
   
Publicarea de materiale care fac referire la pacienţi (fotografii, imagini video, înregistrări 
audio, cazuistica, ş.a.) aduce în discuţie dreptul la confidenţialitate. De aceea nici o 
informaţie care ar putea permite identificarea unei persoane nu va putea fi publicată în scris 
sau sub altă formă decât dacă pacientul sau reprezentantul legal al acestuia îşi exprimă 
acordul scris pentru acest lucru. Vor fi omise orice detalii sau informaţii care permit 
identificarea unei persoane, dar nu sunt esenţiale în demersul științific.  
Consimţământul presupune ca pacientului identificabil să i se arate materialul înainte ca 
acesta să fie publicat.  
 
Autorul trebuie să trimită redacţiei o Declaraţie de liber consimţământ. 
 
Declaraţie de liber consimţământ 
 
Declarația pacientului pentru publicarea informațiilor despre persoana sa în Revista Română 
de Medicină de Familie (RevRoMedFam). 
Permisiune pentru distribuirea de materiale fotografice, video, audio, descrieri de caz, ș.a. 
 
A se completa de către autorul corespondent: 
 
Numele pacientului:  
 
Titlul articolului:  
 
Numele autorului corespondent:  
 
A se completa de către pacient sau reprezentantul acestuia: 
Autorizez publicarea informațiilor descrise mai jos în caseta de text [numele pacientului] în 
diferite canale media ale RevRoMedFam. 
Descrieți mai jos materialele fotografice, imagini video, clipuri audio sau alte date despre 
pacient: 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
Am văzut deja și/sau am citit informațiile descrise mai sus. 
 
 



Înțeleg următoarele: 
1. RevRoMedFam publică informațiile fără a menționa numele meu și face totul pentru a 
proteja anonimatul meu. Înțeleg că este totuși posibil ca cineva să mă recunoască, de 
exemplu un membru al familiei sau personalul medical. 
2. Informația apare în versiunea tipărită a RevRoMedFam și în ediția online la 
www.revmedfam.ro. De asemenea, informațiile apar prin intermediul altor canale media ale 
RevRoMedFam. 
3. Informațiile de pe www.revmedfam.ro vor deveni în cele din urmă libere. 
4. RevRoMedFam poate, în anumite cazuri, să elibereze imediat informațiile, în care se 
presupune că eu nu pot fi recunoscut, prin toate canalele media ale RevRoMedFam. 
5. Informațiile care au fost publicate prin canalele RevRoMedFam cu permisiunea mea nu 
mai pot fi șterse. 
6. În calitate de reprezentant (părinte minor, mentor, curator) al pacientului, aș dori să îmi 
aduc contribuția la progresul științei fără a afecta interesele pacientului. Permisiunea mea nu 
este împotriva dorințelor și intereselor pacientului. 
 
În anumite cazuri, pacienții sunt recunoscuți pe materiale vizuale, de exemplu atunci când se 
referă la modul de deplasare (mersul) al pacientului sau în timpul examenului fizic. Aceste 
imagini sunt instructive și ilustrative pentru medici. 
După cum se menționează la punctul 3, materialele vizuale vor deveni liber accesibile pe 
termen lung. 
 
RevRoMedFam are permisiunea să facă imagini în care sunt recunoscut imediat accesibile 
prin canalele media ale RevRoMedFam. 
Indicați ce se aplică: □ da □ nu □ nu se aplică 
 
 
Semnătura:                                                         Data: 
 
 
 
Dacă nu sunteți pacientul, vă rugăm să indicați mai jos numele și relația dumneavoastră cu 
pacientul. 
 
 


