DREPTURILE SI OBLIGATllLE PACIENTILOR

DREPTURILE PACIENTILOR
•

Drepturile pacientielor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 si Normele de Aplicare
aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr.386/2004

•

Pacientii au dreptul la lngrijirile medicale de cea mai lnalta calitate de care societatea
dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale ale unitatii;

•

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana fara nici o discriminare;

DREPTUL PACIENTULUI LA INFRORMATIA MEDICALA
•

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

•

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor
de servicii de sanatate;

•

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie
sa le respecte pe durata spitalizarii;

•

Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventilor
medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra riscurilor generale de neefectuarea tratamentului si
nerespectarea recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si
prognostic;

•

Pacientul are dreptul de a decide daca doreste sau nu sa fie informat In cazul In care
informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta psihica;

•

lnformatiile se aduc la cunostinta pacientului lntr-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; In cazul In care pacientul nu cunoaste limba
romana, informatiile i se aduc la cunostinta In limba materna ori In limba pe care o cunoaste
sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare;

•

Pacientul are dreptul de a cere In mod expres sa nu fie informat despre situatia sa medicala 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, dar numai cu acordul pacientului;

•

Pacientul are dreptul de a cere si a obtine o a/ta opinie medico/a;

•

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primeasca, la externare, un rezumat scris al
investigatiilor diagnosticului, tratamentului si lngrijirilor acordate pe perioada spitalizarii;

DREPTURILE PACIENTULUI PRIVIND INTERVENTIA MEDICAL«\
•

Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asuma ndu-si, In scris,
raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie
exp li cate pacientului;

•

Cand pacientul nu lsi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medica la de
urgenta, persona lul medica l are dreptu l sa deduca acordul pacie ntului dintr-o exprimare
anterioara a acestu ia;

•

Tn cazu l In care pacientu l necesita o interve ntie medicala de urgenta, cons imtamant ul
reprezentantu lui lega l nu mai este necesar;

•

Tn cazul In care se cere consimtamant ul reprezentantu lu i lega l, pacientul trebuie sa fie
imp licat In procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de lntelegere;

•

Tn cazu l In care furnizorii de se rvicii medicale considera ca interventia este In interesul
pacientului, iar reprezentantu l lega l refuza sa lsi dea consimtamantul, decizia este declinata
unei com isi i de arbitraj de specialitate;

•

Comisia de arbitraj este constituita din trei medici pe ntru pacientii internati In spita le si din
doi medici pentru pacientii din ambu latoriu l de specia litate;

•

Consimtama nt ul pacientului este ob ligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor
produselor biologice prelevate din corpu l sau In vederea stabiliri i diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord;

•

Consimtamantu l pacientului este obligatoriu In cazu l participarii sa le ca subiect In
lnvatamantu l medical clin ic si cercetarea $ti intifica. Nu pot fi folosite pentru cercetare
$tiintifica persoane le care nu sunt ca pa bile sa lsi exprim e vointa, cu exceptia obtinerii
consimtamantu lui de la reprezentantu l lega l, si daca cercetarea este fac uta si In interesu l
pacientu lui ;

•

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat lntr-o unitate medica la fara cons imtama ntu l sau,
cu exceptia cazuri lor In care imagin il e su nt necesare dignostic ului sau tratamentu lui si evitarii
suspectarii unei cu lpe medicale;

DREPTUL LA CONFIDENTIALITATEA INFORMATllLOR SI VIATA PRIVATA A
PACIENTULUI
•

Toate informatiile privind starea pacientu lu i, rezultate le investigatiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul sa u date le personale sunt confidentiale, chiar si du pa decesul
acestuia.

•

lnformatiile cu caracter confidentia l pot fi furnizate numai In cazul In care pacientul lsi da
cons imtamantu l explicit sau daca legea o cere In mod expres.

•

Tn cazu l In care informatiile sunt necesare altar furn izori de servicii medicale acreditati,
implicati In tratamentu l pacientului, acordarea consimtamantului este ob ligatorie.

•

Pacientul are acces la datele med icale personale.

•

Orice amestec In viata privata, familiala, a pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor In
care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori Tngrijirile acordate si
numai cu consimtamantul pacientului.

•

Sunt considerate exceptii cazurile In care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru
sanatatea publica .

DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT SI INGRIJIRI MEDICALE
•

Tn cazul In care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile In numar limitat, selectarea se face numai pe criterii
medicale .

•

Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii si se aduc la cunostinta publicului.

•

lnterventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de
dotare necesare si personal acred itat corespunzator.

•

Se excepteaza de la prevederile art.253 din Legea 46/2003 cazurile de urgenta aparute In
situatii extreme.

•

Pacientul are dreptul la Tngrijiri terminale pentru a putea muri In demnitate .

•

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material side
sfaturi pe tot parcursul Tngrijirilor medicale . La solicitarea pacientului, In masura
posibilitatilor, va fi creat mediul de Tngrijire si tratament cat mai aproape de eel familial.

•

Pacientul internat are dreptul si la servicii medicate acordate de catre un medic acreditat din
afara spita/ului

•

Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare nu are dreptul sa supuna pacientul
nici unei forme de presiuni pentru a-I determina pe acesta sa Tl recompenseze, altfel decat
prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.

•

Pacientul poate oferi unitatii unde a fost Tngrijit donatii, cu respectarea legii.

•

Pacientul are dreptul la Tngrijiri medicale continue pan a la ameliorarea starii de sanatate sau
pana la vindecare .

•

Continuitatea Tngrijirilor se asigura prin colaborarea si parteneriatul dintre diferite unitati
medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina
generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii
au dreptul la servicii comunitare dispon ibile.

•

Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta si de servicii
farmaceutice, In program continuu .

OBLIGATllLE PACIENTULUI
•

Sa acorde incredere deplina in tratamentul si ingrijirile recomandate

•

Sa se comporte civilizat si politicos cu personalul medical
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•

Sa respecte regulile de igiena personala zi lnica

•

Sa -s i expe rim ea acord ul cerut de personalul medical in situatiil e prevazute prin legislatie

•

Sa participe la vind ecarea lor prin respectarea recomandari lor medicale si tratamentu lui si sa
respecte riguros ordinea interioara a unitatii

•

Sa nu pretinda examene de laboarator sa u rad iologice pe care medicul nu le considera
necesare

•

Sa accepte regimu l alimentar recomandat de medic, chiar daca difera de mancarurile cu care
este obi$nuit in familie

•

Sa nu depoziteze alimente decat in locuril e permise(frigider)

•

Sa stea in spital atat ti mp cat este necesar, sa nu ramana ma i mu lt decat trebuie, iar daca
dore$te externarea inainte de recomandarea medicului, acestea se va face pe proprie
raspundere si sub semnatura

•

Sa nu consu lte dosarul medical pentru a evita neintelegerea unor termeni si sa so licite
informatii doar personalului calificat

•

Fumatul este stric interzis

•

Sa pastreze curate nia in sa loane integritatea echipamentu lu i, curatenia in grupuri le sanitare
si sa nu degradeze instalatiile, sa nu arunce pansamente, vata si alte ob iecte sau resturi
al imentare

•

Sa umble in t inuta vestimentara ingrijita, decenta cand iese pe coridoare sau afara in curtea
spita lulu i

•

Sa respecte circuitele spita lul ui si sa nu circu le prin locuril e interzise pacienti lor in vederea
protectiei proprii im potriva unor agenti patogen i sau noxe

•

Sa nu provoace nelntelegeri sau altercati i cu personalul medical

•

In sit uatia in care exista in care ex ista nemu ltumiri, pacientul poate sa faca reclamatie scrisa
sau se poate adresa medicului $ef de sectie sau conducerii spita lul ui

