
 CONSIMTAMANT INFORMAT PRIVIND PARTICIPAREA LA REGISTRUL
ROMAN DE BOLI REUMATICE SI EFECTUAREA UNEI TERAPII

SPECIFICE BOLII REUMATICE, INCLUSIV DE TIP BIOLOGIC

Nume, Prenume :……………….…………………………………………………

CNP: 

Domiciliat/  în  str.  ………………………………………..,  nr.  …..,  bl.  …  ă
scara……………, etaj ……………., ap. ………..., sector …….,  localitatea
………………………………............., judetul ……….................................., 
telefon   ……………...  adresa  e-

mail:.............................................................
având diagnosticul ………………………………………………………….. 

Avand in vedere frecventa mare in populatie a bolilor reumatice, impactul lor

medical  si  social  major,  atat  asupra  pacientilor  cat  si  asupra  societatii  in

ansamblu,  a  fost  creata  “Asocia iaț  Registrul  Român de Boli  Reumatice”,

persoan  juridic  non-profit, avand ca obiectiv principal infiintarea si tinerea unuiă ă

registru de evidenta al pacientilor cu artrita reumatoida i  alte boli reumatice,ş

precum si activitati conexe de educatie medicala.

Scopurile pe  care  i  le  propune  “Asocia iaș ț  Registrul  Român  de  Boli

Reumatice” sunt  cresterea calitatii asistentei medicale de specialitate acordate

pacientilor reumatici,  monitorizarea siguran ei terapiilor administrate, realizareaț

unor programe ce îmbun t �esc  practicile medicale �i  starea de s n tate publică ă ă ă ă

in domeniul reumatologiei.

In  acest  scop  datele  dumneavoastra  personale  (nume,  sex,  CNP,  data

na terii, adresa, num rul de telefon), precum i  cele cu con inut medical vor fiş ă ş ţ

stocate  într-un  sistem  electronic  securizat  numit  Registrul  Roman  de  Boli

Reumatice (RRBR). Datele personale de identificare (nume, adresa, etc.) vor

r mâne confiden iale i nu vor ap rea în nici o publica ie. Dac  decide i s  face iă ţ ş ă ţ ă ţ ă ţ

parte din acest registru, medicul dumneavoastr  va introduce datele personaleă

i medicale referitoare la boala dumneavoastr  ca parte a registrului de pacien i.ş ă ţ

Persoane  din  Comitetul  Stiintific  al  Registrului  sau  din  autoritatea  de

reglementare pot avea acces la informa ii  în scopul de a verifica completareaţ

corect  a acestui registru,ă  f r  violarea confiden ialit ii, în limita permis  de legileă ă ţ ăţ ă

i regulile aplicabile cu respectarea prevederilor Legii Nr. 677/2001 pentru protec iaş ţ

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ieş ţ

a acestor date. 

Participarea dumneavoastra la Registrul  Roman de Boli  Reumatice nu

modifica si nu limiteaza in nici un fel acordarea ingrijirilor medicale pentru boala



dumneavostra,  toate  drepturile  pe  care  le  aveti  in  calitate  de  pacient  fiind

respectate. 

Aveti  dreptul  de a va alege medicul  curant  si  unitatea medicala unde

doriti sa fiti ingrijiti. Va rugam sa precizati urmatoarele date:

Numele Medicului specialist care va ingrijeste si recomanda/monitorizeaza
tratamentul:
………………………………………………………………………………

Unitatea  sanitar  unde  se  desf oar  ingrijirea  dvs  si  monitorizareaă ăş ă
tratamentului: 
…………………………………………………………………………………………….

Prin  semnarea  acestui  consimtamant  va  rugam  sa  certificati
urmatoarele: 

Am  primit  toate  explica iile  i  instruc iunile  cu  privire  laţ ş ţ

investiga iile/procedurile i  tratamentele la care m  voi supune. Posibilele riscuriţ ş ă

i complica ii ale investiga iilor i tratamentelor care urmeaz  s  mi se efectuezeş ţ ţ ş ă ă

mi-au fost explicate, mi s-a oferit ocazia de a pune întreb ri i  mi s-a r spuns laă ş ă

nel muririle  pe  care  le-am  avut  în  leg tur  cu  investiga iile  medicale  sauă ă ă ţ

tratamentele recomandate / administrate, fiind astfel informat, le accept i  îmiş

asum r spunderea pentru ele. Declar c  sunt con tient( ) de aceste riscuri i  leă ă ş ă ş

accept, întrucât scopul investiga iilor si tratamentelor  este spre binele meu. ţ

În cazul în care în timpul investiga iei  sau tratamentului apar situa ii  iţ ţ ş

condi ii  neprev zute care impun proceduri  suplimentare fa  de cele descriseţ ă ţă

initial  si  acceptate  de  c tre  mine,  accept  ca  medicul  care  ma  ingrijeste  să ă

ac ioneze în baza preg tirii sale profesionale în consecin  i/sau sa apeleze iţ ă ţă ş ş

la un alt specialist, doar dac  aceste proceduri sunt absolut justificate din punctă

de vedere medical i sunt în interesul meu personal.ş

In  cazul  in  care terapia biologica este recomandata pentru afectiunea

mea,  am  fost  informat/  asupra  importan ei,  efectelor  i  consecin eloră ţ ş ţ

administrarii unei terapii cu produse biologice. M  declar de acord cu instituireaă

acestui  tratament  precum  i  a  tuturor  examenelor  clinice  i  de  laboratorş ş

necesare  unei  conduite  terapeutice  eficiente.  M  declar  de  acord  s  urmeză ă

instructiunile rnedicului curant, s  raspund la întreb ri i s  semnalez în timp utilă ă ş ă

orice manifestare clinic  survenita pe parcursul terapiei.ă



Avand in vedere cele de mai sus va rugam sa raspundeti  la intrebarile
urmatoare, bifand casuta corespunzatoare din dreptul fiecarei intrebari:

1. Confirm  faptul  ca  am  citit  si  inteles  informatiile  continute  in  acest
document si am avut ocazia sa pun intrebari in legatura cu acesta.

2. Inteleg faptul ca participarea mea  la Registrul Roman de Boli Reumatice
este  voluntara  si  ca sunt  liber  sa  ma retrag  oricand,  fara  o motivatie
anume, fara ca drepturile mele (medicale sau legale) sa fie afectate.

3. Inteleg faptul ca dosarul meu (incluzand date personale si medicale) va fi
inregistrat intr-o anumita baza de date ce apartine Registrului Roman de
Boli Reumatice, iar cei care se ocupa de aceasta vor avea putea avea
acces la informatiile continute in el.         

4. Sunt de accord sa completez chestionare si alte fişe in legatura cu starea
mea de sanatate asa cum   este specificat in regulamentul Registrului
Roman de Boli Reumatice    

5. Sunt de acord ca medicul meu curant sa le ofere cercetatorilor informatii
din dosarul meu medical, relevante pentru Registru, fara o alta autorizatie
prealabila.            

6. Sunt de acord ca datele obtinute de-a lungul studiului sa fie detinute de
Registrul Roman de Boli Reumatice     

7. Sunt de acord ca numele meu sa fie inregistrat in Registrul Roman de
Boli Reumatice

8. Am discutat cu medicul curant despre tratamentul pe care il voi urma

9. Am înteles care sunt potentialele beneficii i  riscuri / reactii adverse aleş
acestui tratament

10.Sunt  de  acord  s  urmez  tratamentul  recomandat,  inclusiv  sa  respectă
regulile sale de monitorizare si orice alte recomandari pe care medicul
meu curant mi le va da, in beneficiul meu

În consecin  i în condi iile precizate, îmi dau liber i în cuno tinţă ş ţ ş ş ţă

de cauz  consim mântul pentru investiga iile si tratamentul recomandat.ă ţă ţ

Declar c  am luat la cuno tin  c  va fi asigurat  confiden ialitateaă ş ţă ă ă ţ

deplin  a  datelor  mele  personale  i  medicale,  eventuala  prelucrare  aă ş

acestora f cându-se în mod anonim.ă

Certific c  am citit, am în eles i accept pe deplin cele de mai sus iă ţ ş ş

ca urmare le semnez.

Nume/Prenume  Pacient  (completati  cu  majuscule):
……………………………………………… 
Semnatura pacientului:  
Data: 

Nume/Prenume  Medic  care  discuta  cu  pacientul   (completati  cu
majuscule): ……………………………………………… 
Semnatura medicului:  
Data:



Vârsta  legal  pentru  exprimarea  consim mântului  informat  este  de  18  ani.  Minorii  î i  pot  exprimaă ţă ş
consim mântul în absen a p rin ilor sau reprezentantului legal în urm toarele cazuri: situa ie medical  deţă ţ ă ţ ă ţ ă
urgen ; când p rin ii sau reprezentantul legal nu pot fi contacta i, iar minorul are discern mânt pentru aţă ă ţ ţ ă
în elege  situa ia  medical  în  care  se  afl ;  situa ii  medicale  legate  de  diagnostic  i/sau  tratamentulţ ţ ă ă ţ ş
problemelor sexuale i reproductive, la solicitarea expres  a minorului în vârst  de minim 16 ani.ş ă ă


