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DREPTURILE  PACIENTULUI 

 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.   

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate  

 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.  

 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale 

fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului și nerespectării recomandărilor 

medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.  

 Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza                     

suferință.   

 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o alta persoana care să fie informata în locul sau.  

 Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o alta opinie medicala.   

 Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și 

îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.  

 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicala asumandu-și, în scris, răspunderea pentru decizia să; 

consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.   

 Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din 

corpul sau, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.   

 Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică.   

  Dreptul la confidențialitate  

 Pacientul are acces la datele medicale personale.  

 Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viață mamei.  

 Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fară 

nici o discriminare.    

 Dreptul femeii de a hotărî daca să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc 

major și imediat pentru viață mamei.    

 Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.   

 Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente și lipsite de riscuri.    



 Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale   

 În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile 

în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se exceptează de la prevederile legale cazurile de urgenta apărute în 

situații extreme.   

 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.   

 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor 

medicale. La solicitarea pacientului, în măsură posibilităților, mediul de îngrijire și tratament vă fi creat cât mai aproape de cel familial.   

 Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.   

 Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plati suplimentare sau donații, cu respectarea legii.   

 Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.   

 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta și de servicii 

farmaceutice, în program continuu.   

OBLIGAȚIILE  PACIENTULUI 

 Să acorde încredere deplina în tratamentul și îngrijirile recomandate   

 Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical  

 Să respecte regulile de igiena personala zilnica  

 Să-și exprime opțiunea privind acordul cerut de personalul medical în situațiile prevăzute prin legislație  

 Să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale și tratamentului și să respecte riguros ordininea interioara a 

unității;  

 Să nu pretindă examane de laborator sau radiologice pe care medicul nu le considera necesare.   

 Să accepte regimul alimetar recomandat de medic, chiar daca diferă de mancărurile cu care este obișnuit în familie; 

 Să nu depoziteze alimente decât în locurile permise (frigider);  

 Să stea în spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar daca dorește externarea înainte de 

recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere și sub semnătură  

 Fumatul este strict interzis 

 Să păstreze curățenia în saloane, integritatea echipamentuilui, curățenia în grupurile sanitare și să nu degradeze instalațiile, să nu 

arunce pansamente, vata și alte obiecte sau resturi alimentare.  

 Să folosească ținută vestimentara îngrijită, decenta, când iese pe coridoare sau afara în curtea spitalului  

 Să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților în vederea protecției proprii împotrivă unor agenți 

patogeni sau noxe  

  Să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alti pacienți   


