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Consimțământ pentru Telemedicină 
 
 
Ce este telemedicina? 
O modalitate de a consulta medicul dumneavoastră. 
 
Puteți vorbi cu furnizorul dumneavoastră de sănătate din orice loc, inclusiv de acasă. Nu trebuie să vă 
deplasați la policlinică sau la spital. 
 
Cum sa utilizez telemedicina? 

➢ Vorbiți la telefon, tabletă sau calculator, 
➢ Puteți folosi video astfel încât să aveți contact vizual direct cu cel care vă oferă asistență 

medicală. 
 
Cum mă ajută pe mine telemedicina? 

➢ Nu trebuie să mai mergeți la policlinică sau la spital, 
➢ Nu mai aveți riscul de îmbolnăvire de la alți bolnavi. 

 
Poate fi telemedicina dăunătoare pentru mine? 

➢ Nu veți fi in aceeași încăpere cu medicul Dumneavoastră, ceea ce va face să vă simțiți diferit față 
de vizitele medicale obișnuite. 

➢ Medicul nu vă poate examina îndeaproape. 
➢ Medicul poate decide însă dacă aveți nevoie de o consultare directă, la cabinet sau spital. 
➢ Probleme tehnice pot întrerupe sau opri vizita înainte de a se termina. 

 
Consultul prin telemedicina este confidențial? 

➢ Nu vom înregistra vizita. 
➢ Trebuie să fiți într-o locație personală atunci când inițiați vizita, astfel încât să nu vă audă alte 

persoane. 
➢ Medicul vă va informa dacă oricine altcineva în afară de el poate să vă vadă sau să vă audă. 
➢ Telemedicina este utilizată astfel încât să vă protejeze spațiul privat. 
➢ Utilizați o conexiune Internet sigură! 

 
Ce fac daca doresc o vizită medicală obișnuită și nu telemedicina? 

➢ Vizitele medicale ar trebui precedate de un contact telefonic prealabil! 
➢ Programarea dumneavoastră va fi făcută în funcție de timpul și spațiul disponibil actual în clinică. 

Nu aglomerați serviciul de urgenta 112! 
 
ACCESUL URGENȚELOR ESTE PERMIS LA ORICE ORA! 
 

http://www.pneumo-iasi.ro/
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Cât costă o vizită prin telemedicină? Nu costă! 
Puteți întrerupe vizita la orice moment! 
 
Ce înseamnă semnarea acestui document? 
 
Sunteți de acord pentru o consultație prin telemedicină.  
Sunteți de acord să răspundeți la întrebări. 
Sunteți de acord să considerați că v-am furnizat cu bună credință informațiile cerute. 
 
Dacă semnați acest document veți primi o copie. 
 
 
 

Numele dumneavoastră                                                                                                                      Data 
(MAJUSCULE) 
 
 
 

Semnătura dumneavoastră                                                                                                                 Data 
 
 
 
 
 
 
Consimțământ Telemedicină adaptat după: 

Agency for Healthcare    Research and Quality 
 
https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/informed-
consent/index.html#:~:text=Some%20States%20do%20not%20require%20documented%20informed
%20consent,form%20when%20they%20are%20having%20the%20consent%20discussion. 
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