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Consimțământul informat al pacientului
Numele pacientului  .....................................
 .......................................................................
DNI/NIE/PAŞAPORT  ...................................
CIP .................................................................
Numele reprezentantului/tei legale din 
familie care acționează ca tutore în caz de 
incapacitate a pacientului (minor, incapacitate
legală sau incompetenta  ...............................
 .......................................................................
DNI  ................................................................

Numele profesionistului care întocmește raportul: 

Dr./Dra.  ..................................................................

Num. de acreditare:  ...............................................

¿Ce se face? 

Este vorba despre mici intervenții efectuate la 
suprafața pielii cu anestezie locală, pentru a extrage 
sau a face o biopsie micilor leziuni ale acesteia. 
Durează puțin timp (10-30 minute) după care puteți 
să vă întoarceți acasă. Puteți mânca si bea înainte. 

Pregătirea: Se va așeza pe masa de operație 
având descoperită zona care trebuie tratată. Zona 
va fi dezinfectată pentru a evita infecțiile. 

Anestezia locală: Injecție subcutanată cu seringă 
fină în jurul rănii. Dacă a avut probleme cu anesteziile 
in trecut, (palpitații, nevroze sau intoleranţă), trebuie 
să informați medicul. 

Chirurgie: Leziunile care se extrag, în funcție de 
criteriul medicului, sunt trimise pentru analiză la 
secția Anatomia Patologică. 

Post operator: Dacă este necesar, se pun copci 
si se aplică un pansament deasupra zonei. În 
zilele următoare asistenta va realiza tratamentul de 
îngrijire necesar. Copcile vor fi scoase in 7-12 zile in 
funcție de zona in care au fost aplicate. 

În marea majoritate a cazurilor se obţine o vindecare 
rapidă

Probleme care pot să apară: 

Inflamarea și roșeața plăgii. Este normal şi dispare 
in câteva zile. 

Infecție: Inflamarea si roșeața plăgii creste şi se 
apare durerea sau puroiul. 

Rana se deschide: Se poate întâmpla când mișcam 
prea mult zona in care a avut loc intervenția, sau 
când scoatem copcile înainte de termen. 

Sângerarea: În intervențiile chirurgicale minore 
sângerarea este minimă. Scade odată cu 
comprimarea zonei timp de câteva minute. 

Pigmentare anormală: Pentru a o evita este 
nevoie să protejați cicatricele expuse, timp de 6 
luni cu cremă solară puternică. 

Cicatrici îngroșate: Pentru a le preveni, trebuie 
evitată frecarea de îmbrăcăminte și expunerea la 
soare. 

Dacă aveți vreo complicație după intervenția 
chirurgicală, vă recomandăm o nouă evaluare 
medicală. 

Pacientul/reprezentantul legal declară că: 

Am fost informat despre riscul procedurii si am luat 
la cunoștința detaliile despre intervenția

................................................................................  

Mă declar mulțumit în legătură cu informația 
primită. De aceea, accept realizarea procedurilor 
corespunzătoare, care poate sa înceapă în orice 
moment. Împuternicesc echipa de medici pentru a 
lua măsurile necesare în caz de urgentă în timpul 
procesului.

Semnătura profesionistului 

Semnătura pacientului sau reprezentantului legal 

În  ........................................................................... , 

ziua ……. luna …………….............. anul……….....

Intervenții chirurgicale minore


