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DREPTURI ALE PACIENTULUI 
 Pacientul este o persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate. 

Ingrijirile de sanatate sunt serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical. 
Interventia medicala este orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori 

de reabilitare. 
Pacientul are dreptul: 

- la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale; 
- de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare; - la informatia medicala:- privind serviciile medicale disponibile si modul de utilizare; 

- privind identitatea si statutul profesional al furnizoruli de servicii de sanatate; 
- privind regulile si obicieiurile pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii; 
- privind starea de sanatate, a interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale a fiecarei 

proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii 
tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic; 

 - de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de medic i-ar cauza suferinta, 
Informatiile se aduc la cunostinta pacientului intrun limbaj respectuos,clar,cu minimalizarea terminologiei de 

specialitate 
Informatiile se aduc la cunostinta pacientului in limba materna ori in limba pe care o cunoaste, sau dupa caz se va 

cauta o alta forma de comunicare. - de a cere sa nu fie informat in mod expres si de a alege o alta persoana care sa fie informata in locul sau. Rudele si 
prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si tratament, cu acordul pacientuli; 
- de a cere si de a obtine o alta opinie medicala; 
- sa solicite si sa primeasca la externare un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor 
acordate pe perioada spitalizarii. 
- sa-si dea consimtamantul privind interventia medicala; - sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si ,in scris,raspunderea sa 
- are dreptul sa i se explice consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale; 
- in situatia in care este necesara efectuarea unei interventii medicale unui pacient care nu isi poate exprima vointa, 

personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr-o exprimare anterioara a vointei, daca aceasta este cunoscuta; 
- in situatia cand pentru efectuarea unei interventi medicale, se solicita consimtamantul reprezentantului legal al 
pacientului, acesta trebuie sa fie implicat in adoptarea deciziei, in limitele capacitatii sale de intelegere. 
- in situatia in care cadrele medicale considera ca interventia este in interesul pacientului, iar reprezentantul legal 
refuza sa-si dea consimtamantul, spitalul are obligatia in cel mai scurt timp sa efectueze constituirea comisiei de 
arbitraj de specialitate in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;  
- in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta,consimtamantul reprez. legal numai este necesar; 
- consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor biologice din corpul sau, in vederea stabilorii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este dec acord. 
- consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si la cercetarea 
stiintifica; 
- de a nu fi fotografiat sau filmat fara consimtamantul sau cu exceptia cazurilor in care imaginile sunt necesare 
diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectari unei culpe medicale; 
- la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului 
- informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 

personale sunt confidentiale chiar si dupa moartea pacientului; 
- pacientul isi poate da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres privind furnizarea informatiilor cu 

caracter confidential 
`- in cazul in care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale, implpcati in tratamentul pacientului, 

acordarea consimtamantului nu mai este oblogatorie. - are acces la datele medicale personale 
- are dreptul la consimtamant privind orice amestec in viata privata, familiala a pacientului, cu exceptia cazului in care 

aceasta imixtiune influienteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori ingrijirile acordate; 
- viata femeii prevaleaza in cazul min care sarcina reprezinta un factor de risc major si imediat pentru viata mamei; 
- la informatii, educatie servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare; 
- sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea reproducerii; - la metode de planificare familiala eficiente si 

lipsite de riscuri; - la tratament si ingrijiri medicale; - la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate;  
- la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din afara spitalului. 
- poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii cu respectarea legii. 
- la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii de sanatate sau pana la vindecare. - sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, 

in program continuu; 


