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Formular de consimțământ în vederea operației cezariene 
 
 

 

Subsemnata .............................................., având CNP ..................................., în calitate de: 
1. pacientă internată în compartimentul ………………………………………………………………………; 
2. reprezentant legal al minorei ...............………………………… în vârstă de ………… ani ; 
3. aparţinător (soț, soție, frate, soră, .......................) al pacientei ...................................................., având 
CNP ........................................., internată în compartimentul Obstetrică-ginecologie, sunt de acord cu 
efectuarea operației cezariene. 
 

Natura și scopul, precum și beneficiile şi riscurile efectuării / neefectuării acestei operații, precum și 
alternativele mi-au fost explicate pe inţelesul meu de către dr. …………………………………………............................................. 

Mi-au fost prezentate riscurile asociate unui act chirurgical major. 
 
 

Intraoperator Postoperator Tardive 
- hipotonie, atonie uterină, 
- hemoragie-anemie acuta, 
- leziuni ale: vezicii urinare, ureter, 
  anse intestinale, vase mari, 
- lezarea pachetului vasculo–nervos  
  hipogastric, 
- leziuni ale planșeului pelvian, 
- traumatism fetal, 
- deces intraoperator (prin embolie 
  amniotică, șoc cardio–respirator  
  sau hemoragie), 
 - pierderea unui organ sau a funcției 
   sale. 

- complicații trombo–embolice,  
  embolie pulmonară, tromboză  
  venoasă profundăa pelvină sau a 
   membrelor inferioare, 
- hemoragie intraperitoneală sau  
   hematocel pelvin, 
- hematoame seroase, dehiscente 
  ale plăgii, eviscerație, 
- infecții :pelviperitonită, peritonită, 
  celulită pelvină, supurații ale plăgii, 
  infecții urinare, septicemie, 
- ileus paralitic, ocluzie intestinală, 
- posibilă evoluție spre deces a  
  complicațiilor mai sus menționate. 
- retenție acută de urină , retenții 
  incomplete, disurie. 
- reacții alergice la materiale 
chirurgicale, antiseptic, drofuri, 
- paralizie, 
- leziuni cerebrale, 
- stop cardio–vascular, 
- deces. 
 

- eventrație 
- sindrom aderențial pelvin cu    
  durere cronică  pelvină, 
- stenoze uretrale cu   
   ureterohidronefroză, 
- fistule: vezico-, recto-,           
   uretero–vaginale, 
- limfedem cronic al membrelor 
   Inferioare, 
- granulomde fir, cicatrici vicioase  
   la nivelul uterului și al peretelui  
   abdominal, 
- tulburări neurovegetative prin 
   menopauză indusă chirurgical în 
   cazul histerectomiei cu  
   anexectomie. 
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Complicațiile intervenției chirurgicale asupra sarcinilor ulterioare: 

− risc de placentă anormal inserată; 

− risc crecut de operație cezariană la următoarele nașteri. 

 

 

Declar că sunt conștientă de aceste riscuri și le accept, întrucât scopul intervenției este spre binele meu și 

al fătului, riscurile cumulate fiind mai mici decât riscul de a nu face operația cezariană. 

 

În cazul în care în timpul intervenției chirurgicale apar situații și/sau condiții neprevăzute care impun 

proceduri suplimentare față de cele descrise mai sus (inclusiv transfuzia), solicit și accept ca dr. ………………………… 

……………………………  și echipa medicală cu care colaborează să acționeze în baza pregătirii lor profesionale, în 

interesul meu și spre binele fătului. 

 

Solicit / nu doresc sterilizarea chirurgicală concomitant cu efectuarea operației cazariene. 

 

Certific că am citit, am înțeles și accept pe deplin cele de mai sus și ca urmare, semnez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura pacientului / reprezentantului legal ………………………………………………………………....... 

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

 (se vor nota datele de identitate ale reprezentantului legal, gradul de rudenie, precum și datele împuternicirii de reprezentare în cazul 

tuturor) 

 


