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Anexa 2   

la Regulamentul privind implementarea proiectului  

”RECUPERARE ONCOLOGICĂ” 

 

Nr. înregistrare unitate sanitară emitentă:______/_______________ 

 

INDICAȚIE MEDICALĂ 

  

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că: 

 

Pacientul/a__________________________________, identificat(ă) cu CNP ____________________, 

necesită serviciile și procedurile medicale oferite în cadrul proiectului ”Recuperare Oncologică”, 

după cum urmează:  

 

• ____ şedințe de kinetoterapie (se va menționa numărul de ședințe recomandate, interval 0-10); 

• ____ şedinte de drenaj limfatic manual (se va menționa numărul de ședințe recomandate, interval 0-10); 

• ____ şedințe de consilierea psihologică adresate pacientului (se va menționa numărul de ședințe 

recomandate, interval 0-5) şi ____ şedinte adresate pacientului împreună cu un aparţinător (se va 

menționa numărul de ședințe recomandate, interval 0-5); 

•  consultație de nutriție oncologică DA       / NU       (se va bifa cu X una dintre cele două căsuțe). 

 

Se eliberează prezenta indicație medicală pentru ca pacientul să fie inclus în cadrul proiectului 

„Recuperare oncologică”.  

 

Certific faptul că aceste servicii și proceduri medicale sunt recomandate pacientului în completarea 

serviciilor și procedurilor medicale de același tip decontate de Casa de Asigurări de Sănătate de 

care pacientul a beneficiat anterior eliberării prezentei indicații medicale.  
 

Nume si Prenume Medic Oncolog:  

Semnatura: 

Parafa și ștampilă unitate emitentă: 

Data: 

__________________________________________________________________________________ 
 

Îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, după cum urmează:  

✓ În conformitate cu prevederile Legii 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date, am luat la cunoștință că Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.) are obligația legală de a-mi administra, 

prelucra, stoca și porta în condiții de siguranță datele personale.   

✓ Datele cu caracter personal vor fi utilizate exclusive doar pentru îndeplinirea obiectivului proiectului. Astfel, îmi exprim acordul ca A.S.S.M.B. să 

stocheze și să prelucreze datele personale, pentru perioada prevăzută de legislația în materie.  

✓ Declar ca am fost informat în ce constă prelucrarea datelor mele cu caracter personal, care este scopul prelucrării, care este modalitatea prin care se 

vor prelucra datele cu caracter personal, precum și cu privire la drepturile pe care le am, pe perioada derulării proiectului.  

✓ Înțeleg că furnizarea acestor date este necesară derulării Proiectului ”RECUPERARE ONCOLOGICĂ”, implementat de către A.S.S.M.B. în 

condiții legale.  

 

Semnătură ___________________________ 
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