
Anestezia și operația nu sunt niciodată complet lipsite de riscuri.
Examinarea pe care o facem înainte de anestezie ajută la reducerea acestor
riscuri, dar nu le elimină în totalitate. 

Complicații posibile
Apneea (lipsa respirației), bradicardia (bătăile inimii sunt rare), hipotensiu-
nea (tensiune arterială scăzută), pierderi de sânge, stop cardiac, reacții
alergice. Pentru a împiedica apariția acestor complicații, pacientul e
monitorizat continuu. 
Cazurile fatale (moartea pacientului), deși rare, există. Mortalitate, conform
„The Veterinary Journal, 2017, vol. 224”:
⬤ câine - 0,9 la 10.000 operații (risc de 0.009%); 
⬤ pisică - 5 la 10.000 operații (risc de 0.05%).

Îngrijirea postoperatorie (după operație)
Aduce pacientul la starea normală. Majoritatea pacienților sunt hipotermici
(scade temperatura corpului), astfel că o sursă de căldură (pernă electrică,
sticle cu apă caldă) se află lângă pacientul nostru până când el își poate
menține, autonom, temperatura obișnuită. 

Controlul durerii și igiena
Pacientului i se administrează medicamente care reduc durerea. În plus,
pacientul e supravegheat și monitorizat periodic pe toată durata internării.
De asemenea, echipa noastră se ocupă de igiena pacientului, așa încât
dumneavoastră să îl preluați liniștit și curat. 
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Vă rugăm să citiți cele de mai jos înainte de completarea
acordului de pe verso. La externarea pacientului, veți primi
informații detaliate despre îngrijirea animalului, împreună cu
datele noastre de contact. Pentru orice întrebare sau
îngrijorare, un membru al echipei noastre vă stă la dispoziție. 

Riscurile şi complicaţiile 
anesteziei și ale operației



Subsemnat ______________________________________________________________________________________

cu adresa din CI _________________________________________________________________________________

telefon _________________________________ CNP ____________________________________________________

e-mail _____________________________________________ @ ___________________________________________

Pentru microcip & înregistrare, notați aici CI seria ___________ număr ______________________________

EXTERNARE, ÎNGRIJIRE DUPĂ OPERAȚIE, FOLOSIREA DATELOR
Animalul descris mi-a fost predat în stare bună, cu indicații verbale și în
scris pentru îngrijirea lui la domiciliu și îmi asum eventuale complicații
cauzate de nerespectarea lor. Consimt ca datele oferite de mine să fie
prelucrate de TAC. în scopuri administrativ-medicale și de comunicare,
conform cu politica organizației: issuu.com/talktotac/docs/gdpr_tac 
Sunt de acord ca materiale foto-video care mă includ să fie folosite 
de TAC. și partenerii ei, în comunicare și raportare. Pot refuza ulterior 
acest lucru, trimițând o solicitare scrisă la hello@tac.social

ACORD 
AL APARȚINĂTORULUI INFORMAT 
LA PREDAREA PACIENTULUI 

Am citit pe verso, mi-au fost explicate și accept riscurile procedurii și ale
anesteziei generale. Dacă în timpul intervenţiei apar situaţii critice, accept
că medicul va acţiona conform cu codul deontologic şi statutul medicului
veterinar, având ca prioritate bunăstarea animalului. Ştiu că efectuarea
intervenţiei nu înseamnă apriori reușita ei.

semnătură la internare

data

semnătură la externare

data
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CONSIMT LA (încercuiți):  

sterilizare                           DA           
analize preoperatorii      DA           
vaccinare/deparazitare  DA        
microcip & înregistrare  DA          
tatuaj /cupare/crotalie   DA 

internare                            DA ----------
tratamente/manopere   DA ----------

PENTRU PACIENTUL:  

nume sau FN _______________________            

CÂINE / PISICĂ        FEMELĂ / MASCUL          

ani ______ culoare ___________________     
        
zile/detalii __________________________
și anume ___________________________

ATENȚIONĂRI MEDICALE (boli cronice, alergii, evenimente medicale recente; dacă nu
există, vă rugăm notați NU SUNT) 

_________________________________________________________________________________________


