
 

  

 

   

SEMNĂTURA PACIENTULUI Page 1 of 4 

ISO 14001:2015 ISO 9001:2015 
CERT NO: 10007 

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor – Certificat de Acreditare seria CA nr.019 

Clinica “ARTIS” – ART ESTET SRL 

STR. GHEORGHE BILASCU (REPUBLICII) NR.82B, CLUJ NAPOCA 

C.U.Î.: 15988313, J12/3509/2003, BANCA TRANSILVANIA, IBAN: RO97BTRL01301202433219XX 

TEL: 0751 050 303, 0264 595 336, e-mail: clinicaartis@gmail.com, www.artis3.ro 

 

Anexa nr.1 

 

FOAIE DE INFORMARE ÎN CAZUL INTERVENŢIEI DE LIFTING FACIAL  

 

Acest document de informare a fost special formulat pentru a vă informa în legătură cu intervenţia chirurgicală la 
care veţi fi supus astfel încât să cunoaşteţi în detaliu riscurile acesteia, posibilele complicații și tratamente 
alternative, conform art.6 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003 cu modificările și completările ulterioare și 
art.660 alin. 2 și 3 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății modificată și completată prin Legea 
nr.126/2015 privind aprobarea OG nr.11/2015.  

Așa cum vi s-a explicat și la consultație, trebuie să înțelegeți că medicina și mai ales chirurgia estetică, nu este o 
știință exactă, rezultatele, în ciuda celei mai riguroase tehnici, nu pot fi garantate ele fiind urmare a unui cumul de 
factori care nu pot fi controlați așa cum este reactivitatea organismului și percepția individuală asupra corpului. De 
aceea discuțiile amănunțite, informațiile cât mai precise și cooperarea cu echipa chirurgicală sunt esențiale pentru 
un rezultat cât mai aproape de cel dorit. 

Această modalitate de informare nu urmăreşte să anuleze responsabilităţile ce ne revin în legătură cu intervenţia 
chirurgicală la care veţi fi supus în serviciul nostru. Veţi constata că există un număr destul de mare de complicaţii 
posibile. Dintre acestea unele pot surveni relativ frecvent pe când altele sunt extrem de rare. Gravitatea acestora 
este variabilă, de la complicaţii absolut minore până la cele majore. Dumneavoastră trebuie să fiţi convins că echipa 
care vă va trata în serviciul nostru va respecta cu stricteţe standardele de tratament profilactic şi curativ astfel încât 
să se reducă la minimum posibil riscul de apariţie şi gravitatea acestor complicaţii. Totuşi, indiferent de câte măsuri 
de precauţie urmăm, apariţia unor complicaţii rămâne posibilă, motiv pentru care dumneavoastră trebuie să le 
cunoaşteţi şi să vă asumaţi riscurile acestei intervenţii chirurgicale.  

Vă rugăm citiți cu atenție aceste informații, care vin din experiența noastră vastă precum și din cea a celor mai 
experimentați colegi din lume, și puneți orice întrebări care vă preocupă, și solicitați mai multe consultații dacă doriți 
până când sunteți lămurit asupra a ceea ce urmează să se întâmple înaintea, în timpul și după efectuarea 
intervenției. 

Dorința noastră este de a îndeplini cât mai mult din cerințele pacienților cu condiția ca acestea să fie realiste și 
posibile în condiții de siguranță medicală. Suntem deschiși la orice sugestii, dar trebuie să înțelegeți că fiecare 
organism este un unicat cu particularități și evoluție proprie, de aceea metoda de tratament va fi personalizată și 
adaptată fiecăruia. 

Este esenţial, pentru ca dumneavoastră să fiţi clar informat despre desfăşurarea şi implicațiile acestei intervenţii, să 
citiţi cu atenție acest document informativ. Dacă nu înţelegeţi anumite paragrafe vă rugăm să solicitaţi lămuriri 
suplimentare medicului dumneavoastră curant. Vă rugăm să semnaţi fiecare pagină, arătând astfel că aţi citit-o, aţi 
înţeles-o şi că ați fost informat referitor la intervenţia chirurgicală la care veţi fi supus. 

SCOPUL ŞI REALIZAREA INTERVENŢIEI CHIRURGICALE 

Lifting-ul facial este o intervenție chirurgicală prin care se îmbunătățesc semnele de îmbătrânire vizibile la nivelul 
regiunii faciale şi a gâtului. Pe măsura avansării în vârstă, tonusul tegumentelor şi mușchilor scade. Liftingul facial nu 
poate opri procesul de îmbătrânire dar poate îmbunătăți aspectul “îmbătrânit” prin întărirea structurilor profunde, 
rearanjarea tegumentelor de la nivelul feței şi gâtului şi prin îndepărtarea unor zone de grăsime. Lifting-ul facial 
poate fi realizat singur sau combinat cu alte proceduri cum ar fi ridicarea sprâncenelor, lipoaspiraţie, chirurgia 
pleoapelor, chirurgia nasului. 

Liftingul facial se adresează în primul rând defectelor de tonus a feței și de alunecare a pielii dar nu poate rezolva 
problemele legate de calitatea – textura pielii, adică riduri fine, pete sau alte tulburări de culoare sau defectelor de 
volum determinate de vârstă sau slăbiri în greutate. Aceste probleme necesită tratamente adjuvante tip botox, acid 
hialuronic, injectări de grăsime, peeling chimic sau laser. 
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Doar împreună aceste tratamente pot corecta și imbunătății substanțial aspectul feței dumneavoastră. 

TRATAMENTE ALTERNATIVE 

Pentru a îmbunătăți aspectul regiunii faciale fără intervenție chirurgicală se poate practica peeling chimic, 
lipoaspiraţie, injectări grăsime, acid hialuronic sau fire de suspensie. Şi aceste tratamente comportă anumite riscuri 
şi pot avea complicaţii, și toate necesită repetarea lor la intervale regulate de timp dacă doriți păstrarea aspectului 
feței dumneavoastră.  

RISCURILE LIFTINGULUI FACIAL 

Orice intervenţie chirurgicală implică anumite riscuri şi este important ca dumneavoastră să înţelegeţi riscurile pe 
care le implică un lifting facial. Alegerea dumneavoastră de a vă supune unei proceduri chirurgicale trebuie să fie 
rezultatul înţelegerii avantajelor şi riscurilor acelei proceduri. Deși aceste complicaţii nu apar în majoritatea 
cazurilor, trebuie să le discutaţi cu chirurgul dumneavoastră pentru a fi sigur că aţi înţeles riscurile, posibilele 
complicaţii şi consecinţele unui lifting facial. 

Sângerarea – Este normal să apară hematoame sau echimoze (pete albastre) subcutanate în regiunea operată și 
chiar la distanță la nivelul gâtului. Este posibil, deşi foarte rar, să apară probleme de sângerare în timpul sau după 
intervenția chirurgicală. Dacă apare sângerare post-operator poate fi necesară o intervenție de urgență pentru a 
drena sângele sau poate fi necesară transfuzia. NU folosiți aspirină sau alte medicamente antiinflamatorii cu 10 zile 
înaintea operaţiei, acestea putând creşte riscul sângerării. Hipertensiunea arterială (presiunea crescută a sângelui) 
care nu este sub control medical poate provoca sângerare în timpul operaţiei. Acumularea de sânge sub piele 
(hematom) poate întârzia procesul de vindecare şi produce cicatrici inestetice. 

Infecţia – Este foarte rară. Dacă infecţia apare, tratamentul include antibiotice sau o operaţie adiţională. Cel mai 
frecvent este de fapt o reacție la firele de sutură care se rezolvă prin scoaterea acestora.  

Cicatrizarea – Deşi ne aşteptăm la o vindecare cu cicatrice de bună calitate, după o intervenţie chirurgicală este 
posibilă apariţia unor cicatrice anormale la nivelul țesuturilor profunde şi pielii. Cicatricile pot fi inestetice şi de 
culoare diferită cu a tegumentului înconjurător. Pot rămâne urme de la suturi. Tratamente adiţionale pot fi necesare 
pentru a îndepărta aceste cicatrici inestetice, dar nu este posibil să dispară complet cicatricile postoperatorii. 
Prezența unor cicatrici patologice în alte zone ale corpului poate fi un semn dar nu o certitudine a unei vindecări 
patologice. 

Vindecare intârziată – Dehiscențe la nivelul suturilor sau vindecare întârziată sunt posibile. Anumite zone ale feței 
pot să nu se vindece la timp. Pot apărea zone de necroze tegumentare. Pansamente frecvente sau o altă intervenție 
chirurgicală (pentru îndepărtarea țesuturilor neviabile) pot fi necesare. 

Afectarea structurilor profunde – Structuri anatomice profunde cum ar fi vase sanguine, nervi, mușchi pot fi 
traumatizate în timpul intervenției chirurgicale. Riscul acestor complicații depinde de procedeul chirurgical utilizat. 
Afectarea structurilor profunde poate fi temporară sau permanentă. 

Asimetria – Regiunea facială la om este, în general, asimetrică. Pot exista variații a rezultatelor obținute într-o 
hemifaţă comparativ cu cealaltă, mai ales în primele 3 luni postoperator apoi se vor diminua progresiv. 

Anestezia – Atât anestezia locală cât şi generală implică anumite riscuri. Sunt posibile complicaţii, accidente sau 
incidente care pot surveni în urma anesteziei sau sedării. Medicul anestezist şi echipa iau măsuri pentru prevenirea 
tuturor acestor probleme. 

Afectare nervoasă – În primele 2-3 luni postoperator este normală o diminuare a sensibilității pielii în regiunea 
preauriculară pe câțiva centimetri datorită întreruperii inevitabile a unor terminații nervoase. Nervii senzitivi şi 
motori pot fi afectați în timpul intervenției pentru lifting facial. Slăbirea sau pierderea temporară a mişcărilor la nivel 
facial poate apărea după intervenția chirurgicală dar este puțin probabilă. 

Durerea cronică – Este o complicație foarte rară a liftingului facial. 

Afecțiuni ale pielii/ cancer de piele – Liftingul facial este o procedură chirurgicală prin care se întăreşte, redistribuie 
pielea şi straturile profunde de la nivelul feţei. Afecţiuni la nivel tegumentar şi cancerul de piele apar independent 
de liftingul facial. 
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Reacții alergice – În cazuri rare au fost raportate alergii la materialul de sutură, topice locale, leucoplast. Reacțiile 
alergice sistemice, care sunt mai importante, pot apărea la medicamentele utilizate în timpul intervenției 
chirurgicale şi postoperator. Reacțiile alergice pot necesita tratamente adiționale. 

Pierderea părului – Poate apărea în regiunile în care pielea a fost ridicată în timpul intervenției chirurgicale și în 
cazurile în care se forțează o ridicare prea mare a tegumentelor urmată de suturi în tensiune. Această complicație 
nu poate fi prevăzută. 
Rezultate nesatisfăcătoare – Există riscul obținerii unor rezultate nesatisfăcătoare în urma unui lifting facial. Acestea 
includ riscul apariției unor deformări vizibile, pierderea mobilităţii sau sensiblităţii faciale, dehiscențe ale suturilor. 
Există riscul să fiţi dezamăgit(ă) de rezultatul operaţiei. Rar, este necesară o altă intervenţie chirurgicală pentru a 
îmbunătăţi rezultatul. 

Efecte pe termen lung – Modificări ale aspectului regiunii faciale pot apărea odată cu înaintarea în vârstă, modificări 
în greutatea corporală, expunere la soare sau alte condiţii fără legătură cu liftingul facial. 

Nu se poate preciza durata efectului unui lifting facial, aceasta depinzând de vârsta la care s-a efectuat, calitatea 
pielii și regimul de viață, precum și eventuale probleme de sănătate. Liftingul facial nu opreşte procesul de 
îmbătrânire. Alte tratamente adiționale pot fi necesare și sunt recomandate în timp pentru a menține rezultatul 
liftingului facial. Cu cât vârsta la care se efectuează liftingul facial este mai înaintată cu atât e posibil ca efectele să 
dureze mai puțin iar riscul complicațiilor crește. 

La fumători există un risc crescut pentru apariția complicațiilor la vindecare. 

RESPONSABILITĂŢI FINANCIARE 

Preţul intervenţiei chirurgicale conţine costul anumitor servicii oferite, respectiv onorariul doctorului, costul 
medicamentelor folosite, al anesteziei, testele de laborator, al spitalizării sau al mesei servite în acest timp. Pot 
apărea şi costuri adiţionale determinate de intervenţiile chirurgicale efectuate ca urmare a apariţiei complicaţiilor 
datorate nerespectării de pacient a indicațiilor sau al modificărilor cerute de pacient.  

Politica de garanție postoperatorie 

Clinica Artis prin medicii săi curanți, se angajează să asigure fără costuri adiționale rezolvarea tuturor complicațiilor 
survenite în perioada imediat postoperatorie (până la 3 luni) și a consecințelor acestora până la un an, în anumite 
limite și condiții. 

Clinica Artis prin medicii săi curanți garantează în cazul apariției următoarele situații: hematoame, dehiscență 
(desfacerea plăgii), pareze faciale, asimetrii marcate care nu au fost prezente preoperator, depresiuni tegumentare 
apărute consecință a intervenției, în primul an postoperator, numai dacă au fost respectate 
recomandările/tratamentul medicului curant. 

Clinica Artis prin medicii săi curanți nu oferă garanții în următoarele cazuri (care nu sunt limitative): 

― în situația în care se constată că pacientul nu a respectat indicațiile/tratamentul/recomandările medicului, 
în special perioada de repaus și evitarea a eforturilor fizice în primele 6 săptămâni postoperatorii 

― în situația în care pacientului i-au fost efectuate manopere sau intervenții chirurgicale neautorizate, de 
către alți medici sau personal sanitar 

― în situația în care Clinica Artis/medicul curant nu a fost informat la timp de către pacient asupra 
complicațiilor survenite 

― în situația în care pacientul nu s-a prezentat la controalele stabilite. 

Cicatricile vicioase cheloide, hipertrofe sau pigmentate, sunt o consecinţă a vindecării anormale a organismului care 
nu pot fi prevăzute și nu sunt considerate complicaţii, deci repararea acestora nu va intra în garanție. 

Recidiva ptozei faciale datorată vârstei sau evoluției fiziologice a organismului sau modificări suplimentare, care nu 
au fost prevăzute la consultație nu constituie complicații și rezolvarea lor poate necesita intervenții și cheltuieli 
adiționale. 

Tratamente suplimentare de întreținere a formei feței și de îmbunătățire a aspectului pielii tip botox, acid hialuronic, 
infiltrații cu grăsime sau peeling nu intra în costul procedurii dacă nu s-a specificat ca atare. 
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Pacientul(a) este de acord că, în eventualitatea atragerii, pe cale legală, a răspunderii clinicii/medicului, 
despăgubirea să-i fie acordată în condițiile și în limitele Poliței de asigurare civilă profesională. 

 

ESTE IMPORTANT SĂ CITIŢI CU ATENŢIE TOATE INFORMAŢIILE DE MAI SUS ŞI SĂ PUNEŢI ÎNTREBĂRILE PE CARE LE 
CONSIDERAŢI NECESARE ÎNAINTE DE A SEMNA CONSIMŢĂMÂNTUL INFORMAT PENTRU ACTUL MEDICAL CE VA FI 
EFECTUAT! 

 

 

 

Numele şi semnătura pacientului _________________________________ 

 

Data ___________________  Parafa şi semnătura medicului curant ___________________________ 


