
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ STANDART

INFORMAREA PACIENTULUI ȘI OBȚINEREA ACORDULUI
INFORMAT

POS: DP – 02
personal medical superior

Instruirea privind aplicarea procedurilor operaționale

CC Drepturile pacientului și a familiei



• SCOPUL PREZENTEI PROCEDURI este de respectare a drepturilor 

pacienților prin standardizarea procesului de informare privind îngrijirea, 

tratamentul și obținerea consimțămîntului informat.

DOMENIUL DE APLICARE A POS

• Prevederile prezentei proceduri se aplică de către toți angajații cu studii 

medicale superioare sau medii, care sunt implicați în acordarea asistenței 

medicale (Serviciul Consultativ, Secția de Internare, secțiile clinice). 



• Pacienții au dreptul fundamental legal și etic de a determina ce se 
întîmplă cu propriul corp. 

Legea Nr. 263-XVI din 27.10.2005, Articolul 5 punctele i și j.

• Acordul pacientului la spitalizare, examinare și tratament - elementul 
central în domeniul medicinei, de la îngrijiri simple până la intervenții 
majore. 

• Informarea pacientului și obținerea acordului informat se va efectua de 
către personalul cu studii medicale superioare și în unele cazuri de cel cu 
studii medii (în cazul acordului informat al pacientului pentru spitalizare). 



Documente de referință
Reglementări naţionale:

• Legea privind accesul la informaţie, nr.982-XV din 
11.05.2000, art. 8, pt.5.

• Ordin nr. 303 din 06.05.2010 cu privire la asigurarea 
accesului la informaţia privind propriile date medicale şi 
lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea 
acordului informat

• Ordin nr. 425 din 20.03.2018 Cu privire la aprobarea 
Ghidului privind aplicarea procedurii de comunicare și 
consiliere a pacienților

• Ordinul nr.139 din 03.03.2010 „Privind asigurarea calităţii 
serviciilor medicale în instituţiile medico-sanitare”.

• Legea RM nr. 263 – XVI din 27.10.2005 “Cu privire la 
drepturile şi responsabilităţile pacientului”

• Constituţia Republicii Moldova, art. 24, 51.

Reglementări secundare:

• Ordinul MS nr. 790 din 08.08.2012 Cu 
privire la Regulile de examinare și 
supraveghere medicală pentru 
depistarea contaminării cu virusul 
imunodeficienței umane (maladia SIDA)

• Ordinul nr. 187 din 03.12.2020 Cu 
privire la fortificarea măsurilor de 
hemovigilență în asistența 
hemotransfuzională a pacienților.



Acorduri informate utilizate în IMSP SCR ”Timofei Moșneaga”

• Acordul informat al pacientului pentru spitalizare; 

• Acordul informat standardizat pentru diagnostic și tratament;

• Acordul informat al pacientului pentru efectuarea testului HIV;

• Acordul informat al pacientului pentru transfuzia sângelui și componentelor de sânge de 
la donator;

• Refuzul pacientului pentru tratamentul cu aplicarea transfuziei de produse sanguine;

• Acordul informat pentru anestezie;

• Refuzul pacientului (la spitalizare, investigații, tratament). 



Etapele încheierii acordului informat

Informarea 
pacientului;

Conştientizarea de 
către pacient a 

informaţiei 
primite; 

Exprimarea 
consimţământului 
liber şi benevol al 

acestuia la 
prestația medicală.

Răspunsul la 
întrebări;

Clarificarea 
detaliilor

Semnarea 
acordului 

informat/refuzului



Acordul informat al pacientului pentru internare

Când?  - În momentul internării, înainte de perfectarea fișei. 

Care este conținutul? 

• drepturile, 

• responsabilitățile 

• regimul instiuției, 

• instituția este implicată în procesul educațional medical superior și mediu, 

• respectarea strictă a confidențialității. 

Cine prezintă informația?  

• spitalizarea programată – persoana de la registratură în timpul perfectării fișei medicale de 
observație;

• spitalizarea urgentă cu trimitere din Secția Consultativă - medicul specialist din Secția 
consultativă;

• spitalizarea urgentă direct în secția de internare (112, AVIASAN, transfer interspitalicesc) -
asistenta medicală din Secția de internare. 

•

• După procedura de informare, pacientul va adresa întrebări și va aplica semnătura cu 
contrasemnătura medicului.

• ”Acordul informat al pacientului pentru spitalizare” va fi anexat la fișa medicală de observație. 



Acordul informat standardizat pentru diagnostic și tratament

• Când?  - După examinarea primară a pacientului, 
în prima zi de internare, 

• Cine?  - medicul curant va informa pacientul 
despre posibilul diagnostic și planul de investigații 
și tratament.

• Ce? –

• medicul va explica metodele de diagnostic și 
tratament, cu potențial de risc pentru pacient, 

• asistenta medicală va informa despre regulile de 
pregătire și condițiile de prelevare a investigațiilor
clinice sau de efectuare a investigațiilor
instrumentale cu scop de diagnostic și tratament.

• Pacientul va adresa întrebări, pentru a concretiza
momentele neclare, după care va semna acordul. 



Acordul informat al pacientului pentru efectuarea testului HIV

• Medicul curant va explica 

• motivele 

• va indica cifrului necesar 

• beneficiile clinice și profilactice ale 
testării cu furnizarea informațiilor 
complete privind infecția cu HIV, 
căile de transmitere, modalitățile de 
prevenire, tratamentul existent, 
precum și 

• procedura de testare și semnificația 
rezultatelor posibile. 

Ordinul MS nr. 790 din 08.08.2012 Cu privire la Regulile de examinare și 
supraveghere medicală pentru depistarea contaminării cu virusul 
imunodeficienței umane (maladia SIDA)



Acordul informat al pacientului pentru transfuzia sângelui și 
componentelor de sânge de la donator

Medicul curant  

• va informa pacientul despre necesitatea 
tratamentului transfuzional, scopul 
acestui tratament, riscul posibil şi 
tratamentul de alternativă. 

• Acordul pacientului la hemotransfuzie 
trebuie să fie documentat în fișa 
medicală de observație.

• Pacientul va adresa întrebări, pentru a 
concretiza momentele neclare, după care 
va semna, 



Refuzul pacientului pentru tratamentul cu aplicarea 
transfuziei de produse sanguine

• Dacă pacientul refuză tratamentul 
cu aplicarea transfuziei de produse 
sanguine se va completa formularul 
de refuz, de către pacient cu 
semnarea acestuia și de către 
persoana care a fost implicată în 
informare. 

Legea Nr. 263-XVI din 27.10.2005, Articolul 5, punctul j  



Acordul informat pentru anestezie

• In cazul necesității efectuării anesteziei medicul anesteziolog va 
informa pacientul despre tehnica anestetică cea mai potrivită, 
condițiile de modificare ale acesteia precum și riscurile și complicațiile 
anesteziei.

• Acordul pacientului la anestezie trebuie să fie documentat în fișa 
medicală de observație.



Refuzul pacientului (la spitalizare, investigații, tratament) 

• Dacă pacientul refuză spitalizarea, 
efectuarea investigațiilor sau 
tratamentului, se va completa 
”Refuzul pacientului”, DE CĂTRE 
PACIENT cu semnarea acestuia și de 
către persoana (medic, asistent 
medical, registrator) care a fost 
implicată în informare. 



Ce urmează după instruire?

• Instruirea în cascadă la locul de lucru, contra semnătură

• Testarea angajaților – pentru evaluarea cunoștințelor

• Monitorizarea zilnică a implementării și aplicării în practică

Șeful de 
subdiviziune

• Audit intern periodic de monitorizare a implementării POS: DP-02
SMC serviciilor 

medicale


