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ACORDUL INFORMAT pentru CONSULTAȚIA STOMATOLOGICĂ 

(în conformitate cu reglementările Uniunii Europene și ale legii nr. 95/XV/2006 și a normelor ulterioare) 

Subsemnatul .............................................................................. Domiciliat(ă) în ............................. 
........................ jud........ str...................................... nr ........ bl........ ap......... în calitate de pacient/tutore 
al minorului ................................................. nascut(ă) în data de ........................... 
CNP........................................................ tel....................................e-mail.............................................. 

Am declarat medicului stomatolog curant toate antecedentele mele medicale cunoscute, afecțiunile 
generale și locale de care sufăr, cu care sunt în tratament, medicamentele curente pe care le consum, 
toate consemnate în fișa de stare generală de sănătate completată de mine. 

În cursul consultației vi se va aduce la cunoștiinta propriile diagnostice stomatologice complexe stabilite 
per dinte și/sau per arcada, veți fi informat despre natura, scopul, posibilitățile și limitele tratamentelor 
de specialitate, despre alternativele viabile de tratament, despre riscurile și consecințele acestora. Veți fi 
informat despre prognosticul și evoluția afecțiunilor de care suferiți dacă nu se va aplica la timp  
tratamentele propuse de medicul care efectuează consultația sau decise de comisia medicală a clinicii 
DENTA-SYM, după ce cazul Dvs va fi dezbatut în ședința medicală săptămânală. 

Pentru un diagnostic corect și complet sunt necesare investigații radiologice de tipul radiografie 
retroalveolară, ortopantomografie sau CBCT (computer tomograf) și fotografii necesare identificării 
pacientului de către echipa medicală, precum și fotografii în scopul diagnosticului și tratamentului 
medical. Radiografiile dentare oferă detalii esențiale ce nu pot fi altfel obținute. Multe afecțiuni ale 
dintelui și țesuturilor înconjurătoare nu pot fi văzute decât pe radiografie, cum sunt cariile interdentare, 
infecțiile de la nivelul rădăcinilor (granulom, chisturi), fracturi dentare, resorbția oaselor maxilare 
datorate afecțiunilor parodontale precum și necesitatea sau corectitudinea  unor eventuale tratamente 
endodontice (tratamente de canal).  

Personalul Clinicii DENTA-SYM este instruit să aplice principiul ALARA – As Low As Resonably Achievable. 
Acest principiu are în vedere ca investigațiile radiologice necesare, să se realizeze astfel încât să se 
obțină imagini radiologice de foarte bună calitate, utile medicului în diagnostic, utilizându-se cea mai 
mică doză de iradiere posibilă. 

Semnarea acestui Acord implică acceptarea mea pentru a fi expus la radiații în timpul investigațiilor 
necesare. 

Natura și scopul tratamentelor ce vor urma sunt: îndepărtarea durerilor, a focarelor de infecție, 
restaurarea funcțiilor deficitare: masticația, deglutiția, fizionomia, vorbirea, estetica facială, etc. În 
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cadrul planului de tratament veti fi informat/ă și vi se va cere consimțământul pentru una, mai multe 
sau toate din următoarele acte medicale descrise pe scurt mai jos, stabilite de medic în funcție de 
diagnosticele și necesitățile de tratament. 

 Tratamentele profilactice și de întreținere a sănătății orale, precum învățarea igienei corecte, 
controale anuale preventive 

 Tratamente de calmare a durerii și reducere a inflamației precum anestezii, calmante, 
devitalizante, drenaje, antibiotice 

 Tratamente ale infecțiilor osului și țesuturilor vecine precum extracții, incizii, rezecții, 
decapușonări, mici intervenții chirurgicale 

 Tratamente de îndepărtare a cariilor dentare și ale altor leziuni și înlocuirea acestora cu diferite 
materiale de obturație, etc. 

 Tratamente de îndepărtare a nervului (pulpei) infectat, de dezinfectare repetată și obturare a 
canalelor radiculare, etc. 

 Tratamente de îndepărtare a tartrului, a obturațiilor vechi, neadaptate, a lucrărilor protetice 
necorespunzătoare, etc 

 Tratamente complexe ale afecțiunilor gingiei și țesuturilor adiacente: gingivite, parodontite, 
migrări, etc. 

 Tratamente ale afecțiunilor părților moi ale gurii, ale mucoaselor, ale limbii, etc. 
 Tratamente de reconstituire a coroanei dentare distruse, prin diferite materiale, știfturi, pivoți, 

dispozitive corono-radiculare, coroane dentare, etc. 
 Tratamente de înlocuire a dinților lipsă prin elemente de înlocuire fixe: punți dentare din diferite 

materiale, implante, etc. 
 Tratamente de înlocuire a dinților lipsă prin elemente de înlocuire mobile: proteze parțiale, 

totale, scheletate, etc. 

Înteleg că prin ne-urmarea etapelor de tratament îmi asum riscurile și consecințele ca toate afecțiunile 
mele să progreseze și să se înrăutățească. 

Sunt de acord să respect întocmai toate recomandările medicale, regulamentul de funcționare al 
cabinetului, programările și secvența acestora, onorariile/tarifele afișate ale diferitelor tipuri de 
tratamente și restaurări alese și stabilite de comun acord împreună cu medicul stomatolog curant. 

Am luat la cunoștiință și înțeleg pe deplin conținutul prezentului Acord al pacientului pentru tratament și 
îl semnez în cunoștiință de cauză liber(ă) și nesilit(ă) de nimeni. 

 

DATA ............................................                    SEMNĂTURA....................................  
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