
DREPTURILE PACIENTULUI 

În conformitate cu Legea nr.46 – 2003, 

privind drepturilor pacientului 

 

 

 

a) pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale 

disponibile, precum și la modul de a le utiliza; 

b) pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului 

profesional al furnizorilor de servicii de sănătate; 

c) pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor 

pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării; 

d) 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 neefectuării 

tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire 

la date despre diagnostic și prognostic; 

e) pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în 

care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință; 

f) pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege 

o altă persoană care să fie informată în locul sau; 

g) pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medical; 

h) pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat 

scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe 

perioada spitalizării; 

i) pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală 

asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului 

sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului; 

j) consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, 

folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea 

stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de accord; 

k) consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în 

învățământul medical clinic și la cercetarea științifică; 

l) dreptul la confidențialitate; 

m) pacientul are acces la datele medicale personale; 



n) dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor 

de risc major și imediat pentru viața mamei; 

o) pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării 

unei vieți sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare; 

p) dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția 

cazului în care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru 

viață mamei; 

q) pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure 

metode privind sănătatea reproducerii; 

r) orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite 

de riscuri; 

s) drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale; 

t) 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 urgență apărute în situații extreme; 

u) pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate; 

v) 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 va fi creat cât mai aproape de cel familial; 

w) pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un 

medic acreditat din afară spitalului; 

x) pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăti 

suplimentare sau donații, cu respectarea legii; 

y) pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării 

sale de sănătate sau până la vindecare; 

z) pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de 

asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program 

continuu. 


