băut în perioada interzisă. Vă rugăm să scoateţi protezele dentare şi lentilele 
de contact înainte de operaţie şi să le puneţi în loc sigur. Nu folosiţi machiaj şi lac de unghii. Scoateţi de 
asemenea, inelele, cerceii şi peruca. 
E. VĂ RUGĂM SĂ NE INFORMAŢI 
Orice intervenţie chirurgicală solicitată cu anestezie, riscurile ei depind de circumstanţele cazului individual. 
Importante, mai ales, sunt felul şi gravitatea bolii, dar şi alte boli asociate, starea generală, vârsta şi obiceiurile 
dvs. Prin următoarele întrebări, vrem să ne dăm seama despre eventualele riscuri şi, deci să vă asigurăm un grad 
maxim de securitate. Sunt atât de multe întrebări, pentru că dorim să prevenim şi riscurile rare şi relativ mici 
(leziuni dentare prin intubaţie, modificări ale vocii, greţuri şi vărsături). La rubrica alte particularităţi vă rog să 
completaţi ce vi se pare important şi nu a fost amintit. Dacă aveţi nevoie de ajutor pentru răspunsuri, vă rugăm 
să apelaţi la asistenta sau medicul  anesteziolog. 
 

 
PO-02.A-10 Fişa de informare a pacientului privind anestezia pentru intervenţii chirurgicale 
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CHESTIONARUL PREANESTEZIC 
 

· Înălţimea __________cm         Greutatea ____________kg 
· Aţi fost în ultimul timp sub îngrijire medicală?                                                       DA/ NU 
         Dacă da, pentru ce boli?_________________________________________________________________ 
· Sunteţi însărcinată?                                                                                               DA/ NU 
· Aţi luat medicamente înainte?                                                                                DA/ NU 
         Dacă da, ce fel de medicamente? __________________________________________________________ 
· Aţi mai fost operat? Felul_______________________________________________Anul_____________ 
                                        Felul_______________________________________________Anul_____________ 
         Dacă au fost particularităţi la anestezie                                                                   DA/ NU 
         Dacă da, care__________________________________________________________________________ 
 
· Aţi primit transfuzii de sînge?                                                                                DA/NU 
· Aţi avut complicaţii la transfuzii?                                                                           DA/NU 
ŞTIŢI CĂ SUFERIŢI DE: 
· Boli musculare                                                                                                      DA/NU 
· Boli cardiace (infarct miocardic, tulburări de ritm, hipertensiune arterială)               DA/NU 
· Boli vasculare (arteriopatii, varice, tromboze)                                                         DA/NU 
· Afecţiuni respiratorii (TBC, pneumonii, bronşite, astm bronşic)                               DA/NU 
· Boli hepatice (hepatită, ciroză)                                                                               DA/NU 
· Boli renale (pielonefrită, glomerulonefrită, litiază)                                                  DA/NU 
· Diabet zaharat                                                                                                       DA/NU 
· Boli a glandei tiroide                                                                                             DA/NU 
· Afecţiuni oculare (glaucom, cataractă)                                                                   DA/NU 
· Afecţiuni neurologice (epilepsie, paralizie)                                                            DA/NU 
· Afecţiuni psihice (depresii)                                                                                   DA/NU 
· Afecţiuni osoase (spondiloze, artrită)                                                                     DA/NU 
· Tulburări hematologice (de coagulare, epistaxis)                                                    DA/NU 
· Alergii (alimentare, medicamentoase, rinită)                                                          DA/NU 
· Alte boli, care _________________________________________________________________________ 
· Fumaţi regulat?                                                                                                     DA/NU 
· Consumaţi alcool?                                                                                                 DA/NU 
         Dacă da, cât pe zi?______________________________________________________________________ 
· Alte particularităţi______________________________________________________________________ 

 
DECLARAŢIA DE ACORD LA ANESTEZIE 

 
Medicul anesteziolog, dl ____________________________________ m-a informat astăzi despre rezultatele 
analizelor şi despre procedeul anestezic prevăzut pentru mine. Am înţeles acestea şi mi s-a răspuns la toate 
întrebările legate de felul procedeului (avantaje şi dezavantaje), atât despre eventualele intervenţii ulterioare 
(perfuzii, transfuzii, cateter venos central), cât şi despre riscurile legate de acestea. Nu am alte întrebări. 
 Sunt de acord ca operaţia planificată să fie efectuată. 
                                                      În anestezie generală  DA/NU_____________________________________ 
                                                      În anestezie regională DA/NU_____________________________________ 
Sunt, de asemenea, de acord cu premedicaţia şi întreaga gamă de medicamente anestezice de care va fi nevoie. 
Refuz următoarele procedee ___________________________________________________________________ 
 
DATA____________                                                                                                       SEMNĂTURA___________________ 
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