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Pancreatită 

Acută 

CONSIMȚĂMÂNT 

EASY  

Early Achievable SeveritY Index 
 

 

Date personale 

Prenumele:  .................................................................................  

Numele: .......................................................................................  

Data nașterii: ...............................................................................  

CNP: .............................................................................................  

REZUMAT: pancreatită acută (PA) este una dintre cele mai comune boli ale tractului 

gastrointestinal asociată cu o morbiditate și mortalitate semnificativă. Evaluarea 

precoce a severității este esențială în managementul bolii. Clasificarea curentă definește 

trei grade de severitate: ușoară, moderată și severă. Diferite sisteme de punctaj 

prognostic au fost recent dezvoltate; cu toate acestea, metodele actuale de stratificarea 

riscului din PA au o valoare limitată, deoarece oferă puține informații suplimentare, 

astfel, pot întârzia managementul adecvat. Scopul studiului este de a dezvolta un simplu 

și precis sistem de punctaj, care poate stratifica pacienții cu PA în primele 6-12 ore de 

spitalizare în funcție de riscul pentru o PA severă.  

DURATA PERIOADEI DE CERCETARE, POSIBILITATEA DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PARTICIPARE: 

Datele dvs. vor fi procesate în mod anonim. Participarea dvs. în acest studiu este voluntară. Vă puteți retrage consimțământu l de a 

participa la orice moment, fie verbal sau în scris. Retragerea consimțământului nu va duce la nici o sancțiune sau pierdere a 

beneficiilor și datele nu vor fi folosite.  

După ce am citit informațiile pentru pacienți (Aprobarea Comitetului Etic punctele 19-2, www.pancreas.hu) și rezumatul de mai sus, 

și după ce am ascultat medicul care a furnizat informații suplimentare, am înțeles scopul acestui studiu [Nr. autorizație: TUKEB 

ad30595/2014), dau acordul meu de a participa la acest studiu. 

Dau consimțământul ca datele mele să fie utilizate în scopuri științifice și să fie prezentate în publicații științifice fără a menționa 

numele meu. Mai mult decât atât, dau acordul meu ca datele și probele mele de sânge să fie stocate la locul de cercetare pe 

parcursul studiului, până la retragerea acordului sau cel puțin 30 de ani după achiziția datelor. 

La momentul semnării am primit o copie a formularului de consimțământ și rezumatul informațiilor. 

………………………………………………………, ………….(ziua), ………….(luna………….(anul) 

 

 ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. 
 cercetător / medic care a  semnătura participant (pacient)  semnătura reprezentantului legal1 

furnizat informațiile  

1
Obligatoriu în caz de incapacitate a pacientului, sau individ sub 18 de ani. În caz de analfabetism a participantului sunt necesare semnăturile 

reprezentantului legal și a doi martori.  

Noi, subsemnații, am mărturisit și confirmăm că informații exacte au fost prezentate pacientului/reprezentatului legal, și confirmăm 

că pacientul și-a dat consimțământul în mod liber și voluntar. 

……………………………………………………. ……………………………………………………. 

 semnătură de martor 1  semnătură de martor 2     

 Nume: ………………………………………… Nume: …………………………………………   

 Adresa: ………………………………………… Adresa: …………………………………………   

 Nr. A.I. ………………………………………… Nr. A.I. ………………………………………… 

Ţara: 

Oraş: 

Spital: 

Nume medic/iniţiale 

Nr Pacient: 


