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Detalii Pacient
Nume:

Nume:

Pacient: Reprezentant Legal: Statutul reprezentantului legal:

Prenume: Numele Tatălui:

Declarație și consimțământ pentru examinarea/tratamentul pacientului 
în timpul pandemiei de COVID - 19

Data nașterii: Sex: Tel: Serie C.I. / Pașaport:

Informații despre reprezentatul legal al pacientului

Prenume:

Telefon:Serie C.I. / Pașaport:

Motivul incapacității pacientului de a-și da consimțământul:

Istoric COVID - 19

Ați fost răcit? DA NU

DA NU
DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

DA NU

Ați avut febră mai mare de 37.5C?

Ați avut durere în gât sau v-a curs nasul?

Ați avut dificultăți la respirare?

Ați avut durere de muschi?

Ați avut pierdere de miros sau gust?

Ați avut orice fel de disconfort?

Ați avut diaree?

Ați călatorit în afara țării în ultimele 14 zile?

Ați intrat în contact sau ați fost vizitat de o persoana care a fost bolanvă de COVID-19 sau 
orice altă infecție respiratorie?

Locuiți împreuna cu altcineva? Daca da, au avut orice fel se simptom mentionat mai sus?.......

În ultimele 14 zile:

Informare declarație de consimțământ privind procedura/consultația:
Am fost informat pe deplin de către medicul meu și recunosc că, cu prezența mea la examinarea la clinica GONIMOTIS, nu mai stau 
acasă, conform instrucțiunilor internaționale in vigoare, după cum este adoptat și de către Organizația Națională de Sănătate Publică 
(ONS) și în consecință, există o șansă mai mare să fiu expus virusului COVID-19.

Am citit ISTORIA COVID-19 de mai sus, am înțeles întrebările și am răspuns sincer. Am fost informat de către medicul meu curant 
despre pandemia COVID-19 și nu am întrebări și nimic de menționat. Toate întrebările mele au primit răspuns de la medicul meu 
curant și declar că accept în mod expres fără rezerve:
 a)  ma supun examinărilor și procedurilor medicale la Spitalul Mithera din motive medicale dictate de știință, astfel încât să îmi 
protejez sănătatea de alte stări grave, existente sau potențiale;
 b) ma supun testelor medicale necesare pe care medicii le consideră necesare, astfel încât să se stabilească dacă am fost infectat 
sau sufer de infecție cu virusul COVID-19

Pacient
(Nume clar și semnătura):

Reprezentant Legal

Data / Ora:

Data / Ora:(Nume clar și semnătura):


