Anexa nr. 2a
(Anexa nr. 9a la Regulament)
Fişa standard de admitere la tratament ca urmare a consumului de droguri
1. Literele utilizate la alcătuirea codului unic al pacientului/ beneficiarului
2. Numărul foii de observaţie/ Numărul fişei clinice
3. Data de admitere la tratament în centru
4. Codul de identificare al centrului
5. Tip centru:
1. centru în regim ambulatoriu
2. centru în regim de internare
3. unitate de tratament în penitenciar/ arest
4. centru în regim rezidențial
5. centru de reducere a riscurilor
6. altele (specificați)
99. necunoscut
6. Tipul admiterii
1. niciodată tratat anterior
2. a mai fost tratat anterior
anul (specificaţi anul ultimei admiteri)
99. necunoscut
7. Sexul pacientului/ beneficiarului:
1. bărbat
2. femeie
99. necunoscut
8. Data naşterii
9. Locul naşterii
Născut în România
Născut în altă ţară
10. Etnia
1. română
2. maghiară
3. rromă
4. germană
5. alta (specificați)
99. necunoscut
11. Judeţul de reşedinţă
12. Drogul PRINCIPAL pentru care este admis la tratament
13. Calea cea mai frecventă de administrare a drogului principal în ultimele 30 de zile de consum
1. injectabil
2. fumat/inhalare
3. oral
4. intra-nazal sau prizat
5. altele (specificaţi)
99. necunoscut
14. Frecvenţa consumului drogului principal în ultimele 30 de zile de consum
1. În fiecare zi
2. 4-6 zile pe săptămână
3. 2-3 zile pe săptămână
4. 1 zi pe săptămână sau mai puţin de o zi pe săptămână
5. Nu a consumat în ultimele 30 zile
99. Necunoscut
15. Anul începerii consumului drogului principal
16. Droguri secundare utilizate în ultimele 30 de zile de consum
17. Existența unor probleme specifice policonsumului în ultimele 30 de zile de consum

1. Da
2. Nu
99. Necunoscut
18. Tratament de substituţie anterior admiterii actuale
1. Nu a fost niciodată în tratament de substituție
2. A fost în tratament de substituție
3. Este inclus deja în tratament de menţinere a abstinenţei cu:
a. metadonă
b. suboxonă
c. naltrexonă
d. alta
99. necunoscut
19. Includerea în tratament de substituție la momentul admiterii actuale
1. Da, cu:
a. metadonă
b. suboxonă
c. naltrexonă
d. alta
2. Nu
99. Necunoscut
20. Anul la primul tratament de substituţie
Anul
9999 necunoscut
21. Istoric de injectare cu orice substanță psihoactivă
1. nu s-a injectat niciodată
2. s-a injectat, dar nu în ultimele 12 luni de-a lungul vieții
3. s-a injectat in ultimele 12 luni, dar nu în ultimele 30 de zile
4. s-a injectat în ultimele 30 de zile
5. nu vrea să răspundă
99. necunoscut
22. Anul la prima injectare cu orice substanţă psihoactivă
Anul
9999 neprecizat
23. Utilizare echipamente injectare în comun:
1. Niciodată nu a utilizat în comun echipamentul de injectare
2. A utilizat în comun echipamentul de injectare, dar nu în ultimele 12 luni
3. A utilizat în comun echipamentul de injectare, dar nu în ultimele 30 zile
4. A utilizat în comun echipamentul de injectare în ultimele 30 zile
5. Nu vrea să răspundă
99. necunoscut
24. Testare pentru infecţia cu:
HIV…….., VHC…………, VHB………
1. niciodată testat
2. testat, dar nu în ultimele 12 luni
3. testat în ultimele 12 luni
4. Nu vrea să răspundă
99. necunoscut
25. Statusul serologic referitor la infecţia cu:
HIV…….., VHC…………, VHB………
1. Pozitiv
2. Negativ
3. Nu vrea să răspundă
99.Necunoscut
26. Patologie psihiatrică asociată consumului de droguri:
1. Da (specificaţi – conform ICD10)
a) grupa

b) subgrupa
c) diagnosticul
2. Nu prezintă comorbiditate psihiatrică asociată
99. Necunoscut
27. Statusul ocupaţional PRINCIPAL în ultimele 30 zile anterioare 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
28. 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
29. Sursa principală de referinţă (cine trimite):
1. tribunal/ parchet/ poliție/ probațiune
2.medic de familie
3. centre de tratament pentru consumatorii de droguri
3. alt furnizor de servicii medicale, psihologice și sociale
4.servicii din sistemul educațional
5. iniţiativă proprie, familie, prieteni/ fără implicarea vreunei instituții
6.altele (specificaţi)
99. Necunoscut
30. Situație locativă (cu cine a locuit) în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament
1.singur(-ă)
2. cu familia de origine (părinți etc)
3.cu partenerul/ copiii
4. cu prietenii sau alte persoane (fără relație familială)
5. în regim de detenție
6. în instituții/ adăposturi (altele decât detenție)
7. altele (specificaţi)
99.Necunoscut
31. Situație locativă (unde a locuit) în ultimele 30 de zile anterioare admiterii la tratament
1.locuinţă stabilă
2. fără adresă fixă / fără locuinţă (la prieteni, pe stradă, în adăposturi)
3. în regim de detenție
4. alte locuri (specificații)
99.Necunoscut
32. Status parental (părinți consumatori de droguri)
1. nu are copii
2. are copii, dar nu locuiește cu aceștia
3. are copii și locuiește cu aceștia
99. necunoscut
33. Antecedente judiciare
1. a executat vreodată o pedeapsă în închisoare
2. nu a executat nicio pedeapsă în închisoare
99. necunoscut

