Anexa nr. 1
(Anexa nr.8 la Regulament)
Fişa standard de înregistrare a urgenţelor medicale datorate consumului de substanţe psihoactive
1. Numărul fişei de urgenţă
2. Data de admitere în serviciul de urgenţă: zi
lună an
3. Codul de identificare a unităţii medicale
4. Literele utilizate la alcătuirea codului unic al pacientului
5. Sexul pacientului:
1. bărbat
2. femeie
99. necunoscut
lună an
6. Data naşterii: zi
7 Locul naşterii
A . Născut în România: judeţul
B. Născut în altă ţară: ţara
8 Etnia
1. română
2. maghiară
3. rromă
4. germană
5. alta (specificați)
99. necunoscut
9. Judeţul de reşedinţă
10. Sat/comună oraş/Municipiul de reşedinţă:
11. Diagnosticul din serviciul de urgenţă (conform clasificării diagnosticelor ICD 10):
11.1Diagnostic principal
11.2 Diagnostic secundar
12. Denumirea substanţelor psihoactive MENŢIONATE în fişa de urgenţă (pe baza declaraţiei
pacientului):
12.a substanţa 1...............................
12.b. substanţa 2...............................
12.c. substanţa 3...............................
12.d. substanţa 4...............................
12.e. substanţa 5...............................
13. Calea de consum (pentru fiecare din substanţele psihoactive declarate la pct. 12):
1. injectabil
2. fumat/inhalare
3. oral
4. intra-nazal sau prizat
5. altele (specificaţi)
99. necunoscut
13a............................................................................................
13b............................................................................................
13c.............................................................................................
13d.............................................................................................
13e.............................................................................................
14. Determinări toxicologice efectuate
1. da
2. nu
9.Necunoscut
15. Probe biologice folosite: ...................................
1.urină 2.salivă 3.sânge 4.alta (specificaţi) 99. necunoscut
16. Tipul determinărilor toxicologice efectuate
1. cantitative 2. calitative 9 necunoscut
17. Denumirea substanţelor psihoactive IDENTIFICATE:
17.a substanţa 1...............................
17.b. substanţa 2...............................

17.c. substanţa 3...............................
17.d. substanţa 4...............................
17.e. substanţa 5...............................
18. Calea de consum (pentru fiecare din substanţele psihoactive identificate la pct. 17):
1. injectabil
2. fumat/inhalare
3. oral
4. intra-nazal sau prizat
5. altele (specificaţi)
99. necunoscut
18a............................................................................................
18b............................................................................................
18c.............................................................................................
18d.............................................................................................
18e.............................................................................................
19. Modul de soluţionare a urgenţei:
1. Administrare tratament
2. Internare în spital, în secţia ..............................
3. Deces în urgenţă
4. Externare la cerere/refuz servicii medicale
5. Direcţionare către alt spital sau centru medical
6. Recoltarea probe medicale
7. Altele (specificaţi)……………………
9. Necunoscut
20. Statusul ocupaţional PRINCIPAL în momentul admiterii la tratament:
1. angajat cu contract de muncă
2. lucrează fără contract de muncă
3.elev/ student
4.nu este angajat (şomer/ fără ocupaţie/ casnic/ă etc)
5.primește beneficii sociale (pensionar/ pensionat medical/ persoană cu dizabilități etc)
6.altă situaţie (specificaţi)
99. Necunoscut
21. Nivelul maxim de studii complete:
1.nu a mers vreodată la şcoală/ nu a absolvit studiile primare
2.studii primare
3.studii gimnaziale
4. şcoala profesională/ şcoala vocațională
5.studii liceale
6.studii post-liceale
7.studii universitare de scurtă durată/ studii universitare de licență
8.studii post-universitare
9.altele (specificaţi)
99. Necunoscut
22. Observaţii

Formular completat de.......................................

