
 

 

 

Formular de consimțământ informat pentru pacient 

Numele persoanei descrise în articol sau fotografiate:_____________________________ ________________________ 

Subiectul articolului_______________________________________________________________________________ 

Numele revistei__________________________________________________________________________________  

Numărul manuscrisului ____________________________________________________________________________  

Titlul articolului: __________________________________________________________________________________ 

Autorul de corespondență: ____________________________________________________________________ ______                                  

Semnătura ____________________  

Eu_________________________________________ [inserați numele întreg] îmi dau consimțământul pentru ca 

informațiile despre MINE/ COPILUL MEU sau TUTORELE MEU/ RUDA MEA [încercuiți descrierea corectă] referitoare la 

subiectul de mai sus (“informațiile”) să se regăsească în revista Journal of Clinical Sexology  tiparită sau on-line. Am văzut 

și am citit materialul care va fi trimis către Journal of Clinical Sexology. Am înțeles următoarele:  

1. Informațiile vor fi publicate fără să apară numele meu și Journal of Clinical Sexology / Societatea Română de Sexologie 

Clinică și Procreere Umană (SRSCPU) vor face tot ce este necesar pentru a îmi asigura anonimatul. Înțeleg, cu toate 

acestea, că anonimatul total nu poate fi garantat. Este posibil ca cineva, undeva- poate, de exemplu, cineva care a avut 

grijă de mine cât am fost în spital sau o rudă - să mă poată identifica.  

2. Textul articolului va fi editat cu stil, corect gramatical, cu consistența și lungime adecvată.  

3. Informațiile sunt publicate în revista Journal of Clinical Sexology, revista distribuită în întreaga lume. Revista ajunge în 

principal la medici, dar poate fi văzuta și de alte persoane care nu sunt medici, inclusiv de jurnaliști.  

4. De asemenea, informațiile pot fi accesate de pe pagina web a revistei, www.journalofclinicalsexology.com 

5. Asociația Societatea Română de Sexologie Clinică și Procreere Umană nu va permite ca informațiile să fie utilizate în 

scop publicitar sau în afara contextului (de exemplu, o fotografie nu va fi folosită pentru a ilustra un articol care nu este 

legat de subiectul fotografiei).  

6. Îmi pot retrage consimțământul oricând înainte de publicare, dar odată ce informațiile au fost trimise spre publicare 

(“trimise tipografiei ca Bun de Tipar-BT“) nu va fi posibil să se revoce acordul.  
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