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Modelul notei de informare  

 

Centrele CeGIDD vor trebui să prezinte nota de informare în conformitate cu următorul model 

(să fie tradus în limbile cel mai des utilizate de către consultanții centrului : 

 

« Vă aflați într-un centru gratuit de informare, de depistare și de diagnosticare de HIV, de 

hepatite virale și de infecții cu transmitere sexuală (CeGIDD). 

 

Consultațiile și asistența medicală propuse în aceste centre sunt gratuite și păstrează sau nu 

anonimatul, în funcție de alegerea dumneavoastră :  

- în cazul în care ați ales asistența medicală fără a păstra anonimatul (sau nominativă), veți 

oferi informații referitoare la identitatea dumneavoastră prezentând actele pentru a justifica 

(numele, prenumele, alte informații personale...). Dosarul dumneavoastră medical va fi păstrat 

cu indicarea identității dumneavoastră în condițiile care garantează respectarea 

confidențialității și va fi accesibil numai personalului din centru care oferă asistența medicală ;   

- în cazul în care ați ales anonimatul, nu veți fi obligat să indicați identitatea dumneavoastră 

(numele, prenumele, alte informații personale...). Dosarul dumneavoastră medical va fi păstrat 

sub un număr de cod (cod de anonimat), care nu permite identificarea dumneavoastră. Acest 

număr va vi înmânat la primire dacă veți solicita asigurarea anonimatului. Va trebui să păstrați 

acest număr deoarece numărul respectiv va vi solicitat la fiecare consultație pentru a permite 

accesul la dosarul dumneavoastră medical în vederea asigurării asistenței medicale și a 

monitorizării de care aveți nevoie. În cadrul primei consultații, medicul (sau un alt lucrător 

medical desemnat pentru acest scop) vă va explica că puteți solicita dezvăluirea anonimatului 

prin orice mijloace și la orice moment. Cu toate acestea, există anumite situații când o să vi se 

propună dezvăluirea anonimatului, cu acordul dumneavoastră, fie în cadrul primei  consultații, 

în cazul în care se prezintă semne clinice compatibile cu semne care sugerează infectarea cu 

HIV, hepatita virală B sau C, sau una din infecțiile cu transmitere sexuală, fie în timpul 

consultației ulterioare, luând în vedere rezultatele examenelor efectuate. Dezvăluirea 

anonimatului propusă de către lucrătorul medical, cu acordul dumneavoastră, va permite 

medicului de a accelera organizarea asistenței medicale. După aceasta va fi mai ușor de a vă 

elibera tratamentul, de a realiza vaccinarea, un consult medical complementar sau de vă adresa, 

în cazul în care e necesar, în alt serviciu sau la un alt medic.  

 

În timpul consultației, medicul vă va întreba dacă ați ales anonimatul sau ați dat acordul pentru 

a oferi informații referitoare la identitatea dumneavoastră. Nu aveți nicio obligație de a explica 

motivul alegerii dumneavoastră. Aveți dreptul de a reveni asupra acestei hotărâri în timpul 

primei consultații sau mai târziu.   

 

În cazul în care doriți să păstrați anonimatul, oricum puteți efectua testele de depistare a HIV, a 

hepatitelor și a infecțiilor cu transmitere sexuală. În caz de diagnosticare a unei din infecții cu 

transmitere sexuală, veți beneficia de tratamentul necesar fără condiția de a oferi informații 

referitoare la identitatea dumneavoastră. În vederea primirii asistenței medicale complementare, 

medicul vă va indica serviciile la care vă puteți adresa, în caz de necesitate. Pe de altă patre, nu 

va fi posibil să vă vaccinați sau să vi se prescrie vre-o contracepție dacă doriți să păstrați 

anonimatul.  

 

Oricare ar fi alegerea dumneavoastră, dosarul dumneavoastră și informațiile pe care le conține 

sunt supuse obligativității secretului medical și sunt păstrate în condițiile ce garantează 

respectarea confidențialității. » 

 
 


