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Slater v Baker & Stapleton (1767)
• Slater (P) – a solicitat eliminarea unui aparat gipsat
• Baker (M) – a identificat consolidare vicioasă => a recomandat

refracturare + aparat experimental pentru corectarea angulației (metodă
experimentală)
• P – refuz => M => efectuat procedura, în ciuda rezistenței P, ajutat de S

(farmacist)
Instanța:
- realizarea procedurii EXPERIMENTALE fără acordul pacientului =>

generează prejudiciu DEOARECE nu era inclusă în datoria de îngrijire
- procedura nu era în uzul curent al medicilor din acea vreme
- realizarea, pentru prima dată, a unei proceduri experimentale, se făcea fără nicio

dovadă a eficienței metodei => C era obligatoriu



Mohr v Williams (1905)
• Mohr (P) – a solicitat un consult ORL, realizat de Williams (M)
• ex. clinic inițial: perforație timpan, polip UMD, +/- leziuni oscioare 

auditive; US – nu a fost evaluată (dop cerumen)  => P – acord pentru 
intervenție chirurgicală la UD; 
• intraop (anestezie generală): M a eliminat dopul de cerumen de la US => 

ex clinic a identificat perforație timpan, necroză osoasă UM => 
osiculectomie + excizia parțială a membranei timpanice + curățarea ariei 
necrozate US
• postop: hipoacuzie



Mohr v Williams (1905)
“Dacă o persoană este rănită suficient de tare încât să devină inconştientă, iar leziunile sale
sunt de o asemenea natură încât să necesite intervenţie chirurgicală promptă, medicului
chemat să îngrijească bolnavul îi este permis să aplice orice procedură medicală sau
chirurgicală care ar fi rezonabil necesară pentru salvarea vieţii sau membrului acestei
persoane, iar consimţământul în acest caz ar trebui să fie implicit. Şi de asemenea, dacă în
cursul unei operaţii pentru care pacientul a consimţit, medicul descoperă afectări
neanticipiate înainte de începutul operaţiei şi care, dacă nu ar fi eliminate, ar pune în pericol
viaţa sau sănătatea pacientului ar fi justificat să intervină pentru eliminarea acestor afectări
fără ca un consimţământ expres să fie acordat
Primul şi cel mai important drept al oricărui cetăţean, mai presus de toate celelalte - dreptul
la sine însuşi - … şi acest drept interzice unui medic sau unui chirurg, oricât de bun ar fi, şi
care a fost rugat să examineze, diagnosticheze, sfătuiască şi prescrie (elementele minim
necesare în tratamentul şi îngrijirea medicală), să violeze, fără permisiune, integritatea
corporală a unui pacient printr-o intervenţie capitală, punând pacientul sub anestezie
generală în acest scop şi operând fără consimţământul sau ştiinţa acestuia
Dacă un medic recomandă pacientului să fie supus unei intervenţii şi pacientul analizează
pericolele şi riscurile asociate şi în final consimte atunci pacientul intră practic într-un
contract prin care autorizează medicul de a opera în condiţiile stipulate atunci când a
fost realizată intervenţia dar nu mai mult “



Pratt v Davis (1906)
• M (Davis) a realizat o histerectomie+ooforectomie fără acordul P (Pratt);

aceasta și-a dat acordul pentru o intervenție anterioară (pentru ruptură
uterină + afectare rectală, secundar unor crize epileptice recurente, de
15 ani), realizată de același medic
• M a recunoscut că și-a înșelat cu intenție pacienta, nemaisolicitând C

deoarece era epileptică => incompetentă decizional. A avut totuși
acordul soțului pentru a doua intervenție.

“în mod obişnuit, atunci când un pacient este în posesiunea completă a facultăţilor
sale mentale şi într-o asemenea stare de sănătate încât să fie capabil de a fi consultat
cu privire la afecţiunea sa fără ca acest consult să ducă la consecinţe serioase pentru
sănătatea pacientului, şi când nu există o urgenţă care să invalideze consimţământul,
acesta din urmă ar trebui să fie o precondiţie obligatorie pentru realizarea unei
intervenţii chirurgicale“



Rolater v Strain (1911)
• P (Rolater) vine la M (Strain) la cca. 60z după un traumatism la nivelul

piciorului drept, cu o plagă încă deschisă la Art. MTF1.
• tratamentul=> incizie+drenare abces. P – acceptă, cu condiția ca M să

nu elimine fragmente osoase, chiar dacă acest lucru ar fi necesar.
• intraop => id. oase sesamoide – eliminate pentru drenarea completă a

abcesului => pacienta s-a vindecat

Intervenția – NU a fost realizată conform dorințelor P; chiar dacă
rezultatul a fost +, el a fost obținut cu încălcarea dreptului la
autodeterminare => fapta este ilicită (vătămare corporală)



Schloendorff v Society of New York 
(1914)
• P (Mary Schloendorff) s-a prezentat la un spital din NY pentru acuze

gastrice =>M a recomandat o procedură terapeutică, pe care P a
refuzat-o, acceptând strict o procedură diagnostică sub anestezie
generală pentru caracterizarea unui nodul gastric, anterior detectat;
• în cursul intervenției (acceptate de către pacientă cu scop diagnostic),

M a eliminat o tumoră fiboasă;
• postop – complicații infecțioase => gangrenă de membru superior cu

amputarea câtorva degete

Orice persoană adultă şi întreagă la minte are dreptul de a decide ce se
poate face cu corpul său; un chirurg ce operează fără consimţământul
pacientului realizează o agresiune
Responsabilitatea e a medicului, nu a unității sanitare.



Salgo v Leland Stanford Jr. University 
Board of Trustees (1957)
• Dr. Gerbode (M) l-a consultat pe Salgo (P) pentru claudicație intermitentă

=>atrofie bilaterală mb inf, cianoză picior D, puls slab artera femurală S și
absent S => suspiciune ATS abd avansată, ocluzivă => recomandat
aortografie cu SC.
• M l-a informat despre necesitatea aortografiei cu anestezie și admin SC, dar

NU i-a explicat riscurile și nici alternativele
• postop => paralizie bilaterală, permanentă de membre inferioare, legată

cauzal de o administrare potențial incorectă a SC (Urokon)
Medicul are datoria de ”a prezenta pacientului toate informaţiile necesare ce
formează baza unui consimţământ raţional al acestuia pentru tratamentul
propus. De asemenea, medicul nu trebuie să minimizeze riscurile cunoscute ale
unei intervenții pentru a obține consimțământul pacientului”
APARE NOȚIUNEA DE CALITATE A C => C trebuie obținut doar după o
informar



Nathason v Kline (1960)
• Nathason (P) a suferit complicații ale radioterapiei cu Cobalt, corect

indicată pentru neo mamar;
• P – acuză medicul radioterapeut (Kline) de vătămare corporală datorită

leziunilor apărute la nivel local. P a semnat CI, dar acuză că nu i-au fost
aduse la cunoștință efectele radioterapiei. M – nu și-a putut aduce
aminte ce/dacă a adus la cunoștința pacientei.

În cursul procesului:
- s-a negat legătura de cauzalitate între tratament și complicații (în caz

contrat medicul fiind acuzat de vătămare corporală)
- neinformarea corespunzătoare => neglijență

- standardul de informare => cel necesar ca o persoană rațională să poată lua
decizii informate cu privire la starea de sănătate;

- documentarea informațiilor transmite către pacient!!



Truman v Thomas (1980)
• Aparținătorii unei paciente decedate în urma unui neo uterin au dat în

judecată medicul deoarece nu a informat-o pe mama lor cu privire la
riscurile nerealizării unui test Papanicolau, test pe care aceasta l-a
refuzat de fiecare dată.

Riscurile deciziei de a nu se realiza un tratament/test diagnostic trebuie
de asemenea aduse la cunoștința pacientului (și nu doar riscurile asociate
cu o anumită procedură).
Prin urmare, în cazul în care pacientul refuză realizarea unei proceduri
diagnostice, el trebuie să fie informat corespunzător cu privire la efectele
medicale potenţiale ale acestui refuz



Shea v Esensten (1997)
• Shea (P), după o călătorie în străinătate și-a consultat pe medicul de familie

pentru dureri precordiale, dispnee, ameţeli;
• pacientul avea un istoric familial semnificativ de afecţiuni cardiovasculare;
• deşi înalt sugestive pentru o afecţiune cardiovasculară, medicul de familie a

considerat nenecesar consultul unui cardiolog. Simptomatologia nu s-a remis
fapt ce l-a făcut pe Shea să ceară din nou o trimitere către medicul cardiolog,
spunând că va plăti el consultaţia. Medicul de familiei nu a fost de acord nici
cu acest lucru, convingând pacientul că este prea tânăr(40 ani) pentru a avea
o patologie CV semnificativă;
• la câteva luni Shea moare de insuficienţă cardiacă;
• pacientul era asigurat lao firmă care cerea ca atunci când un era absolut

necesar un consult de specialitate, acesta să fie realizat doar cu trimitere de
la medicul de familie. Fără ca pacientul să cunoască acest lucru, medicul de
familie avea în contract specificat faptul că putea primi stimulente financiare
dacă reducea numărul de trimiteri către specialiști şi nu i se plăteau complet
serviciile efectuate dacă depășea un anume număr de trimiteri.



Shea v Esensten (1997)
• soția – a dat în judecată medicul deoarece nu l-a informat

corespunzător cu privire la aspectele financiare/asiguratorii;

„Din punctul de vedere al pacientului, o schemă de stimulente financiare
instituită pentru a influența practicile de trimitere ale unui medic curant
atunci când pacientul are nevoie de îngrijiri specializate este cu siguranță
o informație relevantă. Acest tip de pacient își bazează deciziile pe
sfaturile medicului cu privire la opțiunile de tratament, iar pacientul trebuie
să știe dacă sfatul este influențat de considerente financiare de care ar
beneficia medicul curant, create de furnizorul de asigurări de sănătate”
Informarea în vederea semnării CI NU include DOAR informații medicale
ci și NEMEDICALE, relevante pentru luarea unei decizii informate



Cadrul legislativ general al CI



Legea drepturilor pacientului (46/2003)
Art. 4 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

Art. 5 (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului
profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si
obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

Art. 6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a
interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a
alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii
tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la
date despre diagnostic si prognostic.



Art. 7 Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in
care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

Art. 8 Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște
limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe
care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o
limbă de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de
comunicare.

Art. 9 Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o
alta persoana care sa fie informata in locul sau.

Art. 10 Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor,
diagnostic si tratament, cu acordul pacientului.



Art. 13 Pacientul are dreptul sa ̆ refuze sau sa ̆ opreasca ̆ o intervent ̧ie medicala ̆
asumându-şi, în scris, ras̆punderea pentru decizia sa; consecint ̧ele refuzului
sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 14 Când pacientul nu îşi poate exprima voint ̧a, dar este necesara ̆ o
intervent ̧ie medicala ̆ de urgent ̧a,̆ personalul medical are dreptul sa ̆ deduca ̆
acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara ̆ a voint ̧ei acestuia.

Art.15 În cazul în care pacientul necesita ̆ o intervent ̧ie medicala ̆ de urgent ̧a,̆
consimt ̧am̆ântul reprezentantului legal nu mai este necesar.

Art. 16 În cazul în care se cere consimt ̧am̆ântul reprezentantului legal,
pacientul trebuie sa ̆ fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite
capacitatea lui de înt ̧elegere.



Art. 17 (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considera ̆ că intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuza ̆ sa ̆ îsi̧ dea consimţam̆ântul, decizia este
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

(2)Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi
din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

Art. 18 Consimţam̆ântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pas̆trarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul saŭ, în vederea stabilirii diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord.

Art. 19 Consimţam̆ântul pacientului este obligatoriu în cazul participar̆ii sale în învaţ̆ământul
medical clinic şi la cercetarea ştiinţifica.̆ Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică
persoanele care nu sunt capabile sa ̆ îsi̧ exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului
de la reprezentantul legal şi daca ̆ cercetarea este fac̆uta ̆ şi în interesul pacientului.

Art. 20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicala ̆ far̆a ̆ consimţam̆ântul
saŭ, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi
evitării suspectării unei culpe medicale



Norme metodologice ale L46/2003
• Art.4 În situația în care intervențiile medicale sunt refuzate de către
pacienți care își asumă în scris răspunderea pentru decizia lor, acestora
trebuie să li se explice consecințele refuzului sau opririi actelor medicale.
• Art. 5 În situația în care este necesară efectuarea unei intervenții
medicale unui pacient care nu își poate exprima voința, personalul medical
poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioară a voinței,
dacă aceasta este cunoscută.
• Art. 6(1) În situația în care pentru efectuarea unei intervenții medicale se
solicită consimțământul reprezentantului legal al pacientului, acesta
trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei, în limitele capacității sale de
înțelegere.
• (2) În situația în care furnizorii de servicii medicale consideră că
intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să
își dea consimțământul, unitățile au obligația efectuării în cel mai scurt
timp posibil a demersurilor pentru constituirea comisiei de arbitraj de
specialitate, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.å



Prevede formulare tip pentru:
• filmarea/pozarea pacientului cu acordul lui (FĂRĂ – DOAR pentru

stabilirea diagnosticului și a tratamentului sau pentru evitarea
suspectării unei culpe medicale)
• participarea la activitatea științifică (acordul pacientului/repr. legal DOAR

dacă P nu are D ȘI cercetarea este efectuată și în interesul pacientului
• participarea la învățământul medical
• deschiderea secretului profesional



Codul Deontologic al Medicului
ART. 11 Acordarea și retragerea consimțământului
(1) Nicio intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana
vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză.
(2) În aceleași condiții, consimțământul se poate retrage în orice moment de persoana

vizată.
(3) Dispozițiile privind retragerea consimțământului sunt valabile și în ceea ce privește
consimțământul exprimat, în condițiile legii, de altă persoană sau instituție decât
persoana respectivă.
ART. 12 Consimțământul în cazul minorilor
(1) Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimți la o
intervenție, aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea
unei autorități sau a unei alte persoane ori instanțe desemnate prin lege.
(2) Medicul, în funcție de vârsta și gradul de maturitate a minorului și numai strict în
interesul acestuia, poate lua în considerare și părerea minorului.
ART. 13 Consimțământul persoanelor fără capacitatea de a consimți
Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei
boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la o intervenție, aceasta nu
se poate efectua fără acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorități
sau a unei persoane ori instanțe desemnate prin lege.



ART. 14. Informarea prealabilă și adecvată a persoanei
(1) Medicul va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în prealabil, persoana
respectivă sau cea îndreptățită să își dea acordul cu privire la intervenția medicală a primit
informații adecvate în privința scopului și naturii intervenției, precum și în privința
consecințelor și a riscurilor previzibile și în general acceptate de societatea medicală.
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată persoanei care
urmează să își manifeste consimțământul.
ART. 15. Lipsa consimțământului în situații de urgență
Atunci când, din cauza unei situații de urgență, nu se poate obține consimțământul adecvat,
se va putea proceda imediat la orice intervenție indispensabilă din punct de vedere medical în
folosul sănătății persoanei vizate.
ART. 16. Consimțământul implicit
În interesul pacientului sunt valabile și vor fi luate în considerare autorizările și dorințele
exprimate anterior cu privire la o intervenție medicală de către un pacient care, în momentul
noii intervenții, nu este într-o stare care să îi permită să își exprime voința sau dacă prin natura
sa actul medical are o succesiune și o repetabilitate specifică.



Codul Deontologic al Medicului 
Stomatolog
Art. 50. - (1) Cu excepțiile prevăzute de lege, manoperele de prevenție, diagnostic și
tratament, precum și investigațiile paraclinice, cu potențial de risc pentru pacient, nu
se pot efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în
cunoștință de cauză, în forma prevăzută de lege.
(2) Medicul stomatolog va solicita și va primi consimțământul numai după ce, în
prealabil, pacientul sau persoana îndreptățită să își dea acordul cu privire la
efectuarea actului medical a primit informațiile prevăzute de lege.
(3) Medicul stomatolog va urmări ca informarea să fie adecvată și raportată la puterea
de înțelegere a persoanei care urmează să își manifeste consimțământul.
(4) Derogările de la obținerea consimțământului persoanei prevăzute la alin. (2) sunt
cele expres stabilite de lege.
(5) Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei
boli sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimți la realizarea unui act
medical, acesta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său ori fără
autorizarea unei autorități sau a unei persoane ori instanțe desemnate prin lege.



Codul Deontologic al Farmacistului
Art 37
(3) Orice informații furnizate pacientului despre medicamente, alte
produse de sănătate sau servicii profesionale trebuie să fie imparțiale,
relevante și actuale, respectiv să se refere atât la beneficii, cât și la riscuri,
pentru a ajuta pacientul să ia o decizie informată.
(4) Orice act profesional referitor la sănătatea unui pacient, inclusiv
accesarea și utilizarea informațiilor și datelor sale personale, trebuie
realizat de către farmacist numai cu consimțământul informat prealabil al
pacientului respectiv sau al reprezentantului său legal.
(5) Farmacistul trebuie să respecte alegerile pacientului, inclusiv decizia
sa de a refuza un anumit medicament, un alt produs sănătate sau un
serviciu profesional.



Legea 95/2006
Art 649
(1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu
potenţial de risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic,
medic dentist, asistent medical/moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi
(3), pacientului i se solicită acordul scris.
(2) În obținerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist,
asistentul medical/moașa sunt datori să prezinte pacientului informații la
un nivel științific rezonabil pentru puterea de înțelegere a acestuia.

(3) Informațiile trebuie să conțină: diagnosticul, natura și scopul
tratamentului, riscurile și consecințele tratamentului propus, alternativele
viabile de tratament, riscurile și consecințele lor, prognosticul bolii fără
aplicarea tratamentului



ART. 660
Vârsta legală pentru exprimarea consimțământului informat este de 18 ani. Minorii își pot exprima
consimțământul în absența părinților sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul are 
discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
b) situații medicale legate de diagnosKcul și/sau tratamentul problemelor sexuale și reproducKve, la 
solicitarea expresă a minorului în varsta de peste 16 ani.
ART. 661
(1) Medicul curant, asistentul medical/moașa răspund atunci când nu obțin consimțământul informat al
pacientului sau al reprezentanților legali ai acestuia, cu excepția cazurilor în care pacientul este lipsit de
discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, din cauza
situației de urgență.
(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactată, medicul,
asistentul medical/moașa pot solicita autorizarea efectuării actului medical autorității tutelare sau pot
acționa fără acordul acesteia în situații de urgență, când intervalul de Kmp până la exprimarea acordului
ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea și viața pacientului.



ORDIN nr. 482 din 14 martie 2007, modif. prin Ordin
1411/2016
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului
de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Art. 8
(1) Acordul scris al pacientului, necesar potrivit art. 649 din Legea nr.
95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să conţină în
mod obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) numele, prenumele şi domiciliul sau, după caz, reşedinţa pacientului;
b) actul medical la care urmează a fi supus;
c) descrierea, pe scurt, a informaţiilor ce i-au fost furnizate de către
medic, medicul dentist, asistentul medical/moaşă;
d) acordul exprimat fără echivoc pentru efectuarea actului medical;
e) semnătura şi data exprimării acordului.
(2) Acordul scris constituie anexă la documentaţia de evidenţă primară.



Art. 9
(1) În cazurile în care pacientul este lipsit de discernământ, iar medicul, medicul
dentist, asistentul medical/moaşa nu pot contacta reprezentantul legal sau ruda cea
mai apropiată, datorită situaţiei de urgenţă, şi nu se poate solicita nici autorizarea
autorităţii tutelare, deoarece intervalul de timp până la exprimarea acordului ar pune în
pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa pacientului, persoana care a acordat
îngrijirea va efectua un raport scris ce va fi păstrat la foaia de observaţie a pacientului.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde descrierea împrejurării în care a fost
acordată îngrijirea medicală, cu precizarea elementelor ce atestă situaţia de
urgenţă, precum şi a datelor din care să rezulte lipsa de discernământ a
pacientului.
(3) Raportul prevăzut la alin. (1) va cuprinde numele şi prenumele persoanei care a
acordat asistenţa medicală, data şi ora la care a fost întocmit, actul medical efectuat în
cauză, semnătura persoanei care a efectuat actul medical.
(4) În situaţia în care actul medical a fost efectuat cu participarea mai multor persoane,
se vor preciza în raport numele tuturor persoanelor care au efectuat actul în cauză şi
tipul de manevre medicale efectuate şi raportul va fi semnat de toate aceste persoane.



ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT

1. Datele pacientului Numele şi prenumele:
Domiciliul/reşedinţa:

2. Reprezentantul legal al pacientului*) Numele şi prenumele:
Domiciliul/Reşedinţa:
Calitatea:

*) Se utilizează în cazul minorilor şi majorilor fără discernământ (pentru art. 8 alin. (3) - (5) din normele metodologice).
3. Actul medical (descriere)
4. Au fost furnizate pacientului următoarele informaţii în legătură cu actul medical: Da Nu
Date despre starea de sănătate
Diagnostic
Prognostic
Natura şi scopul actului medical propus
Intervenţiile şi strategia terapeutică propuse
Beneficiile şi consecinţele actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Riscurile potenţiale ale actului medical, insistându-se asupra următoarelor:

Alternative viabile de tratament şi riscurile acestora, insistându-se asupra următoarelor:

Riscurile neefectuării tratamentului
Riscurile nerespectării recomandărilor medicale

DA NU
5. Consimţământ pentru recoltare Pacientul este de acord cu recoltarea, păstrarea şi folosirea produselor biologice.

6. Alte informaţii care au fost furnizate pacientului
Informaţii despre serviciile medicale disponibile
Informaţii despre identitatea şi statutul profesional al personalului care îl va trata*)

*) Identificat în tabelul cu personalul medical care îngrijeşte pacientul.
Informaţii despre regulile/practicile din unitatea medicală, pe care trebuie să le respecte
Pacientul a fost încunoştinţat că are dreptul la o a doua opinie medicală.
7. Pacientul doreşte să fie informat în continuare despre starea sa de sănătate.



II) Subsemnatul pacient/Reprezentant legal, ............................................................declar că am înţeles toate

informaţiile furnizate de către .................................................................................................................................

(numele şi prenumele medicului/asistentului medical care a informat pacientul)

şi enumerate mai sus, că mi s-au explicat consecinţele refuzului actului medical şi îmi exprim refuzul pentru efectuarea
actului medical.

X ......................................................            Data: ....../......../................ Ora: ..................

Semnătura pacientului/reprezentantului legal care refuză efectuarea actului medical



Aspecte etice și practice 
asociate CI



Definiție
• legal: consimţământul informat este o normă legală care descrie

comportamentul medicilor şi ai altor lucrători sanitari în interacţiunea lor
cu pacienţii şi duce la aplicarea de pedepse, în anumite circumstanţe,
dacă aceştia deviază de la norme;

• moral: fundamentat pe valoarea socială a autonomiei, el promovând
dreptul pacientului la autodeterminare în ceea ce priveşte îngrijirile
medicale;

• interpersonal: metodă prin care părţile interacţionează permiţând
selectarea unei alternative terapeutice optimale



Componente
• existența capacității de a consimți (P)
• capacitate legală (CCE)
• capacitate psihică (D)

• informare (M=>P)
• înțelegere (P)
• acceptarea voluntară a intervenției propuse de către M (P)
• notificarea acceptului realizării intervenției (P)



Existența capacității de a consimți (P)
Inexistența CC:
- invalidează CI semnat de persoana respectivă
- impune obținerea acordului pentru procedură de la un terț (stabilit pe 

baza unei norme legale, de către instanță sau anterior numit de către 
pacient)

- necesită existența:
- capacității civile de exercițiu
- discernământului



Capacitate civilă
• concept definit în Codul Civil
• aptitudinea unei persoane de a fi subiect de drepturi şi obligaţii, precum 
şi aptitudinea de a-şi exercita aceste drepturi şi obligaţii
• include:
• capacitate de exercițiu
• capacitate de folosință



Capacitate de folosință
• aptitudinea persoanei de a avea drepturi şi obligaţii civile 

• începe de la naștere, se termină odată cu decesul

• în cazul copiilor nenăscuți => caracter potențial



Capacitate de exercițiu
• aptitudinea persoanei [fizice, nn] de a încheia singură acte juridice civile 

(Cod Civil)
Clasificare
• persoane având capacitate deplină de exerciţiu, respectiv:
• persoanele majore (la împlinirea vârstei de 18 ani);
• minorii căsătoriţi şi cei a căror căsătorie a fost anulată (dacă minorul a fost de 

bună credinţă la încheierea căsătoriei);
• persoanele de peste 16 ani, în cazul cărora instanţa tutelară le recunoaşte

capacitatea de exerciţiu (Codul Civil al României, Art 38-40)
• persoane având capacitate restrânsă de exerciţiu, - minorii între 14 şi

18 ani care nu se regăsesc în situaţiile de mai sus 
• persoane lipsite de capacitate de exerciţiu - minorii sub 14 ani şi cei 

puşi sub interdicţie judecătorească 



Capacitate civilă de exercițiu
Suplimentar, în medicină capacitatea de exerciţiu mai poate fi dobândită:
• la 16 ani, în probleme privind sănătatea reproducerii, dacă acest lucru 

este solicitat explicit de către minor și în anumite probleme de 
importanță medico-legală;
• în situaţii de urgenţă, dacă părinţii sau reprezentanţii legali nu pot fi 

găsiţi şi dacă minorul înţelege situaţia în care se află;
• în cazul donării de celule stem hematopoietice, dacă minorul are cel 

puţin 10 ani, situaţie în care consimţământul acestuia, scris sau verbal, 
este obligatoriu, împreună cu cel al părinţilor/reprezentanţilor legali.

Capacitatea de exerciţiu dispare (în cazul persoanelor care au dobândit-o 
legal):
• odată cu decesul persoanei respective;
• odată cu punerea respectivei persoane sub interdicţie



Discernământ
• definit în L46 și în Codul Civil: „(1) Este anulabil contractul încheiat de o

persoană care, la momentul încheierii acestuia, se afla, fie şi numai
vremelnic, într-o stare care o punea în neputinţă de a-şi da seama de
urmările faptei sale”

Variabilă binară:
• prezența D (indiferent de magnitudine) => CI este validabil
• absența D => CI nu poate fi validat



Capacitatea de a acționa voluntar
Fundamentare: principiul autonomiei
Depinde de:
- influențări externe (ce nu sunt dependente de persoana care urmează a

lua o anumită decizie) => nu trebuie să fie atât de puternice încât să
interfere cu luarea unei decizii

- rezistența internă
Implementarea în practică – abținerea medicului/investigatorului de a
implementa controale
Poate fi:
– absolut – cercetarea biomedicală
– relativ - clinică



De e suficient relativismul parțial al V în 
clinică?
• pacientul nu dorește/simte că nu poate lua decizii:
• exprimare explicită
• generează trecerea la o RMP bazată pe beneficență

• inerența controalelor (în special persuasiune)
• incapacitatea pacientului de a anula complet controalele:
• anxietatea generată de boală și consecințele ei
• incapacitate fizică, fiziologică (copii mici) sau fiziopatologică (comă, demențe)
• incapacitate legală de a anula controalele (copii, interzișii judecătorești)



Cine ia decizii dacă V este afectat semnificativ
• reprezentantul legal (mediază autonomia cu beneficența și non-

maleficența), ca:
• mediator (cunoaște dorințelor pacientului)
• standardul judecății substituite - reprezentanţii legali iau deciziile medicale

funcţie de sistemul de păreri şi valori al pacientului
• standardul autonomiei pure - pacientul a ales o anumită alternativă

terapeutică pentru o situaţie ipotetică sau probabilă fiind competent
decizional, dar în momentul în care respectiva alternativă terapeutică trebuie
implementată el nu mai este competent decizional

• garant al maximizării beneficiului medical = standardul optim de
îngrijire

•medic – standardul optim de îngrijire (prioritizarea B+nM)



Înțelegerea informațiilor
Depinde de:
- informabilitate = capacitate de a înțelege informațiile
- primirea informațiilor relevante
- înțelegerea informațiilor primite



• să fie alert (receptarea informaţiei);
• să aibă capacitatea de a înţelege informaţia primită (recunoaşterea

relevanţei informaţiei), respectiv:
• să aibă bagajul lexical necesar pentru a înţelege informaţiile primite (ex. să înţeleagă limba în
care vorbeşte medicul)

• să aibă capacitatea de a înţelege semnificaţia informaţiilor primite (de ex. că este bolnav şi
are nevoie de tratament);

• să poată reţine informaţiile primite măcar până în momentul în care ia decizia (reţinerea
informaţiei)

Ex. Alzheimer

Informabilitate



Augmentarea înțelegerii
• metode multimedia: prezentări power-point, video, softuri interactive 

care înlocuiesc CI pe hârtie 
• utilizarea de formulare de consimţământ îmbunătăţite
• o descriere mai puţin detaliată a reacţiilor adverse medicamentoase 
• utilizarea unor formulări care să fie inteligibile pentru o persoană care nu 

a început liceul 
• utilizarea de propoziţii mai scurte, cu mai puţin limbaj tehnic, aranjarea 

textului în mai multe subsecţiuni cu headere clare
• consimţământ de tip opt-out 



V1
Această nouă formulă de apă de gură a fost
evaluată exhaustiv din punctul de vedere al
siguranței pe oameni și animale, iar
ingredientele sale constitutive s-au dovedit
a fi sigure conform cu instrucțiunile. Cu
toate acestea, într-un subgrup de subiecți,
formula a dus la apariția de edem subclinic
al țesuturilor cavității orale, precum și la
iritația gingiei și a cavității bucale. Adițional
unii subiecți au avut o ușoară erupție
eritematoasă la nivelul cavității orale. În
cazul în care se ingeră o cantitate
semnificativă de produs, pot apărea
disconfort gastric, greață, dispepsie,
amețeli. Nu există alte riscuri anticipate
asociate cu participarea la studiu

V2
Această apă de gură a fost testată pentru
siguranță pe oameni și animale. S-a dovedit
a fi sigură dacă este utilizată corespunzător.
Cu toate acestea, unele persoane au
prezentat edem la nivelul gurii, iritația gurii și
a gingiei și o ușoară roșeață în gură. Dacă
înghiți prea multă apă de gură, pot apărea
disconfort gastric și amețeli

creşterea gradului de interpretare corectă a 
reacţiilor adverse de la 58% la 72% şi o scădere a 
refuzului de a participa la studiu de la 64 la 43%,



Informarea pacientului
• nelegată de acte medicale => obligație legală (vezi L46/2003)
• legată de acte medicale => necesar C
• diagnostic
• natura și scopul tratamentului
• alternative viabile de tratament, cu riscurile și consecințele lor
• prognostic fără aplicarea tratamentului



Diagnostic
• ceea ce înseamnă respectivul diagnostic

dpdv medical:
• evoluţia naturală a afecţiunii;
• posibile complicaţii;
• prognostic.

• ceea ce înseamnă respectivul diagnostic
dpdv psihologic
• pacientul trebuie ajutat să conceptualizeze
afecțiunea și să o traducă în sistemul de valori
individual;

• ceea ce înseamnă respectivul diagnostic
dpdv economic:
• posibilitatea continuării serviciului/pensionare;
• costuri estimate ale tratamentului medical;
• costuri adiţionale (ex. necesitatea reamenajării
dormitorului sau camerei de baie);

• ceea ce înseamnă respectivul diagnostic
dpdv social:
• dificultăţi de integrare socială (ex. în cazul unei
afecţiuni ce generează un deficit estetic

semnificativ);
• dificultăţi de interrelaţionare socială (ex.
afectarea vorbirii, a vederii, auzului, psihice,
etc);

• măsuri de protecţie socială disponibile (pensie
de handicap, permise speciale, îngrijire la
domiciliu sau instituţionalizată, etc).

• ceea ce înseamnă diagnosticul dvdv
personal:
• dificultăţi potenţiale de interrelaţionare în mediul
familial;

• ce înseamnă pentru familie afecţiunea
respectivă;

• dificultăţi de efectuare a unor sarcini specifice
mediului familial (afectarea mobilităţii, disfuncţii
sexuale sau reproductive, etc).

• cum este afectată calitatea vieţii de
afecţiune sau de tratamentul afecţiunii.



Natura procedurii
• diagnostică/terapeutică/alt tip

• invazivă/neinvazivă

• de rutină/experimentală



Scopul tratamentului
• vindecarea - traumatisme, boli acute infecţioase sau

urgenţe chirurgicale;
• prelungirea vieţii - printr-o intervenţie medicală reuşită

se prognozează o îmbunătăţire a supravieţuirii, chiar
dacă pacientul nu este vindecat. De exemplu rezecţii din
sfera oncologică;
• ameliorarea statusului medical anterior - afecţiuni

cronice care au potenţial semnificativ de ameliorare cu
tratament şi regim igienico-dietetic corespunzător;
• menţinerea statusului medical anterior - afecţiuni

evolutive, unde intervenţia medicală poate opri sau
diminua progresia.
• creşterea calităţii vieţi - intervenţia medicală are ca

scop o îmbunătăţire a calităţii vieţii fără să ducă la
vindecare, ameliorare sau prelungirea vieţii.
• îngrjiri paleative (diminuarea suferinţei)

Realist
Nu se 
promite
Reanalizat
dacă apar 
modificări



Selectarea unei opțiuni terapeutice
- identificarea riscurilor și consecințelor tratamentului propus;
- alternative viabile la tratament, cu riscuri și beneficii;
- prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.
Caracteristici ale selectării unei opțiuni terapeutice:
1. non-neutralitatea;
2. raportul risc-beneficiu;
3. dependența de valorile personale ale actorilor implicați în

planul terapeutic.



Non-neutralitatea
Variabilă funcție de:
- etapa procesului informațional:

- minimă – la momentul luării deciziei (pacientul alege varianta pe care o consideră 
optimă)

- variablă (dependentă de tipul RMP) în cursul informării
- capacitatea psihică a pacientului (cu cât e mai depărtată de optim, cu 

atât non-neutralitatea permisă este mai mare în raport cu pacientul)
- severitatea afecțiunii – variație direct proporțională
- beneficiul potențial al intervenției – variație direct proporțională



Raportul risc-beneficiu
Dacă există mai multe variante terapeutice, fiecare trebuie prezentată împreună
cu riscurile și beneficiile ei
Prezentarea riscurilor și beneficiilor se face:
– obiectiv, raportat la conținut – pentru fiecare alt ter se prezintă obiectiv

riscurile și beneficiile potențiale
– subiectiv, raportat la recomandare – medicul poate recomanda o

alternativă terapeutică:
– dacă există mai multe variante, cu raporturi risc-beneficiu diferite - cea cu cel mai

favorabil raport;
– dacă există variante cu raport risc-beneficiu similare – cea cu riscul minim (RMP

bazate pe beneficență) sau funcție de sistemul de valori al pacientului (modelul
interpretativ);

– în modelele informativ și interpretativ – raportul risc beneficiu trebuie particularizat
funcție de binele primar cerut de pacient



Valorile personale
- medic:

- clauza de conștiință – neaplicabilă în urgențe;
- pacient:

- valori religioase, culturale, personale (inclusiv legate de terapii alternative);
- pot altera semnificativ algoritmul decizional;
- respectarea lor – esențială pentru respectarea autonomiei;
- iraționalitatea luării unei decizii nu invalidează, per primam, discernământul; 



Riscurile intervenției medicale
• minore = riscuri ale căror probabilitate de producere sau magnitudine a

disconfortului anticipat nu sunt mai mari decât cele întâlnite în mod obişnuit,
în viaţa de zi cu zi sau în timpul unor examinări medicale de rutină
• informarea – opțională

• mai mult decât minore (relevante) = dacă în circumstanţele particulare ale
cazului, o persoană medie, aflată în situaţia pacientului, dacă ar fi fost
avertizată cu privire la acel risc, ar fi ataşat, cu mare probabilitate
semnificanţă acestuia sau dacă medicul presupune sau este sigur că
pacientul, avertizat cu privire la acel risc, ar fi ataşat, cu mare probabilitate,
semnificaţie acestuia
• pot fi:

• probabile – frecvență ridicată, indiferent de severitate
• semnificative – severitate crescută, indiferent de probabilitatea de apariție

• informarea - obligatorie



Rogers v Whitaker (1992) – risc relevant
• Mary Lynette Whitaker, prezentând deficiențe vizuale extrem de severe (aproape

oarbă la nivelul ochiului drept), a fost consultată de medicul Christopher Rogers,
care i-a recomandat o intervenție chirurgicală care i-ar fi putut îmbunătăți nu doar
aspectul fizic ci ar fi putut duce și la o ameliorare a vederii. P a întrebat M dacă
există riscul afectării ochiului contralateral, pe care acesta l-a infirmat.
• postoperator, Whitaker a dezvoltat o complicație despre care nu a fost informată

(oftalmie simpatică contralaterală).
• dacă P ar fi cunoscut respectivul risc, ar fi putut refuza intervenţia => risc relevant
• riscul – recunoscut în literatura de specialitate; intervenția chirurgicală a fost corectă

tehnic
• neinformarea => a generat răspunderea M pentru neglijență (daune 800.000 AUD)
• dacă P ar fi fost informată despre riscul respectiv => nu ar fi existat răspunderea M

(principiul Bolam: un medic nu este neglijent dacă acționează în conformitate cu
standardele de tratament acceptate ale comunității științifice – echiv. bonus pater
familias în dreptul Ro)



Caracteristici ale riscului care trebuie 
aduse la cunoștința pacientului
• natura = care este riscul în cauză
• severitatea riscului – care sunt efectele acestuia (ce înseamnă pentru

pacient)
• probabilitatea riscului (semicantitativ). ATENȚIE la utilizarea datelor

statistice
• iminența riscului – când va apărea
• căi de rezolvare/minimizare a efectelor negative (dacă există)
Ex: durerea postoperatorie este extrem de probabilă în primele x zile
după intervenția Y; o veți simți după ce vă veți trezi; dacă este greu de
suportat vă vom administra Z



Beneficiile potențiale ale intervenției
Sunt PROBABILE nu CERTE!
Pot fi:
- pentru pacient, cu scopul

îmbunătăţirii unui status medical
alterat:

- vindecare (ex. pacient cu
pneumonie acută);

- îmbunătăţirea statusului medical
(ex. pacient cu insuficienţă
cardiacă cronică);

- menţinerea statusului medical
existent (ex. pacient cu ciroză
hepatică decompensată
parenchimatos);

- încetinirea progresiunii unui

status medical alterat (ex.
încetinirea progresiunii
tumorale);

• pentru pacient - îngrijiri paleative
sau terminale;
• pentru pacient - augmentarea unui

status anterior normal:
• fizic (ex. chirurgie plastică, steroizi

pentru creşterea masei musculare);
• psihic: augmentare neurocognitivă,

augmentarea capacităţilor empatice;
• pentru pacienţi şi societate:

vaccinuri, imunizări;
• pentru terţi:
• particularizat - transplant de organe;
• generalizat - studii clinice



Alternative terapeutice
- o variantă terapeutică fezabilă => 

recomandată
- mai multe variante terapeutice:

- R/B sensibil egale => neutralitate sau 
recomandată cea cu nM minimă

- R/B #:
- non-neutralitatea recomandării variază 

direct proporțional cu R/B
- recomandarea => varianta cu R/B cel 

mai favorabil (+B, nM)
- alternative particulare:

- non-tratament:
- informare obligatorie DACĂ poate duce 

la vindecare;
- informare opțională dacă nu duce la 

vindecare, dar variantele disponibile au 

o eficacitate redusă;
- absente în respectiva unitate 

sanitară, dar disponibile în altele => 
informare + dacă:

- nu există alternative viabile local;
- intervenția absentă local este cea 

standard;
- pacientul refuză variantele disponibile 

local;
- neviabile financiar => informare + 

dacă:
- disponibile local;
- nu există variante terapeutice fezabile.



Informații economice
• esențiale în medicina privată
• NU fac parte din informațiile necesare pentru validarea CI DAR sunt 

esențiale pentru ca pacientul să aleagă dacă se tratează în respectiva 
unitate sanitară și ce alternativă terapeutică alege;
• precizată explicit în CD MS;
• include:
• costurile tratamentului (inclusiv pentru managementul complicațiilor uzuale)
• potențiale conflicte de interese:

• stimulente financiare pentru recomandarea/nerecomandarea unor proceduri
• ghiduri/recomandări care pot limita libertatea de acțiune a medicului



Algoritm de evaluare a discernământului 
(Appelbaum)
1. înțelegere
2. capacitate discriminativă
3. capacitatea de a lua o decizie
4. (opțional) raționamentul deciziei



1. Înțelegere
• verificarea înțelegerii informației medicale relevante pentru luarea

deciziilor (capacitatea de memorare, pe termen scurt)
• absența =>invalidează CC pentru intervenții medicale, pacientul putând

lua doar decizii fără impact asupra planului terapeutic

Testare:
■ Spuneţi-mi care este problema dv de sănătate?
■ Care este tratamentul pe care vi l-am recomandat?
■ Care sunt riscurile sau complicaţiile posibile ale tratamentului?
■ Care sunt riscurile neurmării planului terapeutic?



2. Capacitate discriminativă
• evaluează capacitatea pacientului de

a aprecia o situație în context prin
analizarea comparativă a mai multor
variante posibile
• înalt dependentă de nivelul intelectual

al pacientului => augmentare prin
modificarea modelului informațional
• afectată de:

• afecțiuni psihiatrice
• diminuarea câmpului de viziune (ex.

pacient în depresie majoră care nu ia în
considerare recomandarea medicală,
considerând că oricum nu are pentru ce
trăi)

• absența => CC pentru intervenții
simple; pentru intervenții complexe
=> ajutor din partea unui RL.

Testare:
■ Spuneţi-mi care este problema dv de

sănătate? – evaluează
conștientizarea stării de boală în
raport cu cea de persoană sănătoasă

■ Ce tratanent este mai indicat în
afecțiunea dv? – evaluează
capacitatea de a evalua comparativ
alternativele terapeutice

■ De ce credeți că tratamentul X este
mai bun decât tratamentul Y?

■ Ce se va întâmpla dacă nu sunteți
tratat?

■ Ce aparate/organe sunt afectate?



3. Capacitatea de a lua o decizie
• necesară pentru validarea CI
• poate însemna și decizia de externalizare a luării deciziilor

Testare:
■ V-ați decis asupra unui tratament?
■ Puteți să îmi spuneți ce decizie ați luat?
■ Deoarece mi-ați spus că nu doriți să decideți dv, spuneți-mi cine ar trebui să decidă în locul dv?



4. Raționamentul luării deciziei
- nu poate fi utilizat ca singur element pentru evidenţierea unui deficit

semnificativ al CC;
- iraţionalitatea aparentă poate deriva din diferenţe culturale sau

experienţe anterioare ale persoanelor respective. (ex. martorii Iehova,
meningită)

Testare:
• în timpul paşilor anteriori, corelat cu testarea înţelegerii sau analizei. De exemplu, când pacientul este
întrebat ce părere are despre un anumit tratament, i se poate pune o întrebare suplimentară de genul
„Dar celălalt tratament ce are? De ce nu crezi că este mai bun?”

• odată ce pacientul a luat o anumită decizie, testarea bazându-se pe interpelarea acesteia: „De ce ai
ales acest tratament?, Care este efectul tratamentului pe termen lung?”



Forme de autorizare a procedurilor 
medicale
• prezumat
• implicit
• informat
• verbal
• scris
• mediat 



Consimțământul prezumat
- în absenţa unor dovezi care să indice că pacientul nu doreşte o

anumită procedură ea poate fi efectuată
- necesită din partea pacientului o acţiune pentru a nega

activarea prezumpţiei
- clasic:

– transplantologie
– urgențe medicale



Consimțământul implicit
- sugerat de acțiunile pacientului
- acceptabil pentru:

– consulturi medicale
– proceduri medicale fără riscuri/cu riscuri minime (ex. luarea

tensiunii arteriale)



Consimțământul explicit (informat, acordul
informat)
- validat prin respectarea pașilor anterior menționați
- pentru orice proceduri medicale cu risc mai mult decât minim
- pentru orice proceduri medicale fără un beneficiu direct pentru 

pacient, chiar dacă riscul e minim/absent (cercetare,  educație, 
etc)



CI verbal
• permis pe baza Codului Civil (Art 1240): Formele de exprimare a 

consimțământului: (1) (...) verbal sau în scris
• excepție în medicină, dacă:
• pacientul nu știe sau nu poate să scrie

• necesită validare prin semnare de către un martor



CI mediat
- acordul pentru intervenție => persoană împuternicită
- DOAR dacă:

- pacientul NU are CC => semnează doar persoana împuternicită
- pacientul are CC dar D este scăzut => semnează atât pacientul cât și persoana 

îmuternicită
Împuternicirea:
• implicită: 

• autoritatea părintească (per primam ambii în mod egal)
• cea mai apropiată rudă: soț/soție > copii > părinți >  frați > nepoți > bunici etc. La grade 

egale, rudenia>afinitatea
• numit prin instanță judecătorească: tutore
• numit de către părinți: tutore (numit prin act unilateral sau contract de 

mandat)
• numit de către pacient (psihiatric): reprezentant convențional


