
DR-OPTURILE $I OBLIGATIILE PACIENTILOR
{

Drepturile pacientilor
Drepturile pacien{ilor sunt reglementate de Lg. nr. 46i2003 (M Of. nr' 5l/2003) Si

oMS nr. 386!2004 privind aprobarea normelor de aplicare a legii drepturilor pacientului nr.
4612003 (M.di. nr. 356i2004)" cu modificbrile gi completdrile ulterioare, prin OMS nr'
67 3 1201 s (M.of. 384/20 1 s).
- PacienJii au dreptul la ?ngrijirile medicale de cea mai inalta calitate de cale societatea
dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare;i materiale ale unititii;
- Pacientul are dreptul de a lt respectat ca persoanA umand firi nici o discriminare.

Dreptul pacientului la infomafia medicali
- Pacientul are dreplul de a fi informal cu privire la serviciile medicale disponibile. precum fi
la modul de a le utiliza;
- Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitdlii fi statutului profesional al fumizorilor
de servicii de sindtate,
- Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor qi obiceiurilor pe care trebuie
sd le respecte pe durata spitalizdrii:
- Pacieniul internat a.re dreptul de a fi informat asupra stirii sale de s6'ndtate, a lntervenliilor
medicale propuse, a riscurilor potentriale ale fiecirei proceduri, a altemativelor existenle la
procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului $i
nerespectarea recomanddrilor medicale, precum qi cu privire la datele despre diagnostic qi
prognostic,
- lnforma{iile se aduc la cuno$tinta pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea termrnologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoalte limba
rom6nd. informatiile i se aduc la cunoqtinli in limba matemd ori in limba pe care o cunoa;te
sau, dupd caz, se va cauta o alt[ form[ de comuricare,
- Rudele qi prietenii pacientului pot fi informali despre evolulia investigaliilor. diagnostic ai
tratament, dar numai cu acordul pacientului;
- Pacientul are dreptul de a cere si nu fie informat in cazul in care informaliile medicale
prezentate i-w catza suferinlS, precum qi dreptul de a alege o alta petsoana care si fie
informald in locul sdu:
- Pacientul are dreptul sd solicite qi si primeascS, la externare, un rezumat scris al
investigatiilor diagnosticului, tratamentului qi ingrijtrilor acordate pe perioada spitalizlrii.

Dreptul la confidentialitatea informatiilor gi viafa privati a pacientului
- Toate informaliile privind starea pacientului, rezultatele rnvestiga{iilor, diagnosticul,
prognosircul, tratamentul sau datele personale sunt confidenliale, chiar 9i dupd decesul
acestuia.
- Iniormaliile cu caracter conhden{ial pot fi fumizate numar in cazul in care pacienlul iqi dl
consrm{f,mdnlul explicit sau daci legea o cere in mod expres.
- in cazul in care informaliile sunt necesare altor fumizori de servicii medicale acreditali,
implicali in tratamentul pacientului, acordarea consim{imdniului este obligalorie.
- Pacientul are acces la datele medicale personale.
- Orice amestec in viaja privati, familialb, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor in
care aceasta imixtiune inlluenleazd pozitiv diagnosticul, tralamentul ori ingrijirile acordate qi
numai cu consimlimintul pacientulur.
- Sunt considerate excepii cazurile in care pacientul reprezintd pericol pentru stne sau pentru
s[natatea Dublicd.



Drepturile pacientului la tlatdifent qi ingrijiri medicale
- in cazul in care fumizorii sunt obligali sa recurgA la selectarea pacien{ilor pentru anumite
lipuri de tratament care sunt disponibile in numdr limitat, selectalea se face numai pe criteril
medicale.
- criteriile medicale privind selectafea pacienlilor pentru anumite lipuri de tratament se
elaboreazd de cilre Ministerul Sdnat[tii 9i se aduc la cunoqtinla publicului.
- Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacd existd condiliile de
dotare necesare qi personal acredltat corespunzdtor.
- Se excepteazi cazurile de urgenli apArute in siluatii extreme.
- Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitale.
- Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material qi

de sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura
posibilitdtrilor, r'a fi creat mediul de ingrijire qi lratament cat mai aproape de cel familial
- Persona.lul medical sau nemedical din unitl{ile sanitare nu are dreptul SA supund pacienlul
nici rurei forme de presiuni pentru aJ determtna pe acesta sd il recompenseze altfbl decat
prevf,d reglementirile de plali legale din cadrul unitltii respective.
- Pacientul poate oferi unitllii unde a fost ingrijit donalii, cu respectarea legii.
- Pacientul are dreplul la ingrijiri medicale continue p6nd la ameliorarea stdrii de san[tate sau
pdnd la vindecare.
- Continuitatea ingrijirilor se asigur[ prin colaborarea qi parteneriatul dintre diferite unitili
medicale publice 9i nepublice, spitaliceqti qi ambulatorii, de specialitate sau de medrcrnd
generalI, oferite de medicr, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupi e\lernare pacienlji

au dreplul la servicii comunitare disponibile.
- Pacientul are dreptul sf, beneficieze de asistenll medicald de urgenJi qi de servicii
farmaceulice, in program conttnuu.
- Cu exceplia orelor de vrzitl medicala, pacientul are libertatea de deplasare nerestriclionata-
citre serviciil,. oferite de spital, in interiorul spitalului, iar in curtea spitalului, supravegheat de
personalul desemnat (datoriti patologiei specifi ce).

Obligaf iile pacienf ilor:
- St respecle regulile ce se aplic[ in spital (ROl);
- SA pistreze ordinea, lini;tea 9i cur[{enia in spital;
- Sd respecte programul de vizite qi de masd precum qi circuitele funclionale din spitall
- Sh nu deterioreze bunurile din spitaj;
- Sd respecte indicalille terapeutice ale medicului pe perioada intemlrit;
- Si nu utilrzeze consumatori electrici decit cu aprobarea medicilor gefi de sectie;
- Si nu piriseasca spitalul fhrl aprobare pentru probleme extramedicale; in caz.ul in care are
drept de invoire sA nu depi;easca timpul care i-a fost acordati
- Si pistreze qi si predea in bune condilii echipamenlul de spital qi lenjeria de pat primlte
pentru gederea in spilal,
- Se interzice complet fumatul in unitatea sanitar[ avdnd in vedere prevederile Legii nr'
34912002 arr.3.


