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CUPRINS

Drepturile și obligațiile pacientului reprezintă un subiect mult discutat și disputat
în ultima vreme. Interesul vine nu numai din partea pacienților dar și a medicilor,
a furnizorilor de servicii de sănătate, a autorităților administrative și în general a
tuturor celor implicați în diverse grade în asigurarea sănătății publice.
Prezenta lucrare s-a născut prin urmare dintr-o necesitate obiectivă și a
reprezentat o reală provocare prin încercarea realizării unei sinteze a prevederilor
legislative în acest domeniu.
Sperăm ca informațiile furnizate să fie utile atât pacienților cu afecțiuni
oncologice, cărora le sunt adresate în mod special, cât și personalului medical
implicat în activitatea medicală oncologică.
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DREPTURILE PACIENTULUI LA NIVEL
EUROPEAN
Documentul de bază care stipulează drepturile pacientului la nivel european este
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului.
> .elaborată în 2002 de către Rețeaua Active Citizenship (http://www.activecitizenship.net/)
(o rețea europeană a organizațiilor civile, a consumatorilor și pacienților)
> se bazează pe Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene (Art. 35):
Articolul 35. Protecția sănătății.
Orice persoană are dreptul de acces la asistența medicală preventivă și de a beneficia de
îngrijiri medicale în condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale. În definirea și
punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de
protecție a sănătății umane.

Carta Europeană a Drepturilor Pacientului
1. Dreptul la măsuri preventive.
2. Accesibilitate.
3. Informare corectă.
4. Consimțământ informat.
5. Alegere liberă.
6. Respectul intimității și confidențialitate.
7. Respect pentru timpul pacientului.
8. Respectarea standardelor de calitate.
9. Siguranță.
10. Inovație.
11. Evitarea suferințelor și durerii care nu sunt justificate.
12. Tratament personalizat.
13. Dreptul de a-și manifesta nemulțumirea.
14. Dreptul de a fi compensați.

DREPTURILE PACIENTULUI LA
NIVEL EUROPEAN

> reprezintă cea mai cuprinzătoare și mai clară declarație a drepturilor pacientului
> NU este document juridic cu forță obligatorie
- folosește drept:
> punct de referință pentru evaluarea și monitorizarea sistemelor de îngrijiri de sănătate din Europa
> model pentru legislațiile naționale
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Un document mai nou ce se referă la drepturile unei categorii mai restrânse de pacienți, lansat
în 4 februarie 2014 la Parlamentul European de la Strasbourg de către European Cancer Concord
și Coaliția Europeană a Pacienților Bolnavi de Cancer (ECPC) este Carta Europeană a Drepturilor
Pacienților cu Cancer.
Aceasta Cartă se bazează pe trei principii fundamentale centrate pe pacient:
1..Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire. Cetățenii
europeni ar trebui să beneficieze de:
1.1.. Politici de sănătate publică bazate pe dovezi care să fie în măsură să prevină cancerul.
1.2.. Servicii de screening şi de diagnosticare de calitate superioară, acreditate și armonizate
la nivel european pentru a asigura un standard optim de ingrijire.
1.3.. Dreptul de acces la toate informațiile privind starea proprie de sănătate; de a participa
în mod proactiv la luarea deciziilor privind tratamentul personal.
1.4. .Strategii de informare destinate pacienţilor care să explice în mod clar, într-o formă și un
limbaj accesibil, faptul că au dreptul la un standard optim de îngrijire în toate stadiile bolii.
1.5. Informații privind gradul în care unitatea / centrul oncologic se conformează standardelor
de calitate referitoare la gradul de ingrijire specializată a pacienților bolnavi de cancer.
1.5.1.. Transparenţă în accesarea tuturor datelor naționale anonimizate referitoare la
tratamente oncologice şi rezultate clinice provenind de la instituții medicale, registre de
cancer și programe de audit independente, înaintea demarării tratamentului.
1.6. Un plan clar și transparent de îngrijire personalizată înainte de începerea oricărui
tratament; dreptul de a solicita o a doua opinie.
1.7.. Dreptul la intimitate și dreptul pacientului de a decide nivelul de confidențialitate al
datelor proprii.
1.8. .Acces la informațiile disponibile pe plan local, național și în întreaga Europă cu privire la
activitățile de cercetare și inovare relevante pentru tipul lor de cancer.
1.9. Acces la informații privind ratele de supraviețuire și serviciile de sprijin post-tratament.
1.10. Reprezentare și asistență prin intermediul organizațiilor care apără drepturile
pacienţilor, permiţându- le acestora să fie parteneri egali în toate domeniile care le afectează
sănătatea și bunăstarea.
2..Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în mod
optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni ar trebui
să beneficieze de :
2.1. .Acces în timp util la metode de diagnostic validate, menite să asigure un diagnostic cat
mai exact și precoce. Aducerea la cunoștinţă a diagnosticului într-un mod corect și plin de
înţelegere, de către un specialist cu experiență.
2.2. Acces în timp util la o ingrijire optimă și de specialitate corespunzătoare, care să includă
rezultate relevante ale cercetării şi inovării clinice şi să asigure cele mai bune rezultate
posibile.
2.3.. Acordarea îngrijirilor la nivel local, ori de câte ori este posibil, şi în mod centralizat în
cazurile recomandate de liniile directoare și recomandările de tratament de specialitate,
aprobate la nivel naţional şi internaţional.
2.4. .Accesul la sprijin psihologic adecvat în toate etapele bolii, necesar pentru a face față
impactului psihologic al proceselor de screening, diagnostic și tratament, calitatea vieții și
de supraviețuire.
2.5.. Dreptul la alegerea locului în care este diagnosticat şi primeşte tratament, chiar și
dincolo de frontierele naționale.
2.6. După obținerea aprobărilor relevante, acces rapid la cele mai recente inovații în
diagnostic și tratament pentru fiecare pacient.

DREPTURILE PACIENTULUI LA
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2.7. Dreptul de acces la îngrijire bazată pe nevoi și nu pe capacitatea de plată.
2.8. .Dreptul la proiecte de cercetare pentru tipuri specifice de cancer și acces la studiile
clinice existente, dacă acestea sunt disponibile și relevante.
2.9. În cazul copiilor bolnavi de cancer, dreptul de a fi tratați în centre sau unităţi specializate
de oncologie pediatrică.
3..Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate, care să fie
în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea mai bună
calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să primească
îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.1.. Se bazează pe Programe naționale de control al cancerului (NCCPs - National Cancer
Control Programs), organizate în conformitate cu ghiduri naționale și care sunt revizuite
periodic de experți externi, inclusiv de către reprezentanți ai pacienților.
3.2. Ca parte a NCCPs, rezultatele ar trebui supuse unui audit, menit să asigure progrese şi
beneficii optime pentru pacienţii afectaţi de cancer.
3.3. Oferă îngrijire cu un raport optim cost - eficienţă în toate etapele bolii de la diagnosticul
precoce până la tratamentul și sprijinul pentru recuperare, toate acestea conforme cu
standardele de calitate a îngrijirii.
3.4. Abordează probleme cheie de monitorizare medicală pe termen lung şi de supravieţuire
a pacientului menite să asigure cea mai bună calitate a vieții și împlinirea personală prin
reintegrarea și participarea activă în societate și la locul de muncă.
3.5. Asigură strategii optime de management al durerii și al simptomelor.
3.6. Încurajează şi susţin o forţă de muncă cu expertiză și experiență în tratarea anumitor
tipuri de cancer, inclusiv programe de educaţie şi formare pentru toate categoriile
profesionale implicate în îngrijirea pacientului.
3.7.. Recunosc organizațiile care apără drepturile pacienţilor drept parteneri egali în toate
aspectele legate de tratamentul bolnavilor dar şi de cercetare și inovare.
3.8.. NCCPs să fie coordonate de echipe multi -disciplinare specializate corespunzător , care
să se conformeze cerințelor naționale și să se înscrie în orientările pan-europene.
3.9. Prevede, la timp şi în mod transparent, legătura între profesioniștii din asistenţă
medicală şi îngrijire primară şi cei din unitățile sau centrele oncologice specializate.
3.10. Respectă pacientul; asigură tratamentul necesar într-un interval de timp optim şi
prestabilit.
3.11.. Oferă pacienţilor protecţie împotriva eventualelor prejudicii cauzate de funcţionarea
precară a serviciilor de sănătate, de malpraxis sau de alte erori.
3.12.. Recunosc și promovează inovația în cercetarea clinică de înaltă calitate şi participarea
la studii clinice.
3.13. Implică pacienții, alături de cei care le acordă îngrijirii şi de organizaţiile care apără
drepturile pacienţilor, în toate aspectele legate de organizarea şi realizarea cercetărilor
clinice centrate pe pacienţi.
3.14.. Pun în aplicare și mențin o strategie de îngrijiri paliative integrate de înaltă calitate.
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Din anul 2007, devenind membră a Uniunii Europene, România a început treptat să iși
armonizeze cadrul intern cu standardele europene de sănătate publică. Există numeroase acte
legislative referitoare la drepturile pacientului:
- Constituția României – principalul izvor de drept; toate celelalte norme se aliniază
prevederilor sale.
- În domeniul sănătății există 2 legi importante :
o Legea nr.95 din 14.04.2006 – republicată 28.08.2015
o Legea nr. 46 din 21.01.2003 – Legea Drepturilor Pacientului
- Prevederi privitoare la drepturile pacientului se regăsesc și în :
o Codul Civil al României
o Codul Penal al României
o Alte prevederi legislative ce se referă la domenii specifice.
- Prevederile legale se aplică la nivelul sistemului sanitar prin intermediul Contractuluicadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor
și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și al
normelor de aplicare ale acestuia, aceste documente fiind elaborate periodic de către Casa
Națională a Asigurărilor de Sănătate (CNAS), avizate de Ministerul Sănătății (MS) și publicate
prin Hotărâre de Guvern.
- La nivelul furnizorilor de servicii medicale sunt elaborate regulamente de organizare și
funcționare precum și diverse proceduri operaționale ce reglementează activitatea specifică
- Controlul respectării reglementărilor legale în vigoare este realizat de către Comisia
Națională de Acreditare a Spitalelor care elaborează și evaluează furnizorii serviciilor de
sănătate pe baza unor standarde de acreditare.
- Nu în ultimul rând trebuiesc menționate cele două coduri deontologice profesionale:
- Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România și
- Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România
*Aceste coduri sunt elaborate de către organizații profesionale ale personalului medical
(Colegiul Medicilor din România și Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și
Asistenților Medicali din România), și nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic ci doar
transformă obligațiile legale în obligații etice.

NOȚIUNI DE BAZĂ

Orice discuție despre drepturile pacientului trebuie sa aibă la bază câteva noțiuni bine definite.
Acestea sunt precizate în Legea nr.46 /2003 (Legea Drepturilor Pacientului)(Cap. I art.1).
Ce înțelegem prin:
pacient = persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate.
!!! În unele documente (ex: Legea 95/2006 - Legea Sănătății) vom întâlni utilizată
noțiunea de „asigurat” nu cea de „pacient”; trebuie subliniat că cele doua noțiuni nu
se suprapun ; noțiunea de „asigurat” este mai restrânsă – există pacienți și neasigurați.
îngrijiri de sănătate = serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical.
intervenţie medicală = orice examinare, tratament sau alt act medical în scop diagnostic,
preventiv, terapeutic ori de reabilitare.

1. DREPTUL LA MĂSURI PREVENTIVE
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede:
Fiecare individ are dreptul la servicii adecvate pentru a preîntâmpina apariția îmbolnăvirii.
Serviciile de sănătate au obligația de a urmari acest obiectiv prin:
- ridicarea gradului de informare a publicului și
- efectuarea procedurilor de prevenție la intervale regulate și în mod gratuit, pentru diferitele
grupuri de populație cu risc crescut, și
- asigurarea accesului tuturor la rezultatele cercetării științifice și inovațiilor tehnologice.

Articolul 1: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi informațiile cele mai exacte și de a fi
implicat în mod proactiv în propria sa îngrijire. Cetățenii europeni ar trebui să
beneficieze de:
1.1. Politici de sănătate publică bazate pe dovezi, care să fie în măsură să prevină cancerul.
1.2. Servicii de screening şi de diagnosticare de calitate superioară, care să fie acreditate
și armonizate la nivel european pentru a asigura un standard optim de ingrijire.
Articolul 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate,
care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea
pacientului, cea mai bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri
accesibile. Pacienții ar trebui să primească îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.4. Abordează probleme cheie de monitorizare medicală pe termen lung şi de
supravieţuire a pacientului menite să asigure cea mai bună calitate a vieții și împlinirea
personală prin reintegrarea și participarea activă în societate și la locul de muncă.

DREPTUL LA MĂSURI
PREVENTIVE

Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer are prevederi asemănătoare (Art.1, alin
1.1 și 1.2):
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În Constituția României dreptul la măsuri preventive nu este prevăzut ca atare dar poate fi
dedus din garantarea dreptului la ocrotirea sănătății (Art.34):
Art. 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a
activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi
mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
și dreptul la un mediu sănătos (implică o măsură de prevenire a unor îmbolnăviri) (Art.35):
Art. 35. Dreptul la mediu sănătos.
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat
ecologic.

DREPTUL LA MĂSURI
PREVENTIVE

Legea nr.95 din 14.04.2006 – după ce definește asistența de sănătate publică (Art.2, alin. 1)
și scopul acesteia (promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor și îmbunătățirea calității
vieții)(Art.2, alin.2) prevede protecția sănătății publice ca fiind o obligație atât a administrației
centrale și locale cât și a tuturor persoanelor fizice și juridice(Art.3). Stabilește de asemenea,
cine coordonează și cine realizează asistența de sănătate publica (Art.26) precum și funcțiile
principale ale acesteia în domeniul prevenției (Art.5) :
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TITLUL I - Sănătatea publică.
CAPITOLUL. I - Dispoziţii generale.
Art. 2. (1) Asistenţa de sănătate publică reprezintă efortul organizat al societăţii în vederea
protejării şi promovării sănătăţii populaţiei. Asistenţa de sănătate publică se realizează
prin ansamblul măsurilor politico-legislative, al programelor şi strategiilor adresate
determinanţilor stării de sănătate, precum şi prin organizarea instituţiilor pentru
furnizarea tuturor serviciilor necesare.
(2) Scopul asistenţei de sănătate publică îl constituie promovarea sănătăţii, prevenirea
îmbolnăvirilor şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.
(6) este coordonată de către Ministerul Sănătăţii şi se realizează prin toate tipurile de
unităţi sanitare de stat sau private, constituite şi organizate conform legii.
Art. 3. - Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei
publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.
Art. 5. - Funcţiile principale ale asistenţei de sănătate publică vizează
a) dezvoltarea politicilor, strategiilor şi programelor > asigurarea sănătăţii publice;
b) monitorizarea şi analiza stării de sănătate a populaţiei;
d) supravegherea epidemiologică, prevenirea şi controlul bolilor;
j) protejarea populaţiei împotriva riscurilor din mediu;
k) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii;

În Art.6 sunt prevăzute domeniile de intervenție ale asistenței de sănătate publică din punct
de vedere al prevenției:
TITLUL I - Sănătatea publică.
CAPITOLUL. I - Dispoziţii generale.
Art. 6. - Principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică:
a) prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile prin:
1. asigurarea imunizărilor;
2. controlul epidemiilor;
3. supravegherea bolilor;
4. supravegherea factorilor de risc comportamentali;
5. prevenirea accidentelor;
b) monitorizarea stării de sănătate prin:
1. monitorizarea indicatorilor stării de sănătate;
2. monitorizarea determinanţilor stării de sănătate;
3. monitorizarea eficacităţii şi eficienţei activităţilor din domeniul sănătăţii publice;
4. evaluarea nevoilor populaţiei privind serviciile de sănătate publică;
c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate prin:
1. campanii de informare-educare-comunicare;
2. programe de educaţie pentru sănătate şi promovare a sănătăţii în comunităţi;
3. dezvoltarea şi implicarea comunităţilor locale;
4. pledoaria pentru sănătatea publică;
h) servicii de sănătate publică specifice:
5. servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor;

TITLUL I - Sănătatea publică.
CAPITOLUL. II - Principiile asistenţei de sănătate publică.
Art. 7. - Principiile care stau la baza asistenţei de sănătate publică sunt următoarele:
b) focalizarea pe grupurile populaţionale şi prevenirea primară;
g) în condiţii specifice, decizii fundamentate conform principiului precauţiei;
În Art. 48 sunt reglementate elaborarea și implementarea programelor naționale de sănătate
cu scop preventiv; sunt precizate scopul și principalele arii de intervenție ce se încadrează
în măsurile preventive; programele naționale de sănătate sunt elaborate de Ministerul
Sănătății și se derulează cu colaborarea CNAS și cu alte autorități și ONG-uri:

DREPTUL LA MĂSURI
PREVENTIVE

În Art.7 enunțarea principiilor sănătății publice subliniază focalizarea pe diverse grupe
populaționale și profilaxia primară, precum și obligația ca în condiții specifice deciziile
fundamentale să fie luate pe principiul precauției:
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TITLUL II. Programele naţionale de sănătate .
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 48. –
(1) În sensul prezentului titlu, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) pachetul programelor naţionale de sănătate - ansamblul de acţiuni multianuale
orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică;
(2) Programele naţionale de sănătate se adresează domeniilor de intervenţie în sănătatea
publică după cum urmează:
a) programe naţionale de sănătate publică, care au drept scop:
(i) prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile;
(ii) monitorizarea stării de sănătate a populaţiei;
(iii) promovarea sănătăţii şi a unui stil de viaţă sănătos;
(iv) monitorizarea factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă

DREPTUL LA MĂSURI
PREVENTIVE

Serviciile medicale preventive pot fi prestate la toate nivelele asistenței medicale:
- cabinetele medicilor de familie (Art.80, alin.1; alin.2, lit.d)
- cabinetele ambulatorii de specialitate (Art.134, lit.a)
- spitale (Art.163, alin.4; Art.166, alin.1)
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TITLUL III. Asistenţa medicală primară.
CAPITOLUL IV. Serviciile furnizate în cadrul asistenţei medicale primare
Art. 80.
(1) Serviciile medicale esenţiale sunt acele servicii, definitorii pentru domeniul de competenţă al
asistenţei medicale primare, care sunt oferite de toţi medicii de familie în cadrul consultaţiei
medicale.
(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) sunt următoarele:
d) servicii medicale preventive, precum: imunizări, monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei,
depistare activă a riscului de îmbolnăvire pentru afecţiuni selecţionate conform dovezilor
ştiinţifice, supraveghere medicală activă, la adulţi şi copii asimptomatici cu risc normal sau
ridicat, pe grupe de vârstă şi sex.
TITLUL V. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate .
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 134. - Obiectivele asistenţei medicale ambulatorii de specialitate sunt:
a) furnizarea de servicii preventive, stabilirea diagnosticului şi efectuarea tratamentului în
regim ambulatoriu în vederea protejării, menţinerii sau îmbunătăţirii stării de sănătate a
populaţiei;
TITLUL VII. Spitalele.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 163. (4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive, curative, de recuperare şi/
sau paleative.
Art. 166. (1) Spitalul asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă,
alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, (conform normelor aprobate prin OMS***).

Serviciile medicale preventive sunt acoperite de Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
- atât serviciile de prevenție primară (Art. 230),
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 230.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
f) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
g) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a
sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
cât și cele de prevenție secundară sau terțiară (Art. 236):

În afara cadrului general al Legii 95 există multiple alte prevederi legislative privitoare la
măsuri preventive în domenii specifice:
-. bolile transmisibile. Există un Plan național de intervenție pentru prevenirea îmbolnăvirii
în masă a populației generate de epidemii și pandemii:
> Legea nr. 268/2013 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2013
pentru finanțarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie și
Imunologie “Cantacuzino”
> Legea nr. 584 din 29/10/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei
SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA
(prevenire transmitere, combaterea bolii, protecția specială a persoanelor afectate)
> Ordonanța Guvernului nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor și a
efectuării vaccinărilor, cu modificările și completările ulterioare
> Ordin nr. 1466 din 20/08/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei
unice de raportare a bolilor transmisibile.
> Hotărâre nr. 589 din 13/06/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de
colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.
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TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL III - Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.
SECŢIUNEA 1 - Servicii medicale profilactice
Art. 235.
- În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, al depistării precoce a bolii şi al păstrării
sănătăţii, asiguraţii (direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii cu care casele
de asigurări se află în relaţii contractuale) vor fi informaţi permanent de către casele
de asigurări asupra mijloacelor de păstrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a
cauzelor de îmbolnăvire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului
de droguri, alcool şi tutun.
SECŢIUNEA a 2-a - Servicii medicale curative
Art. 236. –
(1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru
prevenirea complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea
suferinţei, după caz.
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> Ordin nr. 916 din 27/07/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire
şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
> Ordin nr. 883 din 16.08.2005 privind aprobarea metodologiei de alertă precoce și
răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile.

DREPTUL LA MĂSURI
PREVENTIVE

- securitate și sănătate în muncă
> Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă (prevenirea imbolnăvirilor și a
accidentelor prin măsuri de eliminare a factorilor de risc de la locul de muncă, precum și
de informare și instruire a lucrătorilor.
> Hotărâre nr. 1425 din 11/10/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.
> Lege nr. 177 din 18/10/2000 pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei muncii
nr. 90/1996.
> Hotărâre nr. 955 din 08/09/2010 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006.
> Lege nr. 53 (r1) din 24/01/2003 - Codul Muncii.
> Lege nr. 108 (r2) din 16/06/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii.
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- alimentație sănătoasă
> Legea nr. 123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ
preuniversitar (colectivități de copii și școlari; MS intocmește și actualizează lista
alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor, conform recomandărilor
specialiștilor in nutriție; prin Inspecția Sanitară de Stat, control și sancțiuni)
> OMS nr. 387/2002 – norme alimente cu destinație nutrițională specială (produse
dietetice)
> OMS nr.1563/2008 - lista alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a
principiilor care stau la baza unei alimentații sanatoase pentru copii și adolescenți
> Ordin nr. 111 din 16/12/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru
siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru
siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul
a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de
producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de
origine nonanimală.
> Ordin nr. 976 din 16/12/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia,
prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor.
- calitatea apei
> Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată prin
Ordonanța Guvernului nr. 11/2010
> Lege nr. 182 din 14/10/2011 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2011
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile.
> OMS nr.341/2007 - norme de igienă și procedurile de notificare a apelor potabile
îmbuteliate
> Lege nr. 301 din 27/11/2015 privind stabilirea cerinţelor de protecţie a sănătăţii
populaţiei în ceea ce priveşte substanţele radioactive din apa potabilă.

- calitatea aerului înconjurător
> Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
> Ordin nr. 1095 din 02/07/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea
indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului.
> Hotărâre nr. 257 din 15/04/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de
menţinere a calităţii aerului.
- deșeuri (prevenirea efectelor asupra sănătății populației)
> Lege nr. 211 (r1) din 15/11/2011 privind regimul deşeurilor.
- consumul produselor de tutun
> Lege nr. 349 din 06/06/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului
produselor din tutun.
> Lege nr. 15 din 29/01/2016 privind modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002
pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun.
> Legea nr. 457 din 01/11/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele
din Tutun.
> Lege nr. 225 din 28/10/2008 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
6/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi
sponsorizarea pentru produsele din tutun.
> Ordonanţă nr. 6 din 30/01/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004
privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun.

-.stabilirea și sancționarea contravențiilor din domeniul sănătății publice sunt prevăzute în:
> Hotărârea nr. 857 din 24/08/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la
normele din domeniul sănătăţii publice.
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-. sănătate mentală (promovarea și apărarea sănătății mintale, prevenirea și tratamentul
tulburărilor psihice.)
> Lege nr. 487 (r1) din 11/07/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu
tulburări psihice
> Normă din 15/04/2016 de aplicare a Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor
cu tulburări psihice nr. 487/2002.
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Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România stipulează obligația medicului de a
respecta regulile de igienă și profilaxie și de a semnala orice situație care reprezintă un pericol
pentru sănătatea publică (Art.21, Art.36):
CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 21. Comportamentul profesional şi etic.
(2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la, preocuparea constantă şi
permanentă a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor
de educaţie medicală continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee şi tehnici medicale
asimilate şi agreate de comunitatea medicală.
CAPITOLUL V - Activităţile conexe actului medical.
Art. 36. Obligaţii referitoare la sănătatea publică
(1) Medicul are obligaţia profesională şi legală să se îngrijească de respectarea regulilor de
igienă şi de profilaxie. În acest scop, ori de câte ori are ocazia şi este cazul, el va semnala
persoanelor respective responsabilitatea ce le revine acestora faţă de ei înşişi, dar şi faţă
de comunitate şi colectivitate.
(2) Medicul are obligaţia morală de a aduce la cunoştinţă organelor competente orice situaţie
de care află şi care reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.
În Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România este prevăzut că în situațiile ce reprezintă un pericol pentru sănătatea
publică interesul general al societății primează față de interesul personal al pacientului (Art.36):
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CAPITOLUL V. Obligații etice și deontologice.
SECTIUNEA a 4-a. Secretul profesional.
Art.36
Interesul general al societății (prevenirea și combaterea epidemiilor, a bolilor venerice, a
bolilor cu extindere în masă și altele asemenea prevăzute de lege) primează față de interesul
personal al pacientului.
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2. ACCESIBILITATE
Dreptul de a avea acces este înțeles în cadrul Cartei Europene a Drepturilor Pacienților
conform următoarelor dimensiuni:
Fiecare individ are dreptul de acces la serviciile de sănătate de care are nevoie.
Serviciile de sănătate trebuie să asigure acces egal tuturor, fără discriminări legate de
resursele financiare, domiciliu, tip de boală sau timp.

Articolul 2. Dreptul fiecărui cetățean European la asistență de specialitate corespunzătoare,
acordată în mod optim și în timp util și susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții
europeni ar trebui să beneficieze de :
2.1.. Acces în timp util la metode de diagnostic validate, menite să asigure un diagnostic
cat mai exact și precoce. Aducerea la cunoștinţă a diagnosticului într-un mod corect și
plin de înţelegere, de către un specialist cu experiență.
2.2. Acces în timp util la o ingrijire optimă și de specialitate corespunzătoare, care să
includă rezultate relevante ale cercetării şi inovării clinice şi să asigure cele mai bune
rezultate posibile.
2.3. Acordarea îngrijirilor la nivel local, ori de câte ori este posibil, şi în mod centralizat în
cazurile recomandate de liniile directoare și recomandările de tratament de specialitate,
aprobate la nivel naţional şi internaţional.
2.4. Accesul la sprijin psihologic adecvat în toate etapele bolii, necesar pentru a face
față impactului psihologic al proceselor de screening, diagnostic și tratament, calitatea
vieții și de supraviețuire.
2.5. Dreptul la alegerea locului în care este diagnosticat şi primeşte tratament, chiar și
dincolo de frontierele naționale.
2.6. După obținerea aprobărilor relevante, acces rapid la cele mai recente inovații în
diagnostic și tratament pentru fiecare pacient.
2.7. Dreptul de acces la îngrijire bazată pe nevoi și nu pe capacitatea de plată.
2.8. Dreptul la proiecte de cercetare pentru tipuri specifice de cancer și acces la studiile
clinice existente, dacă acestea sunt disponibile și relevante.
2.9. În cazul copiilor bolnavi de cancer, dreptul de a fi tratați în centre sau unităţi
specializate de oncologie pediatrică.
În Constituția României se garantează dreptul la ocrotirea sănătății (Titlul II, Capitoll II, Art.34):
TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II. Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a
activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale
a persoanei se stabilesc potrivit legii.

ACCESIBILITATE

Aceleași prevederi se regăsesc și în Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer:
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În România principalul sistem de finanțare a ocrotirii sănătății îl reprezintă asigurările sociale
de sănătate care sunt obligatorii așa cum prevede Legea nr. 95 din 14.04.2006 în Titlul VIII,
Capitolul I, Art. 219:
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TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 219. –
(1).Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii sănătăţii
populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(2) Obiectivele sistemului de asigurări sociale de sănătate sunt:
a) protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident;
b) asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu, în
condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(3)..Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar, iar
obiectivele menţionate la alin. (2) se realizează pe baza următoarelor principii:
a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări;
b) solidaritate şi subsidiaritate în constituirea şi utilizarea fondurilor;
c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi
de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
d) descentralizarea şi autonomia în conducere şi administrare;
e) participarea obligatorie la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
formarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
f) participarea persoanelor asigurate, a statului şi a angajatorilor la managementul Fondului
naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
g) acordarea unui pachet de servicii medicale de bază, în mod echitabil şi nediscriminatoriu,
oricărui asigurat;
h) transparenţa activităţii sistemului de asigurări sociale de sănătate;
i) libera concurenţă între furnizorii care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate.
(4) Pot funcţiona şi alte forme de asigurare a sănătăţii în diferite situaţii speciale. Aceste
asigurări nu sunt obligatorii şi pot fi oferite voluntar de organismele de asigurare autorizate
conform legii.
(5) Asigurarea voluntară complementară sau suplimentară de sănătate poate acoperi riscurile
individuale în situaţii speciale şi/sau pe lângă serviciile acoperite de asigurările sociale de sănătate.
(6) Asigurarea voluntară de sănătate nu exclude obligaţia de a plăti contribuţia pentru
asigurarea socială de sănătate.
Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, dupa caz, cardul național de
asigurări sociale de sănătate, adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni și cardul
european de asigurări sociale de sănătate, documente a căror definiție este prevăzută in Titlul
IX, Capitolul 1, Art.326:
TITLUL IX. Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 326. - În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarea semnificaţie:
a).card european de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card european –
documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestaţii medicale necesare în
cadrul unei şederi temporare într-un stat membru al UE;

b). card naţional de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card naţional –
documentul care dovedeşte că titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări
sociale de sănătate din România;
c). adeverinţă de asigurat cu o valabilitate de 3 luni - documentul prin care se atestă
calitatea de asigurat, cu o valabilitate de 3 luni de la data eliberării, pentru persoanele
care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conştiinţă, primirea cardului
naţional de asigurări sociale de sănătate, al cărei model este stabilit prin ordin al
preşedintelui CNAS*);

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 222. (1) Sunt asiguraţi, potrivit prezentei legi:
a) toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond,
în condiţiile prezentei legi;
b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere
temporară ori au domiciliul în România şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în
condiţiile prezentei legi;
c) cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care nu deţin o asigurare
încheiată pe teritoriul altui stat membru care produce efecte pe teritoriul României, care
au solicitat şi au obţinut dreptul de rezidenţă în România, pentru o perioadă de peste 3
luni, şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi;
d) persoanele din statele membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene care îndeplinesc
condiţiile de lucrător frontalier şi anume desfăşoară o activitate salariată sau independentă
în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întoarce de regulă zilnic ori cel puţin
o dată pe săptămână şi care fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi;
e) pensionarii din sistemul public de pensii care nu mai au domiciliul în România şi care
îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul unui stat membru al UE, al unui stat aparţinând SEE
sau al Confederaţiei Elveţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România
aplică un acord bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boalămaternitate şi fac dovada plăţii contribuţiei la fond, în condiţiile prezentei legi.
Art. 224 stabilește categoriile de persoane care sunt asigurate automat, prin lege, fără să
plătească contribuția la fondul asigurărilor de sănătate precum și situațiile pe durata cărora
persoanele sunt asigurate cu plata contribuției din alte surse:
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Aria de acoperire a asigurării publice de sănătate din Romania este stabilită tot
în Legea nr. 95 din 14.04.2006, în Titlul VIII, Capitolul II, Secțiunea1 care prevede
obligativitatea cetățenilor și străinilor care au reședința legală pe teritoriul Romaniei
de a contracta o asigurare publică de sănătate direct de la casa de asigurări de sănătate
sau prin intermediul angajatorului și de a plăti o contribuție lunară calculată în funcție
de venit (Art. 222):
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TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 224. –
(1). Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuţiei:
a) .toţi copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt
elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3
luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă;
b) .tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu
realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; soţul,
soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

ACCESIBILITATE

c). persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor
care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989,
cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de
la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor
de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002
privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar
în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b)pct. 1 din
Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut
de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr.
341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât
cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi;
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d).. persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu
excepţia celor obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e). bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă,
pensie sau din alte resurse;
f).. femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază
minim brut pe ţară.

Persoanele asigurate au dreptul la pachetul de bază, prevăzut în contractul cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate elaborat de CNAS, avizat de
MS și aprobat periodic prin hotărare de guvern (Art.222):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 222. –
(2) Asiguraţii au dreptul la pachetul de bază de la data începerii plăţii contribuţiei la
fond, urmând ca sumele restante să fie recuperate de Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, în condiţiile legii, inclusiv obligaţii fiscale accesorii datorate pentru creanţele
fiscale.

ACCESIBILITATE

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 224.
(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situaţii, pe durata acesteia, cu
plata contribuţiei din alte surse, în condiţiile prezentei legi:
a). se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui
accident de muncă sau a unei boli profesionale;
b). .se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei
de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3
ani sau se află în concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului cu handicap cu vârsta
cuprinsă între 3 şi 7 ani;
c). execută o pedeapsă privativă de libertate, se află în arest la domiciliu sau în arest
preventiv, precum şi cele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 109, 110,
124 şi 125 din Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cele care se
află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate,
dacă nu au venituri;
d). persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj;
e). străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi cei
care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare
stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
f).. persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii
nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
g). pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei;
h). persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o
perioadă de cel mult 12 luni, dacă nu au venituri;
i). personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat
pentru Culte, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse.
(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) şi (2) au obligaţia să se asigure
în condiţiile art. 222 şi să plătească contribuţia la asigurările sociale de sănătate în condiţiile
prezentei legi.
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În cazul persoanelor neasigurate, conform Legii nr. 95 din 14.04.2006, acestea vor beneficia
numai de pachetul minimal de servicii și numai în anumite situații bine stabilite (Art.221,
Art.232):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art.221.
d). pachetul minimal de servicii - se acordă persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat
şi cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare numai în cazul
urgenţelor medico-chirurgicale şi al bolilor cu potenţial endemo- epidemic, monitorizarea
evoluţiei sarcinii şi a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenţie şi îngrijiri de
asistenţă medicală comunitară şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Secţiunea a 2-a. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 232. –
(1) Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul
unui pachet minimal de servicii medicale, prevăzut de prezenta lege.
Pentru a beneficia de servicii medicale este absolut necesară prezentarea documentului
care atestă calitatea de asigurat. În absența acestuia serviciile medicale se vor acorda contra
cost.
Situațiile de urgență exceptează de la această prevedere dar numai pe o perioadă de 72 ore
după care, în absența dovezii de asigurat există urmatoarele posibilități:
- externarea pacientului
- continuarea acordării serviciilor medicale cu plată
- atunci când pacientul se menține într-o stare medicală gravă care îi poate pune viața în
pericol, spitalizarea poate fi continuată cu acordul medicului șef de secție pâna la depașirea
acestei situații.

ACCESIBILITATE

Începând cu 1 aprilie 2013, persoanele asigurate trebuie să plătească co-plată pentru anumite
servicii de sănătate la care sunt indreptățite (intre 5 lei și 10 lei):
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TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 226. (1) Lista serviciilor medicale pentru care se încasează coplata, nivelul coplăţii, precum şi data
aplicării coplăţii se stabilesc prin contractul-cadru şi prin normele de aplicare a acestuia.
(2) Domeniile de asistenţă medicală pentru care se stabileşte coplata, precum şi suma minimă
şi cea maximă care reprezintă această coplată pentru fiecare categorie de serviciu medical şi
unitate medicală, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în urma negocierii cu asociaţiile de
pacienţi, asociaţiile profesionale, asociaţiile patronale ale furnizorilor de servicii de sănătate
şi CNAS.
(3) Sumele încasate din coplată constituie venituri ale furnizorilor de servicii medicale şi se
utilizează pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor.

Anumite categorii de persoane sunt exceptate de la co-plată (Art.225):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II. Asiguraţii.
Sectiunea 1. - Persoanele asigurate.
Art. 225. Următoarele categorii de asiguraţi sunt scutite de la coplată, după cum urmează:
a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi
de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau
studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă;
b) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul
Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu
realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
c) pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
d) toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii,
iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară,
pentru toate serviciile medicale.

TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV - Obligativitatea asigurării asistenţei medicale.
Art. 663. (1) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au obligaţia de a acorda asistenţă
medicală/îngrijiri de sănătate unei persoane doar dacă au acceptat-o în prealabil ca
pacient, criteriile de acceptare urmând a fi stabilite prin normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.
(2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot refuza să acorde asistenţă
medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase şi orientare sexuală sau pe alte
criterii de discriminare interzise prin lege.
(3) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au obligaţia de a accepta pacientul
în situaţii de urgenţă, când lipsa asistenţei medicale poate pune în pericol, în mod grav şi
ireversibil, sănătatea sau viaţa pacientului.
Art. 665. (1) Medicul, asistentul medical/moaşa, angajaţi ai unei instituţii furnizoare de servicii
medicale, au obligaţia acordării asistenţei medicale/îngrijirilor de sănătate pacientului
care are dreptul de a primi îngrijiri medicale/de sănătate în cadrul instituţiei, potrivit
reglementărilor legale.

ACCESIBILITATE

Tot Legea nr. 95/2006 Titlul XIV, Capitolul IV, reglementează obligația de a oferi îngrijiri
medicale pacientului.
Sunt prevazute două situații (Art.663; Art.665):
1. Personalul medical care lucrează în unități medicale este obligat să asigure îngrijiri
medicale fiecărei persoane îndreptățite să primească serviciul medical respectiv.
2. În cazul personalului medical care lucrează în afara unei unități medicale, acesta este
obligat să ofere îngrijiri medicale în umatoarele cazuri:
a. tuturor pacienților care au fost acceptați, fără discriminare pe diverse criterii
b..tuturor pacienților în situații de urgență când sănătatea sau viața acestora ar putea fi în
mod grav și ireversibil afectată
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Există doar două situații în care medicii pot întrerupe din proprie inițiativă tratamentul sau pot
refuza un pacient (Art.664):
a. cand pacientul este trimis către un alt medic cu calificări superioare care se impun datorită
situației medicale a pacientului sau,
b. cand pacientul a fost ostil și/sau lipsit de respect față de medic.
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV. Obligativitatea asigurării asistenţei medicale
Art. 664. (1). Atunci când medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au acceptat pacientul,
relaţia poate fi întreruptă:
a) odată cu vindecarea bolii;
b) de către pacient;
c) de către medic, în următoarele situaţii:
(i).atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele medicale obţinute,
care justifică asistenţa altui medic cu competenţe sporite;
(ii) pacientul manifestă o atitudine ostilă şi / sau ireverenţioasă faţă de medic.
(2). Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinţa
terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar
în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.
ATENȚIE la atitudinea față de personalul medical!
Consecința poate fi întreruperea relației medic-pacient.
Legea nr. 46 din 21.01.2003 prevede că pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea
mai înaltă calitate de care societatea dispune, subliniind însă că acestea se vor asigura în
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale (Art.2):

ACCESIBILITATE

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
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Conform Art. 35 pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea
stării sale de sănătate sau până la vindecare, continuitatea îngrijirilor asigurându-se prin
colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unităţi medicale:
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 35. (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de
sănătate sau până la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele
unităţi medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de
medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat.
După externare pacienţii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are de asemenea dreptul de a beneficia de asistenţă medicală și stomatologică
de urgenţă, şi de servicii farmaceutice, în program continuu (Art.36):
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 36. - Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă
stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
și are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate (Art.31):
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat
din afara spitalului (Art.33):
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 33. - Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic
acreditat din afara spitalului.
În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza
criteriilor medicale care se elaborează de către MS şi se aduc la cunoştinţa publicului (Art.29):
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 29. (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite
tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe
baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaborează de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.

CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 34. (1) Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună
pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze
altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau
donaţii, cu respectarea legii.

ACCESIBILITATE

Art. 34 prevede interzicerea oricaror presiuni din partea personalului medical și nemedical
asupra pacientului în scopul obținerii unor recompense:
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Situațiile în care se poate exercita refuzul acordarii aistenței medicale sunt prevazute și
în Art.33, alin. 1 și 2 al Codului deontologic al Colegiului Medicilor din România; în acest
articol sunt prevăzute câteva situații suplimentare comparativ cu Legea 95: “dacă prin
solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i știrbi independența
profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este conformă cu
principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul și rolul social al profesiei
medicale”:
Art. 33 - Refuzul acordării serviciilor medicale.
(1) Refuzul acordării asistenţei medicale poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă prin
solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i ştirbi
independenţa profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este
conformă cu principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul şi rolul
social al profesiei medicale.
Trebuie precizat insă că atât Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România cât și
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România sunt acte adoptate de organizațiile profesionale ale personalului medical
(Colegiul Medicilor din România și respectiv OAMGMAMR); ele nu sunt obligatorii din punct
de vedere juridic și nu pot adauga prevederi la Legea 95; ele transformă doar niște obligații
legale în obligații etice pentru personalul medical.
Atât în Legea 95 cât și în Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România sunt precizate
condițiile stricte asociate refuzului asistenței medicale:

ACCESIBILITATE

Legea nr.95.
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV. Obligativitatea asigurării asistenţei medicale.
Art. 664. –
(2) Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii), dorinţa
terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să găsească o alternativă, doar
în măsura în care acest fapt nu pune în pericol starea sănătăţii pacientului.
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Codul deontologic al Colegiului Medicilor din Romania.
Art. 33 - Refuzul acordării serviciilor medicale.
(2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la baza
refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viaţa sau
sănătatea persoanei în cauză nu sunt puse în pericol şi, în măsura în care refuzul este
bazat pe încălcarea convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt
coleg sau o altă unitate medicală.

3. DREPTUL LA INFORMARE CORECTĂ
Referitor la dreptul la informare corectă Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede:
Fiecare individ are dreptul sa primească toate informațiile referitoare la starea lui de sănătate,
la serviciile de sănătate și cum să le folosească, precum și tot ce-i poate oferi cercetarea științifică
și inovația tehnologică.
Profesioniștii și toți furnizorii de îngrijiri de sănătate trebuie să ofere o informare personalizată
pacientului, adaptată în special particularităților lui religioase, etnice și lingvistice. Aceste
informații trebuie să fie făcute ușor accesibile, înlăturând obstacolele birocratice, educând
furnizorii de sănătate, pregătind și distribuind materiale informative.
Pacientul are dreptul să-și vadă dosarul medical, să-l fotocopieze, să pună întrebări și de a se
corecta greșelile eventuale.
Un bolnav internat are dreptul la o informare continuă și detaliată care poate fi garantată
eventual de un „tutore”.
Fiecare individ are dreptul la acces direct, la informare asupra cercetărilor științifice, farmaceutice
și inovații tehnologice, fie din surse publice, fie private, dacă aceasta indeplinește criteriile de
corectitudine și transparență.

Art. 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire. Cetățenii
europeni ar trebui să beneficieze de:
1.3.. Dreptul de acces la toate informațiile privind starea proprie de sănătate; de a participa în
mod proactiv la luarea deciziilor privind tratamentul personal.
1.4. Strategii de informare destinate pacienţilor care să explice în mod clar, într-o formă și un
limbaj accesibil, faptul că au dreptul la un standard optim de îngrijire în toate stadiile bolii.
1.5.. Informații privind gradul în care unitatea / centrul oncologic se conformează standardelor
de calitate referitoare la gradul de ingrijire specializată a pacienților bolnavi de cancer.
1.5.a Transparenţă în accesarea tuturor datelor naționale anonimizate referitoare la
tratamente oncologice şi rezultate clinice provenind de la instituții medicale, registre de
cancer și programe de audit independente, înaintea demarării tratamentului.
1.8. Acces la informațiile disponibile pe plan local, național și în întreaga Europă cu privire la
activitățile de cercetare și inovare relevante pentru tipul lor de cancer.
1.9. Acces la informații privind ratele de supraviețuire și serviciile de sprijin post-tratament.
Art. 31 din Constituția României garantează dreptul la informație cu condiția ca aceasta să nu
prejudicieze măsurile de protecție a tinerilor sau securitatea națională:
TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale
CAPITOLUL II. Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 31 - Dreptul la informaţie.
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea
corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.
(3) Dreptul la informaţie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecţie a tinerilor sau
securitatea naţională.

DREPTUL LA INFORMARE
CORECTĂ

în Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer se regăsesc următoarele prevederi:
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În același articol 31, alin.4 și 5, legea stipulează obligațiile mijloacelor de informare în masă
privitor la dreptul la informare:
TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II. Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 31 - Dreptul la informaţie.
(4) Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure
informarea corectă a opiniei publice.
(5) Serviciile publice de radio şi de televiziune sunt autonome. Ele trebuie să garanteze
grupurilor sociale şi politice importante exercitarea dreptului la antenă. Organizarea
acestor servicii şi controlul parlamentar asupra activităţii lor se reglementează prin
lege organică.

DREPTUL LA INFORMARE
CORECTĂ

Legea nr. 95 din 14.04.2006 stabilește printre funcțiile asistenței de sănătate publică și
pe aceea privitoare la informare, educare și comunicare pentru promovarea sănătății și
precizează modalitățile de intervenție în domeniul de promovare a sănătății și de educație
pentru sănătate:
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TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 5. - Funcţiile principale ale asistenţei de sănătate publică vizează:
k) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii;
Art. 6. - Principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică sunt următoarele:
c) promovarea sănătăţii şi educaţia pentru sănătate prin:
1. campanii de informare-educare-comunicare;
2. programe de educaţie pentru sănătate şi promovare a sănătăţii în comunităţi;
3. dezvoltarea şi implicarea comunităţilor locale;
4. pledoaria pentru sănătatea publică;
Art.230 stabilește dreptul asiguraților la informație în cazul tratamentelor medicale:
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 230.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
o) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
În raport cu Casele de Asigurări de Sănătate fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel
puţin o dată pe an de către acestea asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra
drepturilor şi obligaţiilor sale; de asemenea Casa Națională de Asigurari de Sănătate și Casele
Județene de Asigurări de Sănătate au obligația de a acorda gratuit informaţii, consultanţă
şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate atat persoanelor asigurate cât și
angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale (Art.234; Art.280; Art.281):

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 234. - Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de
asigurări, asupra serviciilor de care beneficiază, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.
CAPITOLUL VI. Organizarea caselor de asigurări de sănătate.
SECŢIUNEA a 2-a. Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate.
Art. 280. (1) Atribuţiile CNAS sunt următoarele:
m) acordă gratuit informaţii, consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de
sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;
Art. 281. - Atribuţiile caselor de asigurări sunt următoarele:
f) să furnizeze gratuit informaţii, consultanţă, asistenţă în problemele asigurărilor sociale
de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor
de servicii medicale;

CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum şi la modul de a le utiliza.
Art. 5.
(1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sănătate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care
trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente
la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării
recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
Art. 8. - Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba
română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte
sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Art. 12. - Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris
al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării
Informarea prealabilă şi adecvată a persoanei este prevazută și în Codul deontologic al
Colegiului Medicilor din România (Art.14, lit.a și b):
CAPITOLUL II. Consimţământul. Art. 14. Informarea prealabilă şi adecvată a persoanei.
(1) Medicul va solicita şi va primi consimţământul numai după ce, în prealabil, persoana
respectivă sau cea îndreptăţită să îşi dea acordul cu privire la intervenţia medicală a
primit informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa
consecinţelor şi a riscurilor previzibile şi în general acceptate de societatea medicală.
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată şi raportată persoana care
urmează să îşi manifeste consimţământul.

DREPTUL LA INFORMARE
CORECTĂ

În raport cu furnizorii de servicii de sănătate găsim prevederi referitoare la dreptul la
informare corectă stipulate în Legea nr. 46 din 21.01.2003 (Art. 4; Art.5; Art.6; Art.8; Art.11;
Art.12); informațiile trebuiesc acordate într-un limbaj clar, accesibil:
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4. DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT
În Carta Europeană a Drepturilor Pacientului, Art.4 face referire la dreptul la consimțământ
ca un act punctual ce se adresează unor situații concrete. Etapele dreptului la consimțământ
pot fi eșalonate astfel: dreptul la informare referitor la decizia pe care urmează să o ia, dreptul
pacientului de a accepta sau de a refuza serviciul medical propus și în final semnarea unui
acord explicit:
Fiecare individ are dreptul la toate informațiile care îi pot permite să participe activ la luarea
deciziilor referitoare la sănătatea proprie; această informare este o condiție prealabilă oricărei
proceduri sau tratament, inclusiv participării la o cercetare științifică.
Furnizorii de sănătate trebuie să ofere pacientului toate informațiile referitoare la tratamentul
sau operația care urmează să fie facute, inclusiv asupra riscurilor asociate, efectelor secundare
și alternativele existente.
Această informare trebuie facută cu suficient timp înainte (cel puțin cu 24 ore) și într-un
limbaj accesibil, pentru a permite participarea activă a pacientului la luarea deciziei.
Bolnavul are dreptul să refuze un tratament sau o intervenție medicală sau să-și schimbe
opțiunea în cursul tratamentului.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT

În cazul Cartei Europene a Drepturilor Pacienților cu Cancer, dreptul la consimțământ reiese
din Art.1, alin.1.3:
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Articolul 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.3.. Dreptul de acces la toate informațiile privind starea proprie de sănătate; de a participa
în mod proactiv la luarea deciziilor privind tratamentul personal.
1.4.. Strategii de informare destinate pacienţilor care să explice în mod clar, într-o formă și un
limbaj accesibil, faptul că au dreptul la un standard optim de îngrijire în toate stadiile bolii.
1.5. Informații privind gradul în care unitatea / centrul oncologic se conformează standardelor
de calitate referitoare la gradul de ingrijire specializată a pacienților bolnavi de cancer.
1.5a Transparenţă în accesarea tuturor datelor naționale anonimizate referitoare la
tratamente oncologice şi rezultate clinice provenind de la instituții medicale, registre de
cancer și programe de audit independente, înaintea demarării tratamentului.
1.6. Un plan clar și transparent de îngrijire personalizată înainte de începerea oricărui
tratament; dreptul de a solicita o a doua opinie.
Articolul 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare,
acordată în mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții
europeni ar trebui să beneficieze de :
2.1.. Acces în timp util la metode de diagnostic validate, menite să asigure un diagnostic cat
mai exact și precoce. Aducerea la cunoștinţă a diagnosticului într-un mod corect și plin de
înţelegere, de către un specialist cu experiență.
În România, prevederile privitoare la dreptul la informare se împletesc strâns cu cele privitoare
la consimțământ rezultând astfel noțiunea de „consimțământ informat”. Constituția
României nu prevede dreptul la consimțământ al pacientului. În schimb, Legea nr. 46/2003 a
drepturilor pacientului, act normativ ce transpune în mare parte prevederile Cartei Europene
a Drepturilor Pacienților, face referiri la dreptul la consimțământ informat în mai multe
articole (de la 6 până la 20):

CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente
la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării
recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
Art. 8. - Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba
română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte
sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
Pacientul are dreptul de a cere (în scris și sub semnătură) a nu fi / a nu mai fi informat
asupra stării sale de sănătate. El poate desemna, nominal, persoana sau persoanele care au
dreptul de a primi informații în locul său:
CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o
altă persoană care să fie informată în locul său.

CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 10. - Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor,
diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
Concret, pacientul trebuie să își dea acordul și să specifice, în scris, persoanele care pot
fi informate asupra stării sale de sănătate precum și tipul de informații pe care acestea le
pot primi. Persoanele nominalizate, la rândul lor, sunt identificate pe baza documentelor de
identitate și semnează un act în care specifică tipul de informații primite. Este interzis a se
da informații telefonic.
NU insistați și nu faceți presiuni asupra personalului medical pentru a primi informații despre
o rudă, prieten sau cunoștință, fără a vă asigura în prealabil că pacientul este dispus să
semneze un act care să vă permită accesul la informații.
NU cereți medicului să nu ii comunice pacientului diagnosticul, starea de sănătate,
prognostic, etc. indiferent de motiv.
Medicul este obligat prin lege să informeze pacientul și să obțină consimțământul acestuia
pentru diverse servicii medicale. Nerespectarea acestor prevederi conduce la sancționarea
acestuia.
Dreptul pacientului de a cere și de a obține o a doua opinie medicală este prevăzut în Art.11:
CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT

O prevedere care în viața reală poate naște multe controverse și suspiciuni putând conduce
chiar la situații conflictuale majore, este cea din Art.10:
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iar Art.12 prevede dreptul pacientului de a primi la externare un document medical care
să cuprindă diagnosticul, investigațiile, tratamentul, rezumatul întregii evoluții pe timpul
spitalizării precum și recomandările la externare. De asemenea, pacientul este indreptățit a
cere și a primi o copie după investigațiile de înaltă performanță (dar numai o singură dată).
CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 12. - Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, conform prevederilor art.
9 şi 10, are dreptul să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului,
tratamentului, îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării şi, la cerere, o copie a înregistrărilor
investigaţiilor de înaltă performanţă, o singură dată.
Pacientul are dreptul de a refuza / a opri un act medical, pe propria răspundere, dar numai după
ce a fost informat anterior asupra riscurilor la care se expune luând o astfel de decizie(Art.13).
Decizia se ia în scris, sub semnatură.
CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi,
în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT

Înainte de a refuza sau a opri desfașurarea unui act medical, ASIGURAȚI-VĂ că ați înțeles bine
care sunt consecințele refuzului dumneavoastră!
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În situațiile de urgență medicală, când pacientul se afla în postura de a nu-și putea manifesta
voința dar și-a exprimat anterior opțiunea, această opțiune poate fi considerată echivalentă cu
acordul (Art.14):
CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 14. - Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală
de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioară a voinţei acestuia.
Când pacientul nu are discernământul necesar luării unei decizii, această sarcină revine
reprezentantului legal. Chiar și în această situație, pacientul trebuie să fie implicat în luarea
deciziei în măsura în care i-o permite capacitatea de ințelegere (Art.16).
În situații de urgență se procedează la intervenția medicală fără a mai fi necesar
consimțământul reprezentantului legal (Art.15):
CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 16. - În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
Art. 15. - În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul
reprezentantului legal nu mai este necesar

În Art. 17 este prevăzută situația în care pacientul fără discernământ are nevoie de o
intervenție medicală iar reprezentantul legal refuză să iși dea acordul:
CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 17. (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este
declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi
din 2 medici pentru pacienţii din ambulator.

CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 18.
- Consimţământul 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 acord.
Art. 19.
- Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul
medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică
persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii
consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul
pacientului.
O prevedere specială se adresează interdicției de a filma/fotografia pacientul într-o unitate
medicală fără consimțământ și situațiilor care exceptează de la această regulă (Art.20):
CAPITOLUL III. Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 20.
- Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul
său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului
şi evitării suspectării unei culpe medicale.
În Legea nr. 95 din 14.04.2006 (Art.660) se regăsesc prevederi asemănătoare celor expuse
anterior, subliniindu-se calitatea de “consimțământ informat” a acordului pacientului:
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL III - Acordul pacientului informat.
Art. 660. (1) Pentru a fi supus la metode de prevenţie, diagnostic şi tratament, cu potenţial de
risc pentru pacient, după explicarea lor de către medic, medic dentist, asistent medical/
moaşă, conform prevederilor alin. (2) şi (3), pacientului i se solicită acordul scris.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT

Constituirea Comisiei de arbitraj multidisciplinară se realizează conform procedurii
operaționale adoptate la nivelul unității furnizoare de servicii medicale.
Consimțământul pacientului este de asemenea obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea și
folosirea produselor biologice prelevate din corpul său (Art.18); același lucru este valabil
și pentru participarea sa în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică (Art.19):
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(2) În obţinerea acordului scris al pacientului, medicul, medicul dentist, asistentul medical/
moaşa sunt datori să prezinte pacientului informaţii la un nivel ştiinţific rezonabil pentru
puterea de înţelegere a acestuia.
(3) Informaţiile trebuie să conţină: diagnosticul, natura şi scopul tratamentului, riscurile
şi consecinţele tratamentului propus, alternativele viabile de tratament, riscurile şi
consecinţele lor, prognosticul bolii fără aplicarea tratamentului.
În Art.661 al aceleiași legi este prevăzută vârsta de 18 ani ca fiind vârsta legală de exercitare a
dreptului la consimțământ ; sunt menționate și 2 excepții de la această prevedere:
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL III - Acordul pacientului informat.
Art. 661. - Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani. Minorii îşi
pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în următoarele cazuri:
a) situaţii de urgenţă, când părinţii sau reprezentantul legal nu pot fi contactaţi, iar minorul
are discernământul necesar pentru a înţelege situaţia medicală în care se află;
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi
reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.

DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT

Responsabilitatea personalului medical în situația lipsei consimțământului pacientului se
regăsește în Art.662 și Art.653; este menționată și excepția care se aplică în cazul situațiilor
de urgență:
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL III - Acordul pacientului informat.
Art. 662. (1).Medicul curant, asistentul medical/moaşa răspund atunci când nu obţin consimţământul
informat al pacientului sau al reprezentanţilor legali ai acestuia, cu excepţia cazurilor în care
pacientul este lipsit de discernământ, iar reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu
poate fi contactat, datorită situaţiei de urgenţă.
(2) Atunci când reprezentantul legal sau ruda cea mai apropiată nu poate fi contactat,
medicul, asistentul medical/moaşa pot solicita autorizarea efectuării actului medical
autorităţii tutelare sau pot acţiona fără acordul acesteia în situaţii de urgenţă, când intervalul
de timp până la exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod ireversibil, sănătatea şi viaţa
pacientului.
CAPITOLUL I - Răspunderea civilă a personalului medical.
Art. 653. (3) Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea
reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi
obligativitatea acordării asistenţei medicale.

Voința pacientului, dreptul de a accepta sau de a refuza o intervenție medicală , sunt prioritare
în toate cazurile cu excepția cazurilor de forță majoră când pacientul/reprezentantul legal
sunt în imposibilitate de a-și exprima consimțământul (Art.382):
TITLUL XII. Exercitarea profesiei de medic.Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
din România.
CAPITOLUL I - Exercitarea profesiei de medic.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii generale.
Art. 382. (1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii
legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul,
medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri
o intervenţie medicală.
(2) Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia
sau recomandarea medicală

Prevederi similare se regăsesc și în codurile deontologice ale personalului medical:
Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România (Art.11, Art.12, Art.13, Art.14,
Art.15, Art.16) și Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al
moașei și al asistentului medical din România (Art.30, Art.31, Art.32). Astfel Codul de
deontologie medicală rezervă un întreg capitol consimțământului informat al pacientului,
referindu-se la informarea adecvată a acestuia, la regulile ce trebuiesc respectate la luarea
consimțământului, inclusiv în situația unui pacient minor ori al unuia fără discernământ, sau
în situațiile de urgență . Practic reia obligațiile legislative anterioare enunțându-le din punct
de vedere al eticii medicale:
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- refuzul sau oprirea unei intervenții medicale în desfășurare exprimată în scris ca și
- nerespectarea prescripțiilor și a recomandărilor medicale
absolvă medicul de orice fel de responsabilitate !!!
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CODUL DE DEONTOLOGIE MEDICALĂ AL COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA.
CAPITOLUL II. Consimţământul.
Art. 11 - Acordarea şi retragerea consimţământului.
(1) Nici o intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată
şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză.
(2) În aceleaşi condiţii, consimţământul se poate retrage în orice moment de persoana vizată.
(3) Dispoziţiile privind retragerea consimţământului sunt valabile şi în ceea ce priveşte
consimţământul exprimat, în condiţiile legii, de altă persoană sau instituţie decât persoana
respectivă.
Art. 12 - Consimţământul în cazul minorilor.
(1).. Atunci când, conform legii, un minor nu are capacitatea de a consimţi la o intervenţie,
aceasta nu se poate efectua fără acordul reprezentantului său, autorizarea unei autorităţi sau
a unei alte persoane ori instanţe desemnate prin lege.
(2). Medicul, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate a minorului şi numai strict în interesul
acestuia, poate lua în considerare şi părerea minorului.
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Art. 13 - Consimţământul persoanelor fără capacitatea de a consimţi.
Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli
sau dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimţi la o intervenţie, aceasta nu se poate
efectua fără acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorităţi sau a unei
persoane ori instanţe desemnate prin lege.
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Art. 14 - Informarea prealabilă şi adecvată a persoanei.
(1) Medicul va solicita şi va primi consimţământul numai după ce, în prealabil, persoana
respectivă sau cea îndreptăţită să îşi dea acordul cu privire la intervenţia medicală a
primit informaţii adecvate în privinţa scopului şi naturii intervenţiei, precum şi în privinţa
consecinţelor şi a riscurilor previzibile şi în general acceptate de societatea medicală.
(2) Pe cât posibil, medicul va urmări ca informarea să fie adecvată şi raportată la persoana
care urmează să îşi manifeste consimţământul.
Art. 15 - Lipsa consimţământului în situaţii de urgenţă.
Atunci când, din cauza unei situaţii de urgenţă, nu se poate obţine consimţământul
adecvat, se va putea proceda imediat la orice intervenţie indispensabilă din punct de
vedere medical în folosul sănătăţii persoanei vizate.
Art. 16 - Consimţământul implicit.
În interesul pacientului sunt valabile şi vor fi luate în considerare autorizările şi dorinţele
exprimate anterior cu privire la o intervenţie medicală de către un pacient care, în
momentul noii intervenţii, nu este într-o stare care să îi permită să îşi exprime voinţa sau
dacă prin natura sa actul medical are o succesiune şi o repetabilitate specifică.

CODUL DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE AL ASISTENTULUI MEDICAL GENERALIST, AL MOAȘEI ȘI
AL ASISTENTULUI MEDICAL DIN ROMÂNIA.
CAPITOLUL V. Obligaţii etice şi deontologice.
SECŢIUNEA a 3-a. Consimţământul.
Art 30
O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau reprezentantul legal
al acestuia, în cunoştinţă de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul are dreptul să refuze
sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris răspunderea pentru decizia sa;
consecinţele refuzului său, al opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 32
Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu este
obligatoriu în următoarele situaţii:
a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală
de urgenţă;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, asistentul medical
generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să anunţe medicul curant/de gardă
(decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de specialitate).
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Art. 31
Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este
obligatoriu:
a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul
său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.
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5. DREPTUL LA ALEGERE LIBERĂ

Conform Cartei Europene a Drepturilor Pacientului, pacientul are dreptul de a alege în mod
liber dintre diferite proceduri și furnizori de tratament, pe baza unor informații adecvate,
serviciile de sănătate avand datoria de a garanta acest drept:
Fiecare pacient este liber să opteze între diferitele alternative terapeutice sau între
profesioniști/medici, pe baza unei informari corecte.
Serviciile de sănătate au obligația de a garanta acest drept, oferind pacientului informații
asupra diferitelor centre sau medici capabili să asigure un anumit tip de tratament și rezultatele
obținute precum și înlăturarea obstacolelor care ar putea limita exercitarea acestui drept.
Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
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Articolul 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.3. D
. reptul de acces la toate informațiile privind starea proprie de sănătate; de a participa
în mod proactiv la luarea deciziilor privind tratamentul personal.
Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în
mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni ar
trebui să beneficieze de :
2.5.. Dreptul la alegerea locului în care este diagnosticat şi primeşte tratament, chiar și
dincolo de frontierele naționale.
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Constituția României nu prevede dreptul la liberă alegere al pacientului.
În Legea nr. 46 din 21.01.2003 dreptul la liberă alegere nu este menționat ca atare.El poate fi
dedus din alte prevederi ale legii sau din Norma din 07/04/2004 de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr. 46/2003:
Legea nr. 46 din 21.01.2003
CAPITOLUL II - Dreptul pacientului la informaţia medicală.
Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum şi la modul de a le utiliza.
Normă din 07/04/2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
Art. 15. (1) La cererea pacienţilor internaţi, unităţile cu paturi trebuie să asigure condiţiile necesare
pentru obţinerea de către aceştia a altor opinii medicale, precum şi pentru acordarea de
servicii medicale de către medici acreditaţi din afara unităţii.
Tot în Norma din 07/04/2004 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, în Art.1
sunt listate informațiile pe care unitățile sanitare sunt obligate a le furniza pacienților:

Art. 1. - Unităţile sanitare de orice fel, denumite în continuare unităţi, care acordă îngrijiri de
sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale, au obligaţia de
a furniza pacienţilor informaţii referitoare la:
a) serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea;
b) identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate;
c) regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi;
d) starea propriei sănătăţi;
e) intervenţiile medicale propuse;
f) riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h) date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică;
i) consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale;
j) diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate.

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 219.
(3)
a) alegerea liberă de către asiguraţi a casei de asigurări
c) alegerea liberă de către asiguraţi a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente şi
de dispozitive medicale, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a. Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 230.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care
se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate
condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un
medic din altă localitate;
c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data
înscrierii pe listele acestuia;
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Privitor la dreptul la libera alegere Legea nr. 95 din 14.04.2006 se referă în special la dreptul
asiguraților de a-și alege furnizorul de servicii de sănătate, de medicamente și dispozitive
medicale (Art.219, Art.230); menționăm încă o dată că prevederile Legii 95 se referă la
“asigurați” nu la “pacienți”, două noțiuni care nu se suprapun deoarece pot exista și pacienți
neasigurați:
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Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România prevede dreptul pacientului la o a 2-a
opinie medicală (Art.30):
CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 30 - Dreptul la o a doua opinie medicală
În toate situaţiile medicul va respecta dreptul pacientului de a obţine o a doua opinie medicală
iar Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România se referă la dreptul de alegere a personalului medical mediu (Art.25):
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CAPITOLUL V. Obligaţii etice şi deontologice.
SECŢIUNEA 1. Obligaţia acordării îngrijirilor medicale.
Art. 25.
(1) Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului
medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a
voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru
a hotărî în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de
deplasare etc.) sau a urgenţelor.
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Legislația în vigoare menționează și anumite situații în care o persoană nu are dreptul de a
refuza un anume tratament sau măsură medicală și nici de a alege încetarea sau schimbarea
ei, odată ce aceasta a fost demarată.
Astfel, Codul Penal al României prevede, printre măsurile de siguranță, obligarea la tratament
medical (Art. 109) și respectiv internarea medicală (Art.110) atunci când persoana reprezinta
un pericol pentru societate (bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau
suferind de o boală infectocontagioasă):
TITLUL IV. Măsurile de siguranță.
CAPITOLUL II. Regimul măsurilor de siguranţă. Obligarea la tratament medical.
Art. 109. (1).Dacă făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool
sau de alte substanţe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze
un tratament medical până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să
înlăture starea de pericol.
(2).Când persoana faţă de care s-a luat această măsură nu urmează tratamentul, se poate
dispune internarea medicală.
(3) Dacă persoana obligată la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de
libertate, tratamentul se efectuează şi în timpul executării pedepsei.
Internarea medicală.
Art. 110. Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanţe psihoactive sau suferă
de o boală infectocontagioasă şi prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura
internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoşire sau până la obţinerea
unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.

CAPITOLUL IV. Servicii medicale şi de îngrijiri de sănătate mintală.
SECŢIUNEA a 2-a. Unităţi de asistenţă medicală pentru sănătatea mintală.
Art. 29
(2) Medicul psihiatru poate institui tratamentul fără obținerea consimțământului pacientului
în urmatoarele situații:
a). comportamentul pacientului reprezintă un pericol iminent de vătămare pentru el
însuși sau pentru alte persoane
b) pacientul nu are capacitatea psihică de a înțelege starea de boală și necesitatea
instituirii tratamentului medical și nu are un reprezentant legal ori nu este însoțit de un
reprezentant convențional
c) .pacientul este minor sau pus sub interdicție, caz în care medicul psihiatru este obligat
să solicite și să obțină consimțământul reprezentantului legal
(3) În situațiile prevăzute la alin.(2) lit. a) și b), în care nu se obține sau nu se poate obține
consimțământul reprezentantului legal ori convențional al pacientului, medicul psihiatru
instituie procedurile de diagnostic și tratament pe care le consideră necesare pe perioadă
limitată pentru rezolvarea urgenței. Aceste cazuri vor fi notificate și supuse analizei comisiei
prevăzute la art.61 alin.(1).
(4) Dacă medicul nu deține informații referitoare la existența și identitatea reprezentantului
legal ori convențional prevazut la alin.(3), are obligația de a informa, de îndată, autoritatea
tutelară sau, în cazul minorilor, direcția generală de asistență și protecția copilului din
unitatea administrativ-teritorială în care pacientul își are domiciliul sau reședința ori, în
cazul în care acestea nu sunt cunoscute, pe cele în a caror unitate administrativ-teritorială
se află unitatea medicală.
De asemenea, aceeași lege, în Capitolul V (Internarea într-o unitate de psihiatrie), Secțiunea
a 2-a (Internarea nevoluntară) , articolele de la 53 până la 68 are prevederi referitoare la
internarea nevoluntară.
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Legea sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002
republicată în 13.09.2012 face referiri la situațiile în care medicul psihiatru poate institui
tratamentul fără obținerea consimțământului pacientului (Art.29):
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6. RESPECTUL INTIMITĂȚII ȘI
CONFIDENȚIALITATE
În Carta Europeană a Drepturilor Pacientului se prevede că fiecare individ are dreptul ca orice
informație personală referitoare la starea lui de sănătate și eventualele proceduri diagnostice
și terapeutice să rămână confidențiale precum și acela ca intimitatea lui să fie protejată în
timpul efectuării acestor proceduri:
Fiecare individ are dreptul ca orice informație personală referitoare la starea lui de sănătate și
eventualele proceduri diagnostice și terapeutice să rămână confidențiale precum și intimitatea
lui să fie protejată în timpul efectuării acestora.
Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
Art. 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.7 D
. reptul la intimitate și dreptul pacientului de a decide nivelul de confidențialitate al
datelor proprii.

RESPECTUL INTIMITĂȚII ȘI
CONFIDENȚIALITATE

În Art. 26 Constituția României garantează dreptul la viață privată și de familie:
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TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 26. Viaţa intimă, familială şi privată.
(1) Autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată.
(2) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile
altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Legea nr. 95 din 14.04.2006 prevede dreptul la confidențialitate al asiguraților (Art. 230, alin. 2, lit. n):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 230.
(2) Asiguraţii au următoarele drepturi:
n) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul
şi tratamentul;
În Art. 653, alin.3 și 5, Legea nr.95 stabilește mecanismele de tragere la răspundere disponibile
în cazul încălcării confidențialității:

TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL I - Răspunderea civilă a personalului medical.
Art. 653.
(3) Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea
reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi
obligativitatea acordării asistenţei medicale.
(5) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii
penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii.
Art. 661 abordează dreptul la viață privată și confidențialitate în cazul adolescenților care
accesează servicii de sănătate sexuală și a reproducerii; prevede că adolescenții care au
împlinit vârsta de 16 ani pot decide singuri, fără consimțământul părinților, în chestiuni
medicale care îi privesc în legătură cu diagnosticul și/sau tratamentul problemelor sexuale și
ale reproducerii în cazul în care adolescentul cere expres acest lucru:

Legea nr. 46 din 21.01.2003 are un întreg capitol privind dreptul la confidențialitate și viață
privată al pacientului (Capitolul 4). Legea prevede:
• tipurile de informații confidențiale (Art. 21);
• condițiile de divulgare a informațiilor confidențiale (Art. 22 și 23);
• dreptul pacientului de a-și accesa propriul dosar (Art. 24);
• dreptul pacientului de a fi liber de orice intervenție in viața sa privată și de familie (Art. 25).
CAPITOLUL IV - Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului.
Art. 21. - Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după
decesul acestuia.
Art. 22. - Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care
pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
Art. 23. - În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai
este obligatorie.
Art. 24. - Pacientul are acces la datele medicale personale.
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL III - Acordul pacientului informat.
Art. 661. - Vârsta legală pentru exprimarea consimţământului informat este de 18 ani.
Minorii îşi pot exprima consimţământul în absenţa părinţilor sau reprezentantului legal, în
următoarele cazuri:
b) situaţii medicale legate de diagnosticul şi/sau tratamentul problemelor sexuale şi
reproductive, la solicitarea expresă a minorului în vârstă de peste 16 ani.
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RESPECTUL INTIMITĂȚII ȘI
CONFIDENȚIALITATE

Codul Civil al României prevede printre mai multe drepturi garantate ale persoanei și
drepturile la viață privată și la protejarea datelor personale (Articolele 71, 74, 75 și 77); în
Art.74, lit.g Codul menționează explicit dreptul la viață privată al persoanei spitalizate:
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TITLUL II. Persoana fizică.
CAPITOLUL II - Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente.
SECŢIUNEA a 3-a .Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane.
Dreptul la viaţa privată.
Art. 71. (1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă, personală sau de familie,
nici în domiciliul, reşedinţa sau corespondenţa sa, fără consimţământul său ori fără
respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenţei, manuscriselor
sau a altor documente personale, precum şi a informaţiilor din viaţa privată a unei
persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.
Atingeri aduse vieţii private.
Art. 74. – Sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi considerate ca atingeri aduse vieţii private:
g) difuzarea de material conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile
de asistență medicală precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate,
problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legatură cu boala și cu alte
diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care
aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;
Limite.
Art. 75. (1) Nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secţiune atingerile care sunt
permise de lege sau de convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului
la care România este parte.
(2) Exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale cu bună-credinţă şi cu respectarea
pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte nu constituie o
încălcare a drepturilor prevăzute în prezenta secţiune.
Prezumţia de consimţământ.
Art. 76. - Când însuşi cel la care se referă o informaţie sau un material le pune la dispoziţia
unei persoane fizice ori persoane juridice despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară
activitatea în domeniul informării publicului, consimţământul pentru utilizarea acestora
este prezumat nefiind necesar un acord scris.
Modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal este prevazută în Art.77:
TITLUL II. Persoana fizică.
CAPITOLUL II - Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente.
SECŢIUNEA a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane.
Prelucrarea datelor personale
Art. 77. - Orice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau
neautomate, se poate face numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de legea specială.

Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România prevede obligația medicilor de a
respecta secretul profesional (Art. 17 și 18) și viața privată a persoanei raportat la informația
privind sănătatea pacientului (Art. 19 și 20):
CAPITOLUL III - Secretul profesional şi accesul la datele referitoare la starea de sănătate.
Art. 17 - Secretul profesional.
Medicul va păstra secretul profesional şi va acţiona în acord cu dreptul legal al fiecărei
persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere al informaţiilor referitoare la
sănătatea sa.
Art. 18 - Întinderea obligaţiei de păstrare a secretului profesional .
(1) Obligaţia medicului de a păstra secretul profesional este opozabilă inclusiv faţă de
membrii familiei persoanei respective.
(2) Obligaţia medicului să păstreze secretul profesional persistă şi după ce persoana
respectivă a încetat să îi fie pacient sau a decedat.
Art. 19 - Transmiterea datelor referitoare la sănătatea persoanei. Medicul, la solicitarea
persoanei în cauză, o va informa pe aceasta sau pe persoana desemnată de aceasta cu privire
la orice informaţie pe care o deţine referitoare la starea de sănătate a persoanei în cauză.
Art. 20 - Derogări de la regula păstrării secretului profesional.
Derogările de la dreptul fiecărei persoane la respectul vieţii sale private din punctul de vedere
al informaţiilor referitoare la sănătate sunt numai cele prevăzute în mod expres de lege.

Carta Europeană a Drepturilor Pacientului stabilește dreptul fiecarui individ de a primi
tratamentul de care are nevoie, într-o anumită perioadă de timp în funcție de gradul de
urgență al bolii. Accesul la serviciile medicale trebuie garantat de către furnizorii de servicii
de sănătate iar când accesul nu poate fi realizat imediat pacientul trebuie inclus pe liste
de așteptare care la cererea acestuia pot fi consultate cu condiția respectării dreptului la
confidențialitate. Stabilirea timpilor de așteptare pentru furnizarea serviciilor se face în
baza standardelor specifice și a gradului de urgență a cazului:
Fiecare individ are dreptul să primească tratamentul de care are nevoie, într-o anumită
perioadă de timp în funcție de gradul de urgență al bolii.
Serviciile de sănătate trebuie să garanteze pentru fiecare accesul la serviciile de care are
nevoie și când aceasta nu se poate face imediat, bolnavul să fie inclus pe liste de așteptare,
care la cererea acestuia pot fi consultate cu condiția respectării dreptului la confidențialitate.

RESPECTAREA TIMPULUI
PACIENTULUI

7. RESPECTAREA TIMPULUI
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Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în
mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni ar
trebui să beneficieze de :
2.1.. Acces în timp util la metode de diagnostic validate, menite să asigure un diagnostic cat
mai exact și precoce. Aducerea la cunoștinţă a diagnosticului într-un mod corect și plin de
înţelegere, de către un specialist cu experiență.
2.2. Acces în timp util la o ingrijire optimă și de specialitate corespunzătoare, care să includă
rezultate relevante ale cercetării şi inovării clinice şi să asigure cele mai bune rezultate
posibile.
2.6. După obținerea aprobărilor relevante, acces rapid la cele mai recente inovații în
diagnostic și tratament pentru fiecare pacient.
Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate, care să
fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea mai bună
calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să primească
îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.10. Respectă pacientul; asigură tratamentul necesar într-un interval de timp optim şi prestabilit.

RESPECTAREA TIMPULUI
PACIENTULUI

Dreptul la respectarea timpului pacienților nu este specificat în mod direct în Constituția României.
Prevederile legale referitoare la dreptul la respectarea timpului pacientului din Legea nr. 95
din 14.04.2006 se referă la un singur nivel din cele 4 ale asistenței medicale (asistență medicală
primară, asistență medicală de urgență, asistență medicală ambulatorie de specialitate,
asistență spitalicească) și anume la asistența medicală de urgență (Art.93):
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TITLUL IV. Sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
SECŢIUNEA a 2-a. Primul ajutor de bază şi primul ajutor calificat
Art. 93.
(8) Acordarea primului ajutor calificat este organizată astfel încât timpul maxim de sosire la
locul intervenţiei de la apelul de urgenţă să nu depăşească:
a) 8 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele urbane, la cel puţin 90% din
cazurile de urgenţă;
b) 12 minute, pentru echipajele de prim ajutor calificat, în zonele rurale, la cel puţin 75% din
cazurile de urgenţă.
În Legea nr. 46 din 21.01.2003 dreptul la respectarea timpului pacienților, se regăsește implicit
în prevederile legate de dreptul pacientului de a-și exprima consimțământul în legătură cu o
anumită intervenție medicală, precum și dreptul la tratament și la îngrijire medicală (Art.36):
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 36. - Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă
stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.

Există un Protocol național de triaj al pacienților din structurile pentru primirea urgențelor
(OMS nr.48/26.01.2009) în care se stabilește metodologia triajului și se recomandă ca timpul
mediu de triaj să nu depașească două minute pentru un pacient:
Protocolul național de triaj al pacientilor din structurile pentru primirea urgențelor.
(OMS nr.48/26.01.2009)
III. Când este necesar triajul:
Triajul se efectuează în momentul prezentării pacientului în structura de primire a urgenţelor.
Se definesc mai jos următorii parametri:
- momentul în care pacientul a intrat în structura de primire a urgenţelor - ora preluării (de
către asistentul de triaj);
- momentul preluării pacientului în una dintre zonele de tratament - ora primului consult
medical.
În cazul prezentării simultane a mai multor pacienţi în structura de primire a urgenţelor
sau în orice altă situaţie deosebită, asistentul medical responsabil cu procedura de triaj va
solicita sprijinul celui de-al doilea asistent medical cu atribuţii în procedura de triaj.
Recomandare:
Timpul mediu de triaj nu trebuie să fie mai mare de două minute pentru un pacient.

CAPITOLUL VI – Examinarea și investigarea pacienților în cadrul UPU și CPU.
Art. 59. (1) .Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU,
indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest
lucru necesar.
(2).În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de
specialitate imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU sau CPU
în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este
implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în secţie sau în
sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU sau CPU
despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul aflat în UPU sau CPU, în
vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.
(3). În cazul pacienţilor stabili care se află în UPU sau CPU, medicii specialişti chemaţi din
spital au obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute.
(4)... Personalul de gardă în UPU sau CPU este obligat să consemneze în fişa individuală a
pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat.
(5).În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare.
(6) În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici,
medicul-şef al UPU sau CPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga
şi rezolva problemele respective.

RESPECTAREA TIMPULUI
PACIENTULUI

În OMS nr. 1706/2007 privitor la Conducerea și organizarea unităților și compartimentelor
de primiri urgențe (UPU,CPU) se stabilesc timpii în care personalul medical solicitat trebuie
să se prezinte în Unitatea de Primiri Urgențe și datele ce trebuiesc consemnate în fișa
pacientului:
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CAPITOLUL VIII – Colaborarea dintre UPU și CPU și serviciile de urgență prespitalicească.
Art. 78. - Personalul UPU sau CPU are obligaţia să preia pacientul în cel mai scurt timp posibil,
eliberând echipajul respectiv în cel mult 15 minute de la sosirea în UPU sau CPU.
Art. 81. - Echipajele care transportă pacienţi aflaţi în stare critică au obligaţia să anunţe sosirea
lor din timp, cu cel puţin 10 minute înaintea sosirii, şi să aducă la cunoştinţa personalului
din UPU sau CPU, direct ori prin intermediul dispeceratului, datele clinice despre starea
pacientului şi tratamentul aplicat acestuia până la momentul respectiv.
Există de asemenea protocoale de transfer interclinic al pacientului critic care sunt aprobate
prin Ordinul nr. 1091 din 07/09/2006.
În Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România dreptul la respectarea timpului
pacienților este legat de dreptul pacientului de a-și exprima consimțământul liber pentru orice
intervenție medicală sau tratament (Art.11, Art.15, Art.16):

RESPECTAREA TIMPULUI
PACIENTULUI

CAPITOLUL II . Consimţământul.
Art. 11 - Acordarea şi retragerea consimţământului .
(1) Nicio intervenţie în domeniul sănătăţii nu se poate efectua decât după ce persoana vizată
şi-a dat consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză.
Art. 15 - Lipsa consimţământului în situaţii de urgenţă .
Atunci când, din cauza unei situaţii de urgenţă, nu se poate obţine consimţământul adecvat,
se va putea proceda imediat la orice intervenţie indispensabilă din punct de vedere medical
în folosul sănătăţii persoanei vizate.
Art. 16 - Consimţământul implicit.
În interesul pacientului sunt valabile şi vor fi luate în considerare autorizările şi dorinţele
exprimate anterior cu privire la o intervenţie medicală de către un pacient care, în momentul
noii intervenţii, nu este într-o stare care să îi permită să îşi exprime voinţa sau dacă prin
natura sa actul medical are o succesiune şi o repetabilitate specifică.
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8. DREPTUL LA STANDARDE
DE CALITATE
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede dreptul de acces al pacienților la
servicii medicale de înaltă calitate și obligația organizațiilor profesionale de a elabora
standarde de calitate și de a le reevalua periodic:
Fiecare pacient are dreptul să acceadă la servicii de calitate ridicată pe baza specificării și
respectării unor standarde precise.
Aceste standarde trebuiesc precizate de organizații profesionale, revăzute și reevaluate
periodic.

Art. 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.2. Servicii de screening şi de diagnosticare de calitate superioară, acreditate și armonizate
la nivel european pentru a asigura un standard optim de ingrijire.
1.4.. Strategii de informare destinate pacienţilor care să explice în mod clar, într-o formă și
un limbaj accesibil, faptul că au dreptul la un standard optim de îngrijire în toate stadiile
bolii.
1.5. Informații privind gradul în care unitatea / centrul oncologic se conformează
standardelor de calitate referitoare la gradul de ingrijire specializată a pacienților bolnavi
de cancer.
1.8.. Acces la informațiile disponibile pe plan local, național și în întreaga Europă cu privire
la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru tipul lor de cancer.
Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată
în mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni
ar trebui să beneficieze de :
2.1. A
. cces în timp util la metode de diagnostic validate, menite să asigure un diagnostic
cat mai exact și precoce. Aducerea la cunoștinţă a diagnosticului într-un mod corect și plin
de înţelegere, de către un specialist cu experiență.
2.2. Acces în timp util la o ingrijire optimă și de specialitate corespunzătoare, care să
includă rezultate relevante ale cercetării şi inovării clinice şi să asigure cele mai bune
rezultate posibile.
2.3. Acordarea îngrijirilor la nivel local, ori de câte ori este posibil, şi în mod centralizat în
cazurile recomandate de liniile directoare și recomandările de tratament de specialitate,
aprobate la nivel naţional şi internaţional.
2.6. După obținerea aprobărilor relevante, acces rapid la cele mai recente inovații în
diagnostic și tratament pentru fiecare pacient.
2.8. Dreptul la proiecte de cercetare pentru tipuri specifice de cancer și acces la studiile
clinice existente, dacă acestea sunt disponibile și relevante.
Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate,
care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea
mai bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să
primească îngrijire în sisteme de sănătate care:

DREPTUL LA STANDARDE
DE CALITATE

La rândul ei, Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
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3.1. Se bazează pe Programe naționale de control al cancerului (NCCPs - National Cancer
Control Programs), organizate în conformitate cu ghiduri naționale și care sunt revizuite
periodic de experți externi, inclusiv de către reprezentanți ai pacienților.
3.2.. Ca parte a NCCPs, rezultatele ar trebui supuse unui audit, menit să asigure progrese şi
beneficii optime pentru pacienţii afectaţi de cancer.
3.3. Oferă îngrijire cu un raport optim cost - eficienţă în toate etapele bolii de la diagnosticul
precoce până la tratamentul și sprijinul pentru recuperare, toate acestea conforme cu
standardele de calitate a îngrijirii.
3.4. Abordează probleme cheie de monitorizare medicală pe termen lung şi de supravieţuire
a pacientului menite să asigure cea mai bună calitate a vieții și împlinirea personală prin
reintegrarea și participarea activă în societate și la locul de muncă.
3.5. Asigură strategii optime de management al durerii și al simptomelor.
Dreptul pacienților de a beneficia de respectarea standardelor de calitate în furnizarea
serviciilor medicale nu este specificat în mod direct în Constituția României.
Legea nr. 95 din 14.04.2006 are mai multe prevederi privitoare la calitatea serviciilor medicale
fără a defini însă noțiunea de standard de calitate. Prin Art. 5 se stabilesc funcțiile asistenței
de sănătate publică în materie de calitate:

DREPTUL LA STANDARDE
DE CALITATE

TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 5. - Funcţiile principale ale asistenţei de sănătate publică vizează:
g) asigurarea calităţii serviciilor de sănătate publică;
m) evaluarea calităţii, eficacităţii, eficienţei şi accesului la serviciile medicale;
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Evaluarea furnizorilor de servicii de sănătate din punct de vedere al calității serviciilor
oferite, evaluare realizată în vederea acreditării, este realizată de către Autoritatea Națională
de Management a Calității în Sănătate (ANMCS) în baza unor standarde proprii. Ca o măsură
suplimentară pentru asigurarea calității serviciilor legea prevede și obligația caselor județene
de sănătate de a nu încheia contracte de servicii decât cu furnizorii acreditați (Art.249; Art.250):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL III. Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
SECŢIUNEA a 7-a - Asigurarea calităţii.
Art. 249. (1) Evaluarea calităţii serviciilor de sănătate în vederea acreditării unităţilor sanitare revine
Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.
(2) Evaluarea şi acreditarea unităţilor sanitare se face în baza standardelor, procedurilor şi
metodologiei elaborate de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate.
(3) CNAS încheie contracte numai cu unităţile sanitare acreditate care respectă următoarele
condiţii:
a) dispun de un sistem informaţional şi informatic a cărui utilizare permite evidenţa,
raportarea, decontarea şi controlul serviciilor medicale efectuate, conform cerinţelor CNAS;
b) utilizează pentru tratamentul afecţiunilor numai medicamente din Nomenclatorul de
produse medicamentoase de uz uman;
c) utilizează materiale sanitare şi dispozitive medicale autorizate, conform legii.
Art. 250. - Calitatea serviciilor de sănătate furnizate de către unităţile sanitare este verificată, în
cursul unui ciclu de acreditare, de către structurile de control al calităţii serviciilor de sănătate
din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al direcţiilor de sănătate publică.

•M
. odul de autorizare și acreditare a furnizorilor de servicii medicale. (Titlul VII, Capitolul
I, Art.164, alin. 2, și Capitolul II, Art.173 și 175).
• Modul de verificare al funcționării furnizorilor de servicii medicale – reglementări
privitoare la Inspecția sanitară de stat (Titlul I, Cap. IV – Controlul în sănătatea publică Inspecția sanitară de stat), domeniile în care acționează aceasta (Art.26, alin 2: calitatea
serviciilor de asistență medicală, sănătate publică, domeniul farmaceutic, dispozitive
medicale) și modalitățile specifice de acțiune.
• Reglementări privitoare la managementul spitalelor și sancțiunile ce pot fi aplicate
managerului și/sau consiliului director (Capitolul III-Conducerea spitalelor)
•. Procedura achiziției publice în scopul dotării corespunzătoare a unităților medicale (Titlul
II, Capitolul II, Art.54, lit.e; Titlul II, Capitolul III, Art.58, alin.6; Titlul VII, Capitolul III, Art.177,
alin.4; Titlul VII, Capitolul III, Art.187, alin.10, lit.d);
•.Elaborarea periodică a proiectului de Contract cadru de catre CNAS care se prezintă de
către Ministerul Sănătăţii spre aprobare Guvernului (Titlul VIII, Capitolul VI, Secțiunea a 2-a,
Art.280, alin.1, lit.g); Contractul – cadru reglementează condițiile de furnizare a asistenței
medicale și are prevederi privitoare la respectarea criteriilor de calitate pentru serviciile
medicale oferite în cadrul pachetelor de servicii.
• Titlul XIX - Asistența medicală transfrontalieră; după dispozițiile generale și delimitările
conceptuale, în Capitoll III, Art.904 face referiri la standardele naționale de calitate și
siguranță. Se asociază Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 914/26.07.2006 pentru
aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea
obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare,cu modificările ulterioare.
• În Titlul II: Programe naționale de sănătate – sunt definite programele naționale de
sănătate, și sunt reglementate modalitățile de implementare, coordonare, monitorizare,
evaluare şi control al acestora.
•.În Titlul VI sunt reglementate procedurile și condițiile ce trebuiesc respectate în prelevarea
și transplantul de organe, țesuturi și celule de origine umană.
• Prevederi privitoare la exercitarea profesiei medicale găsim în Titlul XII –Exercitarea
profesiei de medic , unde, dupa dispozițiile generale (Secțiunea 1), sunt menționate
nedemnitățile și incompatibilitățile (Secțiunea a 2-a) precum și condițiile de exercitare a
profesiei de medic (Secțiunea a 3-a). În Titlul XII, Capitolul III, este reglementată organizarea
și funcționarea Colegiului Medicilor din România, organismul cu responsabilități în domeniul
autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic.
•. În Titlul XVI, Capitolul IV, Art.666 se prevede obligația personalului medical de aplicare a
standardelor terapeutice, standarde stabilite prin ghiduri de bună practică aprobate la nivel
național de către Ministerul Sănătății (Titlul I, Capitolul III, Art.16, alin.1, lit.g) sau preluate
din standardele recunoscute de comunitatea medicală a specialității respective:

DREPTUL LA STANDARDE
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În Legea 95 există și alte prevederi care în mod indirect asigură garantarea calității serviciilor
medicale; există reglementări ce se adresează furnizorilor de servicii medicale:
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV - Obligativitatea asigurării asistenţei medicale.
Art. 666. În acordarea asistenţei medicale/îngrijirilor de sănătate, personalul medical are obligaţia
aplicării standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practică în specialitatea respectivă,
aprobate la nivel naţional, sau, în lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea
medicală a specialităţii respective.

DREPTUL LA STANDARDE
DE CALITATE

TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL III - Autorităţile sistemului de sănătate publică.
Art. 16. (1) Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate publică, are
în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
g) aprobă, prin ordin al ministrului, protocoalele standardizate la nivel naţional, elaborate de
comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu consultarea societăţilor medicale de profil;
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• Titlul XVIII. Medicamentul. - este un capitol amplu care după delimitările conceptuale
(Capitolul I definește diverse noțiuni: medicament, substanță, substanță activă, excipient,
medicament imunologic, homeopat, radiofarmaceutic, etc.) se ocupă de prevederile privind
punerea pe piață (Capitolul III), fabricația și importul (Capitolul IV), etichetare și prospect
(Capitolul V), clasificarea medicamentelor în funcție de modul de eliberare (cu sau fără
prescripție medicală)(Capitolul VI), modul de distribuție și brokerajul de medicamente (Capitolul
VII), publicitatea (Capitolul VIII) și informarea publicului (Capitolul IX), reglementări privitoare la
farmacovigilență (Capitolul X) ; în Capitolul XI există prevederi speciale pentru medicamentele
derivate din sânge uman şi plasmă umană; Capitolul XII stabilește că supravegherea respectării
reglementărilor legale revine ANMDM (Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor
Medicale) care colaborează strâns cu EMA (Agenția Europeană a Medicamentelor); tot în
Capitolul XII sunt prevăzute și sancțiunile aplicabile în cazul nerespectării legii.
•.Titlul XX. Dispozitive medicale. – reglementează modalitățile de control al dispozitivelor
medicale utilizate, al activităților de comercializare, distribuție și de prestări de servicii, modul
de aprobare și autorizare a distribuitorilor de dispozitive medicale și accesorii și a furnizorilor
de servicii de întreținere a acestora.
Privitor la dreptul pacienților la standarde de calitate, Legea nr. 46 din 21.01.2003 stabilește:
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România conține dispoziții ce se referă la
obligațiile profesionale și etice ale medicilor ce au rolul de a proteja interesele pacienților.
Astfel, Art.9 se referă la principiul specializării profesionale, care nu permite medicului să
acționeze în afara specialității și competențelor pe care le are decât în cazuri de urgență vitală:

CAPITOLUL I - Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
Art. 9. Principiul specializării profesionale.
Cu excepţia unor cazuri de urgenţă vitală, medicul acţionează potrivit specialităţii,
competenţelor şi practicii pe care le are.
Art.21 se referă la comportamentul profesional și etic și în strânsă legatură cu acesta vine
Art.22 ce cuprinde referiri la fapte și acte nedeontologice:

CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 22. Fapte şi acte nedeontologice.
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special,
următoarele acte:
a) practicarea eutanasiei şi eugeniei;
b) cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării
serviciilor medicale;
c) abandonarea unui pacient fără asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate
medicală sau de un alt medic ori că beneficiază de condiţii adecvate situaţiei în care se află
şi stării sale de sănătate;
d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate ştiinţific sau
neacceptate de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;
e) cu excepţia urgenţelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiţii care ar putea
compromite actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical;
f) emiterea unui document medical de complezenţă sau pentru obţinerea unui folos nelegal
sau imoral;
g) emiterea unui document medical pentru care nu există competenţă profesională;
h) atragerea clientelei profitând de funcţia ocupată sau prin intermediul unor promisiuni
oneroase şi neconforme cu normele publicităţii activităţilor medicale;
i) folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deţinerii unor titluri profesionale, specialităţi ori
competenţe profesionale neconforme cu realitatea;
j) încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
În aceeași ordine de idei Art.25 stabilește limitele angajamentului profesional iar Art.28
prevede posibilitatea consultului în echipă atunci când acest lucru este spre beneficiul
pacientului:

DREPTUL LA STANDARDE
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CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 21. Comportamentul profesional şi etic.
(1) Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional şi etic, fiind în permanenţă
preocupat de creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului
profesiunii medicale.
(2) Comportamentul profesional implică, fără a se limita la, preocuparea constantă şi
permanentă a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor
de educaţie medicală continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee şi tehnici medicale
asimilate şi agreate de comunitatea medicală.
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CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 25. Limitele angajamentului profesional .
(1) În orice situaţie, angajamentul profesional al medicului nu poate depăşi competenţa
profesională, capacitatea tehnică şi de dotare a cabinetului sau a unităţii sanitare ori baza
materială afectată, inclusiv prin convenţii sau colaborări ferme cu alte unităţi sanitare.
(2) Dacă medicul nu are suficiente cunoştinţe ori experienţa necesară pentru a asigura o
asistenţă medicală corespunzătoare, acesta va solicita un consult adecvat situaţiei sau va
îndruma bolnavul către un astfel de consult la o altă unitate medicală.
Aceleaşi dispoziţii se vor aplica şi în cazul în care dotarea tehnică şi materială a unităţii în care
are loc consultul sau intervenţia medicală nu este adecvată consultului, stabilirii diagnosticului
sau intervenţiei medicale.
CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală.
Art. 28. Consultul în echipă.
În situaţia în care este necesar, medicul, cu consimţământul pacientului sau, după caz, al
persoanei respectiv instituţiei abilitate, va solicita părerea unuia sau mai multor medici, cu
care se poate consulta, pentru luarea celor mai adecvate măsuri în interesul pacientului.

DREPTUL LA STANDARDE
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Art. 37 subliniază necesitatea semnalării erorilor profesionale:
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CAPITOLUL V - Activităţile conexe actului medical
Art. 37. Semnalarea erorilor profesionale.
(1) Medicul care ia cunoştinţă despre fapte care, în opinia lui, ar putea constitui erori
profesionale va informa prin scrisoare medicală medicul autor al faptei.
(2) Dacă eroarea nu este corectată ori apreciază că nu s-au întreprins toate măsurile adecvate
situaţiei, medicul va informa în mod cât mai detaliat organismele corpului profesional şi,
cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege, nu va face publice datele decât după ce corpul
profesional s-a pronunţat.

9. DREPTUL LA SIGURANȚĂ
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede dreptul fiecărui pacient la servicii ce
îndeplinesc standardele de siguranță pentru a fi protejat împotriva accidentelor produse de
proasta funcționare a acestora. Garantarea acestui drept și responsabilitatea siguranței revin
în totalitate furnizorilor de servicii medicale:
Fiecare pacient are dreptul să fie protejat împotriva unor eventuale accidente sau leziuni
produse de proasta funcționare a serviciilor de sănătate, malpractica medicală și greșeli, și
trebuie să i se asigure dreptul la acces la servicii și tratament care îndeplinesc standardele
de siguranță.
Garantarea acestor drepturi impune spitalelor și tuturor serviciilor de sănătate să asigure
condițiile optime de funcționare și întreținere a aparaturii, iar operatorii respectivi să fie
pregătiți corespunzător.
Diferiții profesioniști medicali au responsabilitatea totală a siguranței tuturor fazelor
și elementelor tratamentelor aplicate și totodata obligația de a avea o educație/formare
medicală continuă care să le permită evitarea erorilor.
Personalul medical care a informat superiorii asupra unor riscuri posibile, sunt protejați față
de posibilele consecințe adverse.

Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate,
care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea
mai bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să
primească îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.6. Încurajează şi susţin o forţă de muncă cu expertiză și experiență în tratarea anumitor
tipuri de cancer, inclusiv programe de educaţie şi formare pentru toate categoriile
profesionale implicate în îngrijirea pacientului.
3.11.. Oferă pacienţilor protecţie împotriva eventualelor prejudicii cauzate de funcţionarea
precară a serviciilor de sănătate, de malpraxis sau de alte erori.
Dreptul la siguranță în domeniul serviciilor de sănătate nu este prevăzut explicit în Constituția
României dar există anumite prevederi constituționale care pot fi interpretate din punctul
de vedere al dreptului la siguranță: dreptul la viață și la integritate fizică și psihică (Art.22),
dreptul la ocrotirea sănătății (Art.34), dreptul la un mediu sănătos (Art.35):
CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 22. Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.
Art. 34. Dreptul la ocrotirea sănătăţii.
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
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Referiri la dreptul la siguranță se regăsesc indirect în Articolul 3, alin.3.6 și 3.11 din Carta
Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer:
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(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală,
accidente,maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor
paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se
stabilesc potrivit legii.
Art. 35. Dreptul la mediu sănătos.
(1) Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat
ecologic.
(2) Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept.
(3) Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi a ameliora mediul înconjurător.
Dreptul pacientului la siguranță nu este prevăzut ca drept distinct ci implicit în Legea nr. 46
(Legea drepturilor pacientului)(Art.30 alin.1 și 2) și Norma din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii
nr. 46/2003 a drepturilor pacientului (Art.12 si Art.13 alin.1 și 2):

DREPTUL LA SIGURANȚĂ

LEGEA nr. 46
CAPITOLUL VI. Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 30. (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de
dotare necesare şi personal acreditat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
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Norma din 7 aprilie 2004 de aplicare a Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului
Art. 12. - În asigurarea serviciilor din domeniul sănătăţii reproducerii, unităţile trebuie să
asigure condiţiile necesare alegerii de către pacienţi a celor mai sigure metode din punct de
vedere al eficienţei şi lipsei de riscuri.
Art. 13. –
(1).Unităţile au obligaţia de a asigura efectuarea de intervenţii medicale asupra pacientului
numai dacă dispun de dotările necesare şi de personal acreditat.
(2).Intervenţiile medicale asupra pacientului pot fi efectuate în absenţa condiţiilor prevăzute la
alin. (1) numai în cazuri de urgenţă apărute în situaţii extreme.
Legea nr. 95/2006 conține prevederi legate de dreptul la siguranță, prevederi care în mare
parte au fost introduse prin modificări și completări ulterioare, din nevoia de a adapta legislația
națională la legislația elaborată la nivelul Uniunii Europene.
Există prevederi legate de siguranța în domeniul transplantului de organe (Titlul VI, Capitolul
I, Art.141,Art.142; Capitolul II, Art.148):
TITLUL VI. Efectuarea prelevării şi transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană
în scop terapeutic .
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 141. (1) Donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană se fac în scop
terapeutic, cu asigurarea unor standarde de calitate şi siguranţă în vederea garantării unui
nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane.

Art. 142 e) bancă agreată - banca de ţesuturi şi celule de origine umană aflată în afara teritoriului
României.Pentru terţe ţări banca trebuie să respecte standardele de calitate şi siguranţă
impuse de Directiva2004/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie
2004 privind stabilirea standardelor de calitate şi securitate pentru donarea, obţinerea,
controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea şi distribuirea ţesuturilor şi a celulelor umane
şi să prezinte documente justificative în acest sens. Pentru statele membre ale Uniunii
Europene, banca trebuie să fie acreditată de autoritatea competentă din ţara respectivă;

Numeroase prevederi referitoare la siguranța medicamentului sunt incluse în Titlul XVIII al
legii privind: punerea pe piață (Capitolul III), fabricația și importul (Capitolul IV), etichetare și
prospect (Capitolul V), clasificarea medicamentelor în funcție de modul de eliberare (cu sau
fără prescripție medicala)(Capitolul VI), modul de distributie si brokerajul de medicamente
(Capitolul VII), publicitatea (Capitolul VIII) și informarea publicului (Capitolul IX), reglementări
privitoare la farmacovigilență (Capitolul X).
În Titlul XIX sunt cuprinse prevederi referitoare la asistența medicală transfrontalieră
(Capitolul III, Art.904, Art.910):
TITLUL XIX. Asistenţă medicală transfrontalieră.
CAPITOLUL III - Responsabilităţi în vederea acordării de asistenţă medicală transfrontalieră
Art. 904. - În înţelesul prezentului titlu, asistenţa medicală transfrontalieră este acordată pe
teritoriul României ţinând seama de principiile universalităţii, accesului la îngrijiri de bună
calitate, echităţii şi solidarităţii şi în conformitate cu:
a) legislaţia naţională privind asistenţa medicală;
b) standardele şi orientările naţionale privind calitatea şi siguranţa prevăzute în normele
privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii
autorizaţiei sanitare de funcţionare, cu modificările ulterioare, în ghidurile şi protocoalele
clinice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii*), precum şi potrivit standardelor de
acreditare definite de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate,
precum şi în alte dispoziţii legale în vigoare;
c) legislaţia UE în materie de standarde de siguranţă.
Art. 910. (1) Furnizorii de servicii medicale care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României au
următoarele obligaţii:
a) să pună la dispoziţia pacienţilor informaţii referitoare la opţiunile de tratament,
disponibilitatea, calitatea şi siguranţa asistenţei medicale pe care o furnizează în
România
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CAPITOLUL II - Donarea şi donatorul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană.
Art. 148.
(19) Agenţia Naţională de Transplant Bucureşti poate încheia acorduri cu organizaţii
europene de schimb de organe, cu condiţia ca aceste organizaţii să asigure respectarea
cerinţelor prevăzute în Directiva 2010/53/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 7 iulie 2010 privind standardele de calitate şi siguranţă referitoare la organele umane
destinate transplantului, delegându-le acestor organizaţii, printre altele, următoarele:
a) realizarea activităţilor prevăzute de cadrul privind calitatea şi siguranţa;
b) atribuţii specifice legate de schimbul de organe între România şi state membre şi între
România şi ţări terţe.
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Există și alte prevederi legale privitoare la dreptul la siguranță în diverse domenii:
• În domeniul transfuziologiei:
• Lege nr. 282 (r1) din 05/10/2005 privind organizarea activității de transfuzie sanguină,
donarea de sânge și componente sanguine de origine umană, precum și asigurarea calității
și securității sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice.
•. Ordin nr. 607 din 08/05/2013 pentru aprobarea Normelor specifice privind autorizarea
unităților de transfuzie sanguină din unitățile sanitare
• Ordin nr. 1237 din 10/07/2007 privind aprobarea Nomenclatorului național al
componentelor sanguine umane pentru utilizare terapeutică, cu completările și modificările
ulterioare.
• Ordin nr. 1193 din 07/07/2007 pentru aprobarea normelor privind informaţiile care
trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum
şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea
donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane.
• Ordin nr. 608 din 08/05/2013 pentru aprobarea Normelor privind acordarea autorizaţiei
speciale pentru importul şi/sau exportul de sânge uman şi/sau componente sanguine
umane din ori în alte ţări.
• Ordin nr. 1483 din 24/10/2011 privind aprobarea Planului de acţiune pentru asigurarea
securităţii transfuzionale faţă de riscul de transmitere posttransfuzională a infecţiei cu
virusul West Nile la om.
• .Ordin nr. 1224 din 09/10/2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor
de transfuzie sanguină din spitale.
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• În domeniul epidemiologic:
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•O
. rdin nr. 916 din 27/07/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi
control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
• Legea nr. 584/29/10/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în
România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA (prevenire
transmitere, combaterea bolii, protecția specială a persoanelor afectate).
• Reglementări privind siguranța în domeniul radiațiilor.
• Ordin nr. 14 din 24/01/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate
radiologică.
• Ordin nr. 285 din 19/04/2002 pentru aprobarea Normelor privind radioprotecţia
persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante.

10. DREPTUL LA INOVAȚIE
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede dreptul neîngrădit al pacientului de
accesare a procedurilor noi, obligația serviciilor de sănătate de a asigura acest drept și
necesitatea diseminării corespunzătoare a rezultatelor cercetării medicale:
Pacientul are dreptul la proceduri noi de diagnostic sau tratament, în concordanță cu
standardele internaționale și fără constrângeri de natură economică sau financiară.
Serviciile de sănătate au datoria de a promova și susține cercetarea biomedicală și
rezultatele cercetării să fie făcute cunoscute publicului larg.
În privința dreptului la inovație Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:

Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în
mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni
ar trebui să beneficieze de :
2.2 Acces în timp util la o ingrijire optimă și de specialitate corespunzătoare, care să
includă rezultate relevante ale cercetării şi inovării clinice şi să asigure cele mai bune
rezultate posibile.
2.6 După obținerea aprobărilor relevante, acces rapid la cele mai recente inovații în
diagnostic și tratament pentru fiecare pacient.
2.8 Dreptul la proiecte de cercetare pentru tipuri specifice de cancer și acces la studiile
clinice existente, dacă acestea sunt disponibile și relevante.
Art 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate, care
să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea mai
bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să
primească îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.12 R. ecunosc și promovează inovația în cercetarea clinică de înaltă calitate şi participarea
la studii clinice.
3.13 Implică pacienții, alături de cei care le acordă îngrijirii şi de organizaţiile care apără
drepturile pacienţilor, în toate aspectele legate de organizarea şi realizarea cercetărilor
clinice centrate pe pacienţi.
Constituția României din 1991, revizuită în 2003, nu face nicio referire la dreptul pacientului
la inovație.
Legea nr. 95 din 14.04.2006 stabilește cercetarea-dezvoltarea şi implementarea de soluţii
inovatoare ca fiind una dintre principalele funcții ale sănătății publice (Capitolul I, Art.5 lit.h)
ca și informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii (Capitolul I, Art.5 lit.k):
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Art. 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.8.. Acces la informațiile disponibile pe plan local, național și în întreaga Europă cu privire
la activitățile de cercetare și inovare relevante pentru tipul lor de cancer.
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TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art. 5. - Funcţiile principale ale asistenţei de sănătate publică vizează:
h) cercetarea-dezvoltarea şi implementarea de soluţii inovatoare pentru sănătatea publică;
k) informarea, educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii;
De asemenea în Capitolul II, Art.7 lit.f se stabilește că sănătatea publică bazată pe dovezi
reprezintă unul dintre principiile care stau la baza asistenței de sănătate publică:
TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL II - Principiile asistenţei de sănătate publică.
Art. 7. - Principiile care stau la baza asistenţei de sănătate publică sunt următoarele:
f) decizii bazate pe cele mai bune dovezi ştiinţifice existente la momentul respectiv (sănătate
publică bazată pe dovezi).

DREPTUL LA INOVAȚIE

Desfășurarea activității de cercetare se poate realiza conform Legii 95/2006 la toate cele 3
domenii ale asistenței medicale: asistența medicală primară (Titlul III, Capitolul IV, Art.77),
asistența medicală ambulatorie de specialitate (Titlul V, Capitolul II, Art.136; Capitolul III,
Art.140) și spitale (Titlul VII, Capitolul I, Art.165):
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TITLUL III. Asistenţa medicală primară.
CAPITOLUL IV. Serviciile furnizate în cadrul asistenţei medicale primare.
Art. 77.
i) activităţi de cercetare ştiinţifică;
TITLUL V. Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate.
CAPITOLUL II - Derularea şi coordonarea activităţilor din ambulatoriile de specialitate.
Art. 136. (1) Structurile medicale prevăzute la art. 135 pot desfăşura următoarele activităţi:
f) activităţi conexe actului medical;
CAPITOLUL III - Finanţarea activităţii furnizorilor de servicii medicale de specialitate din
ambulatoriile de specialitate, laboratoare şi centre medicale multifuncţionale.
Art. 140. - Structurile care realizează activităţi de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate
pot realiza venituri, după caz, din:
e) contracte de cercetare şi pentru activitate didactică;
TITLUL VII. Spitalele.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 165. –
(1) În spital se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal,
universitar şi postuniversitar, precum şi activităţi de cercetare ştiinţifică medicală. Aceste
activităţi se desfăşoară sub îndrumarea personalului didactic care este integrat în spital.
Activităţile de învăţământ şi cercetare vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea
actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale.
(3).Cercetarea ştiinţifică medicală se efectuează pe bază de contract de cercetare, încheiat
între spital şi finanţatorul cercetării.
(4).Spitalele au obligaţia să desfăşoare activitatea de educaţie medicală şi cercetare (EMC)
pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal. Costurile acestor activităţi sunt suportate
de personalul beneficiar. Spitalul clinic poate suporta astfel de costuri, în condiţiile alocărilor
bugetare.

TITLUL XIX. Asistenţă medicală transfrontalieră.
CAPITOLUL VII. Reţelele europene de referinţă.
Art. 919. - Ministerul Sănătăţii sprijină dezvoltarea reţelelor europene de referinţă prin:
a). conectarea furnizorilor de servicii medicale şi a centrelor de expertiză adecvate de
pe teritoriul naţional şi asigurarea diseminării informaţiilor către furnizorii de servicii
medicale şi centrele de expertiză adecvate de pe teritoriul naţional;
b). stimularea participării furnizorilor de servicii medicale şi a centrelor de expertiză la
reţelele europene de referinţă.
CAPITOLUL VIII. Bolile rare.
Art. 920. - Ministerul Sănătăţii cooperează cu celelalte state membre ale UE în ceea ce
priveşte dezvoltarea capacităţii de diagnosticare şi tratament prin:
a). sporirea gradului de informare a cadrelor medicale cu privire la instrumentele care le
stau la dispoziţie, la nivelul UE, pentru a le oferi asistenţă în vederea diagnosticării corecte a
bolilor rare, în special baza de date Orphanet, şi cu privire la reţelele europene de referinţă;
b). sporirea gradului de informare a pacienţilor, a cadrelor medicale şi a organismelor
responsabile cu finanţarea asistenţei medicale cu privire la posibilităţile oferite de
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 de a trimite pacienţii care suferă de boli rare în alte state
membre chiar şi pentru diagnosticare şi tratamente care nu sunt disponibile în statul
membru de afiliere.
CAPITOLUL IX. e-Sănătatea.
Art. 921. - Ministerul Sănătăţii şi CNAS cooperează şi participă la schimburi de informaţii
cu alte state membre ale UE care operează în cadrul unei reţele voluntare ce conectează
autorităţile naţionale responsabile de e-sănătate desemnate de statele membre ale UE.
CAPITOLUL X. Cooperarea privind evaluarea tehnologiei medicale.
Art. 922. –
(1). Ministerul Sănătăţii participă la întâlnirile şi activităţile reţelei voluntare a UE care
conectează autorităţile şi organismele naţionale responsabile de evaluarea tehnologiilor
în domeniul sănătăţii.
(2). Ministerul Sănătăţii comunică Comisiei Europene datele de contact ale reprezentanţilor
desemnaţi.
În Legea nr. 264/2004 se stabilește modul de organizare și funcționare a Academiei de
Științe Medicale precum și rolul acesteia în dezvoltarea ştiinţelor medicale şi farmaceutice,
în promovarea și coordonarea pe plan național a cercetării științifice și colaborarea cu
Ministerul Sănătății. O atribuție importantă a Academiei de Științe Medicale este aceea de
a contribui la valorificarea rezultatelor cercetării prin îndrumarea metodologică a unităților
medicale:

DREPTUL LA INOVAȚIE

Ministerul Sănătății are obligația de a participa la dezvoltarea rețelelor europene de referință
(Titlul XIX, Capitolul VII, Art.919), de a coopera cu celelalte state membre UE atât în domeniul
bolilor rare (Titlul XIX, Capitolul VIII, Art.920; Capitolul IX, Art.921) cât și în schimbul de
informații și în domeniul evaluării tehnologiilor medicale (Titlul XIX, Capitolul X, Art.922).
Aceste prevederi au fost introduse în Titlul XIX care transpune parțial Directiva nr. 2011/24/
UE privind aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere.
Prevederile le asigură pacienților dreptul la inovație prin posibilitatea acestora de a beneficia
de proceduri noi, la cele mai înalte standarde, în alt stat membru al UE, dacă acestea nu sunt
disponibile în țară:
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Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale.
CAPITOLUL I – Dispoziții generale.
Art. 3. - Academia de Ştiinţe Medicale are ca obiect de activitate:
a).. dezvoltarea ştiinţelor medicale şi farmaceutice în scopul îmbunătăţirii stării de sănătate
a populaţiei;
b). promovarea pe plan naţional a cercetărilor ştiinţifice din domeniile biomedicinei,
medicinei clinice, medicinei fundamentale, medicinei preventive, sănătăţii publice şi
ştiinţelor farmaceutice;
c). coordonarea activităţii de cercetare ştiinţifică în domeniile de vârf ale biomedicinei
fundamentale şi aplicative, desfăşurate în unităţile aflate în coordonarea sau subordonarea
Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi de profil.
Art. 4. - În realizarea obiectului său de activitate, Academia de Ştiinţe Medicale colaborează
cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Academia Română, instituţiile de
învăţământ superior de medicină şi farmacie, precum şi cu alte ministere, instituţii şi unităţi
de profil.

11. EVITAREA SUFERINȚELOR ȘI
DURERII CARE NU SUNT JUSTIFICATE
EVITAREA SUFERINȚELOR
ȘI DURERII CARE NU SUNT
JUSTIFICATE

Carta Europeană a Drepturilor Pacientului prevede dreptul fiecărei persoane de a evita
suferința și durerea în orice moment al evoluției bolii:
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Serviciile de sănătate trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a evita producerea unor
suferințe sau dureri nejustificate cum sunt oferta pentru tratamentele paliative și simplificarea
accesului la aceste servicii.
Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în
mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni ar
trebui să beneficieze de :
2.4. Accesul la sprijin psihologic adecvat în toate etapele bolii, necesar pentru a face față
impactului psihologic al proceselor de screening, diagnostic și tratament, calitatea vieții și
de supraviețuire.
Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate, care să
fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea mai buna
calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să primească
îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.4. Abordează probleme cheie de monitorizare medicală pe termen lung şi de supravieţuire
a pacientului menite să asigure cea mai bună calitate a vieții și împlinirea personală prin
reintegrarea și participarea activă în societate și la locul de muncă.
3.5. Asigură strategii optime de management al durerii și al simptomelor.
3.14. Pun în aplicare și mențin o strategie de îngrijiri paliative integrate de înaltă calitate.

Acest drept nu este exprimat ca atare în Constituția României dar există o serie de prevederi
legale care au în vedere anumite aspecte ce pot fi încadrate în conținutul acestuia, precum
dreptul pacienților de a beneficia de îngrijiri paliative. Astfel Art.22 garanteaza dreptul la
viață precum și dreptul la integritate fizică și psihică al persoanei:
TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II. Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 22 - Dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică.
(1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.
(2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman
ori degradant.

TITLUL II. Persoana fizică
CAPITOLUL II. Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii comune.
Drepturi ale personalităţii.
Art. 58. (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică, la
demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea
drepturi recunoscute de lege.
SECŢIUNEA a 2-a. Drepturile la viaţă, la sănătate şi la integritate ale persoanei fizice.
Garantarea drepturilor inerente fiinţei umane.
Art. 61. (1) Viaţa, sănătatea şi integritatea fizică şi psihică a oricărei persoane sunt garantate şi
ocrotite în mod egal de lege.
Inviolabilitatea corpului uman.
Art. 64. (2) Orice persoană are dreptul la integritatea sa fizică şi psihică. Nu se poate aduce atingere
integrităţii fiinţei umane decât în cazurile şi în condiţiile expres şi limitativ prevăzute de lege.
Legea nr. 46 din 21.01.2003 conține mai multe dispoziții privitoare la evitarea suferinței și la
tratamentul paliativ:
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 2. - Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 31. - Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în
măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel
familial.

EVITAREA SUFERINȚELOR
ȘI DURERII CARE NU SUNT
JUSTIFICATE

Aceleași prevederi referitoare la dreptul la viață, la integritate fizică și psihică sunt prezente
și în Codul Civil al Romaniei (Art.58, Art.61, Art.64):
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iar Legea nr. 95 din 14.04.2006 are prevederi legate de acest drept în Art.236 (cu mențiunea
că această lege se referă numai la “asigurați”):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL III - Servicii medicale suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
SECŢIUNEA a 2-a. Servicii medicale curative.
Art. 236. (1) Asiguraţii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea
complicaţiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferinţei, după caz.
Pentru respectarea acestui drept în cazul persoanelor cu tulburări psihice există prevederi
specifice în Legea nr. 487/2002 a sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări
psihice și Normele de aplicare ale acestei legi aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr.
488 din 15/04/2016:

EVITAREA SUFERINȚELOR
ȘI DURERII CARE NU SUNT
JUSTIFICATE

CAPITOLUL IV - Servicii medicale şi de îngrijiri de sănătate mintală.
SECȚIUNEA a 3-a. Drepturile persoanelor cu tulburări psihice.
Art.37. – (1).. Se interzice supunerea oricărei persoane internate într-o unitate de psihiatrie sau
admise în centre de recuperare și reabilitare la tratamente inumane sau degradante ori la alte
rele tratamente.
(2). Încălcarea prevederilor alin.(1) se pedepsește potrivit legii penale.
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Art.39. – (1). Persoanelor internate li se poate restricționa libertatea de mișcare, prin folosirea
unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real si concret viața, integritatea
corporală sau sănătatea lor ori a altei persoane.
(2).. Este interzisă imobilizarea cu lanțuri ori cătușe a persoanelor internate, iar imobilizarea
cu mijloace specifice protejate, care nu produc vătămări corporale, este permisă doar în
situații excepționale, care sunt stabilite prin normele de aplicare a prezentei legi*
(3). Măsura contenționării nu poate fi folosită ca sancțiune, nu poate fi parte a programului
de tratament și nu poate fi dispusă pentru cazuri de suicid sau de autoizolare ori ca o soluție
pentru lipsa de personal sau de tratament, ca o sancțiune ori formă de amenințare sa pentru
forțarea unei bune purtări ori pentru a preveni distrugerile de bunuri. Această măsură
poate fi folosită doar dacă aplicarea celor mai puțin restrictive tehnici a fost neadecvată sau
insuficientă pentru a preveni orice lovire ori vătămare.
(4).. În caz de suicid sau autoizolare, măsura contenționării nu poate fi folosită mai mult de
două ore.
(5). Folosirea mijloacelor de contenționare trebuie să fie proporțională cu starea de pericol,
să se aplice numai pe perioada necesară doar atunci când nu există o altă modalitate de
înlăturare a pericolului și să nu aibă niciodată caracterul unei sancțiuni.
(6). U
. tilizarea mijloacelor de contenționare trebuie autorizată în prealabil de către medicul
șef de secție, cu excepția cazurilor în care urgența nu permite acest lucru, situație care va fi
de îndată adusă la cunostința medicului șef de secție.
(7). .Utilizarea și incetarea utilizării oricărui mijloc de contenționare se consemnează într-un
registru special, întocmit de către fiecare unitate psihiatrică.
(8).. Procedurile standard de intervenție și imobilizare a pacienților se stabilesc prin normele
de aplicare a prezentei legi.
(9).. Mijloacele necesare pentru aplicarea măsurilor prevăzute la art.5 lit.q se asigură de
către Ministerul Sănătății.

Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România stabilește în Capitolul I principiile
fundamentale ale profesiei de medic subliniind primordialitatea interesului şi a binelui fiinţei
umane iar în Capitolul IV Art.22 definește faptele și actele nedeontologice:
CAPITOLUL I - Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
Art. 1. Scopul şi rolul profesiei medicale.
Întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieţii, sănătăţii şi
integrităţii fizice şi psihice a fiinţei umane.
Art. 4. Primordialitatea interesului şi a binelui fiinţei umane.
În toate deciziile cu caracter medical, medicul va trebui să se asigure că interesul şi binele
fiinţei umane prevalează interesului societăţii ori al ştiinţei.
Art. 8. Obligaţia diligenţei de mijloace.
Medicul îşi va dedica întreaga ştiinţă şi pricepere interesului pacientului său şi va depune
toată diligenţa pentru a se asigura că decizia luată este corectă, iar pacientul beneficiază de
maximum de garanţii în raport de condiţiile concrete, astfel încât starea sa de sănătate să
nu aibă de suferit.

EVITAREA SUFERINȚELOR
ȘI DURERII CARE NU SUNT
JUSTIFICATE

CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală
Art. 22. Fapte şi acte nedeontologice.
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special,
următoarele acte:
d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate ştiinţific sau
neacceptate de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;
e) cu excepţia urgenţelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiţii care ar putea
compromite actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical;
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12. DREPTUL LA TRATAMENT
PERSONALIZAT
Carta Europeană a Drepturilor Pacientului stipulează dreptul fiecărui individ
la servicii de sănătate adaptate la propriile nevoi indiferent de considerentele
economice; criteriile economice nu trebuie să prevaleze asupra dreptului la îngrijire:
Pacientul are dreptul la programe de diagnostic și tratament adaptate cerințelor individuale, în
care criteriile economice nu trebuie să prevaleze asupra dreptului la îngrijire.
În Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer referiri la dreptul unui tratament
personalizat se regăsește în articolul 1, alin.1.6 și articolul 2, alin.2.7:

DREPTUL LA TRATAMENT
PERSONALIZAT

Art. 1: Dreptul de a primi informații exacte și de a fi implicat proactiv în propria îngrijire.
Cetățenii europeni ar trebui să beneficieze de:
1.6. Un plan clar și transparent de îngrijire personalizată înainte de începerea oricărui
tratament; dreptul de a solicita o a doua opinie.
Art. 2: Dreptul la acces optim și rapid la asistența de specialitate corespunzătoare, acordată în
mod optim şi în timp util şi susținută de activități de cercetare și inovare. Pacienții europeni ar
trebui să beneficieze de :
2.7. Dreptul de acces la îngrijire bazată pe nevoi și nu pe capacitatea de plată.
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Constituția României nu face nici o referire la dreptul pacientului la tratament personalizat
iar Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului menționeaza în Capitolul VI, Art.32 acest drept
doar în relație cu mediul în care se aplică tratamentul , nu cu tratamentul în sine:
CAPITOLUL VI - Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale.
Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura
posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
Referitor la dreptul la tratament personalizat Codul deontologic al Colegiului Medicilor din
România stabilește caracterul nemediat al relației medic-pacient (Art.24):
CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală
Art. 24. Caracterul nemediat al relaţiei medic-pacient
Cu excepţia unor situaţii obiectiv excepţionale şi imposibil de înlăturat, orice decizie medicală
se va baza în primul rând pe examinarea personală şi nemediată a pacientului de către medicul
respectiv.
iar Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România stabilește obligații referitoare la persoanele cu tulburări psihice (Capitolul
VI, Secțiunea 1, Art.39):

CAPITOLUL VI - Situaţii speciale în practicarea profesiunii în sistem instituţionalizat .
SECŢIUNEA 1. Situația bolnavului psihic.
Art 39
Persoanele cu tulburări psihice beneficiază de asistenţă medicală şi de îngrijiri de sănătate de
aceeaşi calitate cu cele aplicate altor categorii de bolnavi şi adaptate cerinţelor lor de sănătate.

13. DREPTUL DE A-ȘI MANIFESTA
NEMULȚUMIREA
În Carta Europeană a Drepturilor Pacientului este prevăzut dreptul oricărei persoane de a
formula o plângere atunci când consideră că a suferit un prejudiciu și de a primi un răspuns
sau orice altă reacție la plângerea făcută:

Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer are câteva prevederi ce pot fi
considerate a face referire la acest drept (Articolul 3, alin. 3.7 și 3.11):
Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate,
care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea
mai bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să
primească îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.7..Recunosc organizațiile care apără drepturile pacienţilor drept parteneri egali în toate
aspectele legate de tratamentul bolnavilor dar şi de cercetare și inovare.
3.11.. Oferă pacienţilor protecţie împotriva eventualelor prejudicii cauzate de funcţionarea
precară a serviciilor de sănătate, de malpraxis sau de alte erori.
În Constituția României este recunoscut dreptul la petiționare (Capitolul II, Art.51) și se
garantează accesul liber la justiție al oricărui cetățean sau organizație înființată în mod
legal (Capitolul I, Art.21) și dreptul la apărare (Capitolul II, Art.24). Dreptul pacientului de a
formula o plângere cu privire la un act sau serviciu medical se circumscrie dreptului general
de a formula petiții autorităților publice prevăzut în Constituție:

DREPTUL DE A-ȘI MANIFESTA
NEMULȚUMIREA

Pacientul are dreptul să se plângă oricând a suferit un prejudiciu sau o leziune în mod
nejustificat, precum și dreptul de a cere explicații.
Serviciile de sănătate trebuie să garanteze exercitarea acestui drept prin oferirea de
informații asupra drepturilor pacientului care să-i permită să recunoască violarea lor și să
formalizeze eventuala plângere/reclamație.
O reclamație trebuie să fie urmată, într-o rezonabilă perioadă de timp, de un răspuns scris
detaliat din partea autorității sanitare responsabile.
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TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 51. Dreptul de petiţionare.
(1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în
numele semnatarilor.
(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor
pe care le reprezintă.
(3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
(4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite
potrivit legii.

DREPTUL DE A-ȘI MANIFESTA
NEMULȚUMIREA

TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL I - Dispoziţii comune
Art. 21. Accesul liber la justiţie.
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.
(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen
rezonabil.
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TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL II - Drepturile şi libertăţile fundamentale.
Art. 24. Dreptul la apărare.
(1) Dreptul la apărare este garantat.
(2) În tot cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.
În sistemul legislativ românesc sunt reglementate trei tipuri de răspundere în situația în care
pacientul se plânge în legatură cu un act sau serviciu medical:
- (I) răspunderea civilă - privește repararea prejudiciului cauzat,
- (II) răspunderea penală - în urma actului sau serviciului medical fapta poate fi considerată
infracțiune, și
-.(III) răspunderea disciplinară a persoanelor responsabile de actul sau serviciul medical furnizat în
mod necorepunzător.
Privitor la răspunderea civilă a personalului medical Legea nr.95 din 14.04.2006 stabilește ce se
înțelege prin personal medical, definește malpraxisul și precizează situațiile în care personalul
medical răspunde civil (Titlul XVI, Capitolul I, Art.653,Art.654):

Art. 654. (1) Toate persoanele implicate în actul medical vor răspunde proporţional cu gradul de
vinovăţie al fiecăruia.
(2) Personalul medical nu este răspunzător pentru daunele şi prejudiciile produse în
exercitarea profesiunii:
a) când acestea se datorează condiţiilor de lucru, dotării insuficiente cu echipament
de diagnostic şi tratament, infecţiilor nosocomiale, efectelor adverse, complicaţiilor şi
riscurilor în general acceptate ale metodelor de investigaţie şi tratament, viciilor ascunse
ale materialelor sanitare, echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor
medicale şi sanitare folosite;
b) când acţionează cu bună-credinţă în situaţii de urgenţă, cu respectarea competenţei
acordate.
Referitor la furnizorii de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive
medicale şi medicamente, Legea nr.95 din 14.04.2006 stabilește răspunderea civilă a
acestora în cazul prejudiciilor produse în activitatea de prevenție, diagnostic sau tratament
(Titlul XVI, Capitolul II, Art.655 - Art.659):
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL I - Răspunderea civilă a personalului medical.
Art. 653. –
(1) În sensul prezentului titlu, următorii termeni se definesc astfel:
a) personalul medical este medicul, medicul dentist, farmacistul, asistentul medical şi
moaşa care acordă servicii medicale;
b) malpraxisul este eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical
sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând
răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
(2) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ
şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii,
prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament.
(3) Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea
reglementărilor prezentului titlu privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi
obligativitatea acordării asistenţei medicale.
(4) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea profesiei şi
atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de urgenţă în care nu
este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
(5) Răspunderea civilă reglementată prin prezenta lege nu înlătură angajarea răspunderii
penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform legii.
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL II - Răspunderea civilă a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare,
aparatură, dispozitive medicale şi medicamente.
Art. 655. (1).Unităţile sanitare publice sau private, în calitate de furnizori de servicii medicale, răspund
civil, potrivit dreptului comun, pentru prejudiciile produse în activitatea de prevenţie,
diagnostic sau tratament, în situaţia în care acestea sunt consecinţa:
a) infecţiilor nosocomiale, cu excepţia cazului când se dovedeşte o cauză externă ce nu a
putut fi controlată de către instituţie;
b) defectelor cunoscute ale dispozitivelor şi aparaturii medicale folosite în mod abuziv,
fără a fi reparate;
c) folosirii materialelor sanitare, dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi
sanitare, după expirarea perioadei de garanţie sau a termenului de valabilitate a acestora,
după caz;
d) acceptării de echipamente şi dispozitive medicale, materiale sanitare, substanţe
medicamentoase şi sanitare de la furnizori, fără asigurarea prevăzută de lege, precum
şi subcontractarea de servicii medicale sau nemedicale de la furnizori fără asigurare de
răspundere civilă în domeniul medical.
(2) Unităţile prevăzute la alin. (1) răspund în condiţiile legii civile pentru prejudiciile produse
de personalul medical angajat, în solidar cu acesta.
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Art. 656. - Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, răspund civil şi
pentru prejudiciile cauzate, în mod direct sau indirect, pacienţilor, generate de nerespectarea
reglementărilor interne ale unităţii sanitare.
Art. 657. - Unităţile sanitare publice sau private, furnizoare de servicii medicale, şi
producătorii de echipamente şi dispozitive medicale, substanţe medicamentoase şi materiale
sanitare răspund potrivit legii civile pentru prejudiciile produse pacienţilor în activitatea de
prevenţie, diagnostic şi tratament, generate în mod direct sau indirect de viciile ascunse ale
echipamentelor şi dispozitivelor medicale, substanţelor medicamentoase şi materiale sanitare,
în perioada de garanţie/valabilitate, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 658. - Prevederile art. 657 se aplică în mod corespunzător şi furnizorilor de servicii medicale
sau nemedicale, subcontractate de către unităţile sanitare publice sau private furnizoare de
servicii medicale, în cazul prejudiciilor aduse pacienţilor în mod direct sau indirect, ca urmare
a serviciilor prestate.
Art. 659. - Furnizorii de utilităţi către unităţile sanitare publice sau private furnizoare de
servicii medicale răspund civil pentru prejudiciile cauzate pacienţilor, generate de furnizarea
necorespunzătoare a utilităţilor.
În Titlul XVI, Capitolul V, Art. 667 stabilește obligația medicilor de a încheia o poliță de asigurare
valabilă pentru cazuri de malpraxis, aceasta fiind și o condiție obligatorie pentru angajare;
despăgubirile stabilite în asigurarea de malpraxis se acordă indiferent de locul în care a fost
acordată asistența medicală (Art.668):

TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL V - Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici,
farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.
Art. 667. (1) Personalul medical definit la art. 653 alin. (1) lit. a) care acordă asistenţă medicală, în
sistemul public şi/sau în cel privat, într-o locaţie cu destinaţie specială pentru asistenţă
medicală, precum şi atunci când aceasta se acordă în afara acestei locaţii, ca urmare a unei
cereri exprese din partea persoanei sau a persoanelor care necesită această asistenţă ori a
unui terţ care solicită această asistenţă pentru o persoană sau mai multe persoane care, din
motive independente de voinţa lor,nu pot apela ele însele la această asistenţă, va încheia o
asigurare de malpraxis pentru cazurile de răspundere civilă profesională pentru prejudicii
cauzate prin actul medical.
(2) O copie de pe asigurare va fi prezentată înainte de încheierea contractului de muncă,
fiind o condiţie obligatorie pentru angajare.
Art. 668. (2) Despăgubirile se acordă indiferent de locul în care a fost acordată asistenţa medicală.

TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL V - Asigurarea obligatorie de răspundere civilă profesională pentru medici,
farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.
Art. 673. (1) Despăgubirile se pot stabili pe cale amiabilă, în cazurile în care rezultă cu certitudine
răspunderea civilă a asiguratului.
(2) În cazul în care părţile - asigurat, asigurător şi persoana prejudiciată - cad de acord sau
nu, este certă culpa asiguratului, despăgubirile se vor plăti numai în baza hotărârii definitive
a instanţei judecătoreşti competente.
Stabilirea existenței unei situații de malpraxis revine Comisiei de monitorizare şi competenţă
profesională pentru cazurile de malpraxis de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică
județene și a Municipiului București (Art.679; Art.683); decizia comisiei poate fi contestată
la instanța de judecată competentă ( Art.684); instanţa competentă să soluţioneze litigiile
este judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat
(Art.687):
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL VI - Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru
medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.
Art. 679. (1) La nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti se constituie
Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis, denumită
în continuare Comisia.
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Dacă despăgubirile se pot stabili pe cale amiabilă, ele nu pot fi plătite decât în baza hotărârii
definitive a instanței judecătorești competente (Capitolul V, Art.673):

71

Art. 683. - Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis.
Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile
calendaristice.
Art. 684. (1) În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia
Comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data
comunicării deciziei.
(2) Procedura stabilirii cazurilor de malpraxis nu împiedică liberul acces la justiţie potrivit
dreptului comun.
CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale.
Art. 687. - Instanţa competentă să soluţioneze litigiile prevăzute în prezenta lege este
judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială a avut loc actul de malpraxis reclamat.
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Sesizarea comisiei poate fi facută de către persoana/reprezentantul legal al persoanei
prejudiciate sau de succesori în cazul unei persoane decedate (Capitolul VI, Art.681):
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TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL VI - Procedura de stabilire a cazurilor de răspundere civilă profesională pentru
medici, farmacişti şi alte persoane din domeniul asistenţei medicale.
Art. 681. - Comisia poate fi sesizată de:
a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act
de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de
prevenţie, diagnostic şi tratament.
Art. 688 prevede prescrierea actelor de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie,
diagnostic şi tratament în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor
ce reprezintă infracţiuni:
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL VII - Dispoziţii finale.
Art. 688. - Actele de malpraxis în cadrul activităţii medicale de prevenţie, diagnostic şi
tratament se prescriu în termen de 3 ani de la producerea prejudiciului, cu excepţia faptelor
ce reprezintă infracţiuni.
Titlul XII, Capitolul III, Secțiunea a 6-a din Legea nr.95/2006 are prevederi referitoare la
răspunderea disciplinară a medicului în cazul nerespectării legilor și regulamentelor profesiei
medicale; plângerile se depun la Colegiul medicilor al cărui membru este medicul și sunt
analizate de Comisia de disciplina a acestuia; contestațiile se soluționează de către Biroul
executiv al Consiliului național (Art.450, Art.451):

Art. 451. (1) Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul.
În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau
ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi
desfăşoară activitatea.
(2) Biroul executiv al Consiliului naţional dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia
de disciplină.
(3) Împotriva deciziei de respingere a plângerii persoana care a făcut plângerea poate
depune contestaţie la colegiul a cărui decizie se contestă. Aceasta se soluţionează de
către Biroul executiv al Consiliului naţional.
(4) Plângerile împotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial sau
naţional se înaintează Comisiei superioare de disciplină.
Prevederi referitoare la răspunderea penală sunt stabilite în Codul Penal al României.
Personalul medical poate răspunde penal dacă fapta care a cauzat prejudiciul reprezintă o
infracțiune conform legislației penale, pacientul având posibilitatea de a solicita repararea
prejudiciului printr-o acțiune promovată în cadrul procesului penal.
În cazul în care Casele de Asigurări de Sănătate nu aprobă cererile asiguraţilor privind
rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere sau când nivelul contravalorii
rambursate este considerat nemulțumitor, asiguraţii pot face contestaţie la casa de
asigurări de sănătate la care este luată în evidenţă persoana asigurată și ulterior la instanţa
de contencios administrativ (Legea nr.95/2006, Titlul XIX, Capitolul IV, Art.913):
Legea nr.95 din 14.04.2006
TITLUL XIX. Asistenţă medicală transfrontalieră
CAPITOLUL IV. Rambursarea costurilor.
Art. 913. (1) În situaţia în care casele de asigurări de sănătate nu aprobă cererile asiguraţilor privind
rambursarea contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere, acestea sunt obligate să
le comunice acest lucru, în scris, indicând temeiul legal, în termenul prevăzut în normele
metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.
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TITLUL XII. Exercitarea profesiei de medic.Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor
din România
CAPITOLUL III - Organizarea şi funcţionarea CMR.
SECŢIUNEA a 6-a. Răspunderea disciplinară.
Art. 450. (1) Medicul răspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei
medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională,
a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii
adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în
legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau
ale CMR.
(2) Răspunderea disciplinară a membrilor CMR, potrivit prezentei legi, nu exclude
răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale.
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(2) Asiguraţii pot face contestaţie pentru situaţia prevăzută la alin. (1) sau împotriva nivelului
contravalorii asistenţei medicale transfrontaliere rambursate, la casa de asigurări de sănătate
la care este luată în evidenţă persoana asigurată în condiţiile Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Ulterior comunicării răspunsului la contestaţie sau la expirarea termenului de răspuns,
asiguratul se poate adresa instanţei de contencios administrativ potrivit prevederilor Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România reglementează principiile care
trebuiesc respectate în judecarea cauzelor deontologice:
- celeritatea soluționării cauzei (Art. 54),
- prezumția de nevinovăție (Art. 55),
- imparțialitatea persoanelor care judecă respectiva cauză (Art. 56),
- contradictorialitatea (Art. 57),
- expertiza (Art. 58) și
- procedura audierilor în fața Comisiei (Articolul 59):
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CAPITOLUL VIII. Judecarea cauzelor deontologice.
Art. 54. Celeritatea.
(1) Cercetarea şi analiza oricărei sesizări privind existenţa unei posibile încălcări a dispoziţiilor
prezentului cod de deontologie medicală se fac cu celeritate de către persoanele desemnate
cu cercetarea faptei ori de către cei cărora le-au fost solicitate date în legătură cu soluţionarea
sesizării, fiind obligate să acţioneze cu maximă diligenţă, netergiversând sau prelungind
realizarea atribuţiilor, respectiv comunicarea datelor solicitate.
(2) În adresa de solicitare a unor date şi informaţii necesare soluţionării cauzei disciplinare se
va indica data până la care urmează să se facă comunicarea datelor sau informaţiilor solicitate.
Art. 55. Prezumţia de nevinovăţie
(1) Cercetarea şi analiza oricărei sesizări se vor face având în vedere şi respectând prezumţia
de nevinovăţie a medicului.
(2) Persoanele desemnate cu cercetarea sesizării ori membrii comisiei de disciplină vor acţiona
cu tact şi moderaţie, fără a se antepronunţa sau a emite opinii personale în niciun mod şi în
niciun sens pe timpul soluţionării sesizării.
Art. 56. Imparţialitatea
(1).Persoana desemnată cu cercetarea faptei reclamate ori membrii comisiei de disciplină care
are/au vreun interes personal în cauză, în orice mod, ori are/au legături de rudenie cu
medicul care face obiectul cercetării sau cu persoana care a făcut reclamaţia îl va/vor informa
pe preşedintele comisiei de disciplină, care va decide, după caz, menţinerea sau înlocuirea
persoanei în cauză.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în situaţia existenţei unor situaţii conflictuale.
(3) Nicio persoană implicată în cercetarea sau soluţionarea cauzei disciplinare nu va putea face
declaraţii publice cu privire la cauza respectivă până la soluţionarea ei definitivă.

Art. 57. Contradictorialitatea scrisă
(1) Comisia de disciplină va stărui pentru obţinerea în scris a poziţiei fiecărei părţi implicate
în cauza disciplinară.
(2) Contradictorialitatea orală directă se va desfăşura doar în condiţiile în care pentru
soluţionarea cauzei este strict necesară, neputându-se soluţiona cauza altfel. În acest caz,
preşedintele şedinţei va acţiona cu tact şi înţelegere, fiind interzise adresările directe între
persoanele implicate sau emiterea de către membrii comisiei de disciplină a unor aprecieri
ori opinii în legătură cu cauza respectivă.
Art. 58. Expertiza
(1) .În funcţie de cauza supusă cercetării disciplinare, comisia de disciplină poate solicita o
expertiză de specialitate de la medici specialişti cu reputaţie în domeniu.
(2) Dispoziţiile art. 55 se aplică şi în ceea ce priveşte experţii.
Art. 59. Desfăşurarea audierilor.

Dreptul fiecărei persoane de a fi despăgubită în situația în care a suferit o vătămare fizică,
morală sau psihică în contextul unui act medical este prevăzut în Carta Europeană a
Drepturilor Pacientului:
Pacientul are dreptul de a primi o compensație suficientă, într-o perioadă rezonabilă de
timp, întotdeauna când a avut de suferit fizic, moral sau psihologic din partea unui serviciu
de sănătate, indiferent de cauză (de exemplu o așteptare excesivă sau caz de malpractică)
chiar și atunci când responsabilitatea nu poate fi stabilită cu certitudine.
Carta Europeană a Drepturilor Pacienților cu Cancer prevede:
Art. 3: Dreptul fiecărui cetățean european de a primi asistență în sistemele de sănătate,
care să fie în măsură să asigure: rezultate optime de tratament, reabilitarea pacientului, cea
mai bună calitate a vieții și îngrijire de specialitate la prețuri accesibile. Pacienții ar trebui să
primească îngrijire în sisteme de sănătate care:
3.11 O
. feră pacienţilor protecţie împotriva eventualelor prejudicii cauzate de funcţionarea
precară a serviciilor de sănătate, de malpraxis sau de alte erori.
Constituția României garantează dreptul la acces la justiție, pentru apărarea drepturilor,
libertăților și intereselor legitime ale persoanei (Art.21):
TITLUL II. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale.
CAPITOLUL I - Dispoziţii comune.
Art. 21. Accesul liber la justiţie.
(1) Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a
intereselor sale legitime.

DREPTUL DE A FI COMPENSAT

14. DREPTUL DE A FI COMPENSAT
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Legea nr. 95 din 14.04.2006 stabilește cele 3 modalități de răspundere a personalului medical
și a furnizorilor de servicii medicale, materiale sanitare, aparatură, dispozitive medicale şi
medicamente :
(I) răspunderea civilă (privește repararea prejudiciului cauzat),
(II) răspunderea penală (în urma actului / serviciului medical fapta poate fi considerată
infracțiune)
(III) răspunderea disciplinară a persoanelor responsabile de actul / serviciul medical
furnizat în mod necorepunzător
Referiri la sancțiuni similare sunt prevăzute și în Legea nr. 46 din 21.01.2003 (Capitolul VII,
Art.37):
CAPITOLUL VII – Sancţiuni.
Art. 37. - Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre
pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale
pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
contravenţională sau penală, conform prevederilor legale.

DREPTUL DE A FI COMPENSAT

Codul Civil al României stabilește situațiile în care se pot acorda despăgubiri (pentru daune
materiale și/sau daune nepatrimoniale), modalitățile de acordare și persoanele care beneficiază
de despăgubiri (persoana vătămată sau familia persoanei decedate)(Art.1387,Art.1391):
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TITLUL II. Izvoarele obligaţiilor
CAPITOLUL IV - Răspunderea civilă.
SECŢIUNEA a 6-a. Repararea prejudiciului în cazul răspunderii delictuale.
Vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii
Art. 1.387. (1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii unei persoane, despăgubirea
trebuie să cuprindă, în condiţiile art. 1.388 şi 1.389, după caz, echivalentul câştigului din
muncă de care cel păgubit a fost lipsit sau pe care este împiedicat să îl dobândească, prin
efectul pierderii sau reducerii capacităţii sale de muncă. În afară de aceasta, despăgubirea
trebuie să acopere cheltuielile de îngrijire medicală şi, dacă va fi cazul, cheltuielile
determinate de sporirea nevoilor de viaţă ale celui păgubit, precum şi orice alte prejudicii
materiale.
(2) Despăgubirea pentru pierderea sau nerealizarea câştigului din muncă se acordă, ţinânduse seama şi de sporirea nevoilor de viaţă ale celui prejudiciat, sub formă de prestaţii băneşti
periodice. La cererea victimei, instanţa va putea acorda despăgubirea, pentru motive
temeinice, sub forma unei sume globale.
(3) În toate cazurile, instanţa va putea acorda celui păgubit o despăgubire provizorie pentru
acoperirea nevoilor urgente.
Repararea prejudiciului nepatrimonial
Art. 1.391. (1) În caz de vătămare a integrităţii corporale sau a sănătăţii, poate fi acordată şi o
despăgubire pentru restrângerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială.
(2) Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor,
descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei,
precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea
prejudiciu.

ALTE DREPTURI ALE PACIENȚILOR
DREPTUL LA DEMNITATE
Dreptul la demnitate este unul din drepturile care nu este abordat separat în Carta
Europeană a Drepturilor Pacienților, dar care este important în legislația românească.
Constituția Romaniei recunoaște demnitatea umană ca una dintre valorile supreme
constituționale (Titlul I, Art1, alin.3):
TITLUL I. Principii generale.
Art. 1 – Statul român.
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile
şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul
politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi
idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
dreptul la respectarea demnității fiind stabilit și în Codul Civil al României (Capitolul II,
Secțiunea 1, Art.58, alin.1; Secțiunea a 3-a, Art.72, alin.1):

Drepturi ale personalităţii.
Art. 58. - (1) Orice persoană are dreptul la viaţă, la sănătate, la integritate fizică şi psihică,
la demnitate, la propria imagine, la respectarea vieţii private, precum şi alte asemenea
drepturi recunoscute de lege.
SECŢIUNEA a 3-a. Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane.
Dreptul la demnitate.
Art. 72. - (1) Orice persoană are dreptul la respectarea demnităţii sale.
Legea nr. 95 din 14.04.2006 prevede principiile care trebuie să stea la baza luării deciziilor
și hotărârilor cu caracter medical, printre care și respectarea demnității umane (Titlul XII,
Capitolul I, Secțiunea 1, Art. 380, alin.3):
TITLUL XII. Exercitarea profesiei de medic.
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România.
CAPITOLUL I - Exercitarea profesiei de medic.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii generale.
Art. 380 (3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere
interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea
între pacienţi,respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija
faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică.

DREPTUL LA DEMNITATE

TITLUL II. Persoana fizică.
CAPITOLUL II - Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii comune.
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Legea nr. 46 din 21.01.2003 în Capitolul I, Art.3 stabilește dreptul pacientului de a fi respectat:
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.
Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 interzice încălcarea demnității indiferent de motiv
calificând această încălcare drept contravenție (Capitolul II, Secțiunea a V-a, Art.15):
Ordonanţa nr. 137/14.09.2000 (r2) privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare.
CAPITOLUL II - Dispoziţii speciale.
SECTIUNEA a V-a. Dreptul la demnitatea personală.
Art.15. – Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub
incidența legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă
naționalist-șovină, de instigare la ură rasială sau națională, ori acel comportament care are
ca scop sau vizează atingerea demnității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile,
degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de
persoane sau unei comunități și legat de apartenența acestora la o anumita rasă, naționalitate,
etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau
orientarea sexuală a acestuia.

DREPTUL LA DEMNITATE

Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România stabilește prevederi privitoare la
respectul demnității ființei umane ca valoare fundamentală în relația medic-pacient și în
exercitarea actului medical (Capitolul I, Art.3; Art.7):
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CAPITOLUL I - Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
Art. 3. Respectul demnităţii fiinţei umane.
În toate situaţiile actul profesional, în oricare formă sau modalitate s-ar desfăşura, se va face
cu respectarea strictă a demnităţii umane ca valoare fundamentală a corpului profesional.
Art. 7. Caracterul relaţiei medic-pacient.
Relaţia medicului cu pacientul va fi una exclusiv profesională şi se va clădi pe respectul acestuia
faţă de demnitatea umană, pe înţelegere şi compasiune faţă de suferinţă.
Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului
medical din România prevede obligația de a respecta demnitatea pacienților în diferite
circumstanțe (persoane bolnave, persoane cu tulburări de sănătate mintală, persoane private
de libertate)(Capitolul II, Art.4, Art.5; Capitolul VI, Secțiunea 1, Art.42; Secțiunea a II-a, Art.44):
CAPITOLUL II – Responsabilitatea personală, integritatea și independența profesională a
asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali.
Art. 4 - Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea
profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil
cu demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.
Art. 5 - Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o
conduită ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.
CAPITOLUL VI – Situații speciale în practicarea profesiunii în sistem instituționalizat.

SECŢIUNEA 1. Situația bolnavului psihic.
Art. 42 - Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul
demnităţii umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică,
sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este
admisă nicio discriminare bazată pe o tulburare psihică.
SECŢIUNEA a 2-a. Prescrierea, eliberarea pe baza unei rețete medicale și administrarea
drogurilor.
Art. 44 - Asistentului medical generalist, moaşei şi asistentului medical care îngrijesc un
pacient privat de libertate le este interzis să aducă atingere integrităţii fizice, psihice sau
demnităţii acestuia.

Nici dreptul la nediscriminare nu este menționat separat în Carta Europeană a Drepturilor
Pacientului dar în Carta Libertăților Fundamentale a UE (Art.21) există prevederi specifice
referitoare la egalitate și nediscriminare. De asemenea, dreptul la nediscriminare în privința
accesului la servicii de sănătate este prevăzut expres în Directiva 43/2000/EC (Directiva
privind egalitatea rasială).
Dreptul la nediscriminare reprezintă un drept extrem de important în legislația românească.
Astfel, prevederile Directivei 43/2000/EC sunt transpuse în legislația românească în
Ordonanța nr. 137/2000. În această Ordonanță, în Art.2, alin.1 și alin.2, sunt listate criteriile
protejate împotriva discriminării iar în Art. 10, lit. b este prevăzută interdicția discriminării în
privința accesului la serviciile medicale (spre exemplu,în alegerea unui medic de familie, în
asistența medicală, asigurările de sănătate, primul ajutor și servicii de salvare, precum și alte
servicii):
Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
CAPITOLUL I - Principii şi definiţii.
Art. 2. (1).Potrivit prezentei ordonanţe, prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere,
restricţie sau preferinţă, pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială,
convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau
efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate,
a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în
domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice.
(2).Dispoziţia de a discrimina persoanele pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1)
este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe.
CAPITOLUL II - Dispoziţii speciale.
SECŢIUNEA a II-a. Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte
servicii, bunuri şi facilităţi.

DREPTUL LA NEDISCRIMINARE
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Art.10. – Constituie contravenție, conform prezentei ordonanțe, dacă fapta nu intră sub
incidența legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza
apartenenței acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită
rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată respectiv din
cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauza prin:
b). - Refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate
publică alegerea medicului de familie, asistenta medicală, asigurările de sănătate, serviciile de
urgență sau alte servicii de sănătate.
Constituția României, în Art.4,alin2 prevede principiul egalității:
TITLUL I. Principii generale
Art. 4. Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni.
(2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă,
de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă
politică, de avere sau de origine socială.
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Legea nr. 95 din 14.04.2006 stabilește printre principiile ce stau la baza acordării asistenței
medicale, a deciziilor și hotărârilor cu caracter medical și principiul nediscriminării, această
prevedere aplicându-se în mod specific medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și
moașelor (Titlul XII, Capitolul I, Secțiunea 1, Art.380,alin.3; Titlul XVI, Capitolul IV, Art.663,
alin.2):
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TITLUL XII. Exercitarea profesiei de medic.
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
CAPITOLUL I - Exercitarea profesiei de medic.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii generale.
Art. 380 (3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul
şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi,
respectarea demnităţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea
pacientului şi sănătatea publică
TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV - Obligativitatea asigurării asistenţei medicale.
Art. 663. (2) Medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa nu pot refuza să acorde
asistenţă medicală/îngrijiri de sănătate pe criterii etnice, religioase şi orientare sexuală sau pe
alte criterii de discriminare interzise prin lege.
Definiția discriminării este precizată în Legea nr. 46 din 21.01.2003, lege care menționează
dreptul pacientului de a fi respectat ca persoană fără nici o discriminare (Art.1, lit.b; Art.3):
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 1.
b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare
pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei,
opţiunilor politice sau antipatiei personale;
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România stabilește principiul nediscriminării
ca o condiție de bază a desfășurării actului medical (Capitolul I, Art.2)
CAPITOLUL I - Principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
Art. 2. Nediscriminarea .
Actul profesional şi întreaga activitate a medicului se va exercita, respectiv desfăşura, fără
niciun fel de discriminare inclusiv în ceea ce priveşte starea de sănătate sau şansele de
vindecare ale pacientului.
iar Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al
asistentului medical din România prevede obligația la nediscriminare în cazul tuturor
pacienților (Capitolul I,Art.3; Capitolul V, Secțiunea 1, Art.21) inclusiv al pacienților aflați în
situații speciale (Capitolul VI, Secțiunea 1, Art42; Secțiunea a IV-a, Art.46):

CAPITOLUL V – Obligații etice și deontologice.
SECŢIUNEA 1. Obligația acordării îngrijirilor medicale.
Art. 21
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face
discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.
CAPITOLUL VI – Situații speciale în practicarea profesiunii în sistem instituționalizat.
SECŢIUNEA 1. Situația bolnavului psihic.
Art. 42
Orice persoană care suferă de tulburări psihice trebuie tratată cu omenie şi respectul
demnităţii umane şi trebuie să fie apărată împotriva oricăror forme de exploatare economică,
sexuală sau de altă natură, împotriva tratamentelor vătămătoare şi degradante. Nu este
admisă nicio discriminare bazată pe o tulburare psihică.
SECŢIUNEA a 4-a. Situația pacienților infectați cu HIV sau bolnavi de SIDA.
Art. 46
(1) Pacienţii infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA au dreptul la îngrijire şi tratament medical
în mod nediscriminatoriu, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical fiind
obligaţi să asigure îngrijirile de sănătate şi tratamentele prescrise acestor pacienţi.
Este important de menționat că discriminarea, inclusiv discriminarea în ceea ce privește
accesul la servicii de sănătate, poate fi sancționată contravențional, dacă nu este calificată ca
infracțiune, (de exemplu, abuz în serviciu cu încălcarea unor drepturi).
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CAPITOLUL I – Principii generale.
Art. 3
Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist,
profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza
unui nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun
fel de discriminare;
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DREPTURILE PACIENTULUI ÎN
DOMENIUL REPRODUCERII
Prevederi în domeniul reproducerii se găsesc în Capitolul V al Legii nr. 46 din 21.01.2003,
lege ce stabilește prevalența dreptului femeii la viață în situația unei sarcini cu risc major
pentru aceasta (Art.26), dreptul la educație și la cele mai bune servicii, nediscriminatorii,
pentru asigurarea unei vieți sexuale normale și a sănătății reproducerii (Art.27; Art.28,alin2);
de asemenea se stabilește dreptul femeii de a hotări dacă să aibă sau nu copii și accesul la
metode de planificare familială eficiente și sigure (Art.28, alin. 1, alin.3):
CAPITOLUL V - Drepturile pacientului în domeniul reproducerii.
Art. 26. - Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc
major şi imediat pentru viaţa mamei.
Art. 27. - Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi
sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

DREPTURILE PACIENTULUI ÎN
DOMENIUL REPRODUCERII

Art. 28. (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţi cazului
prevăzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind
sănătatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.
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RESPONSABILITĂȚILE PACIENȚILOR
Dacă în privința drepturilor pacienților există multiple reglementări, capitolul
responsabilităților pacienților este mult mai redus, practic acestea nefiind prevăzute în mod
explicit de nici o lege.
Există doar câteva reglementări privind obligațiile persoanelor asigurate (nu ale pacienților)
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și mai există câteva prevederi exprese
legale referitoare strict la responsabilitățile anumitor categorii de pacienți.
De cele mai multe ori, responsabilitățile pacienților pot fi doar interpretate ca existând
implicit în prevederi care reglementează anumite contexte de asistență medicală.
Responsabilitățile pacienților pot fi impărțite în 3 categorii mari:
1. responsabilități față de propria sănătate
2. responsabilități privind protecția sănătătii publice
3. Responsabilități față de sistemul de sănătate
În Constituția României 1991, revizuită în 2003 nu există nici o referire privitoare la niciuna
dintre cele 3 categorii de responsabilități ale pacienților.

Legea nr. 46 din 21.01.2003 stabilește asumarea responsabilității de către pacient cu privire
la acceptarea sau neacceptarea intervențiilor medicale recomandate de medic. În Art.13 se
prevede dreptul pacientului de a refuza sau de a opri o intervenție medicală, cu asumarea în
scris, a răspunderii pentru decizia sa, evident, în condițiile în care consecințele refuzului sau
ale opririi actelor medicale îi sunt explicate pacientului.
CAPITOLUL III - Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală.
Art. 13. - Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală
asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului
sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Înainte de a refuza sau a opri desfașurarea unui act medical, ASIGURAȚI-VĂ că ați înțeles bine
care sunt consecințele refuzului dumneavoastră!
- refuzul sau oprirea unei intervenții medicale în desfășurare exprimată în scris ca și
- nerespectarea prescripțiilor și a recomandărilor medicale
absolvă medicul de orice fel de responsabilitate !!!
Legea nr. 95/2006 cuprinde câteva prevederi referitoare la obligațiile asiguraților.
Menționăm încă o dată că în această lege se vorbește de „asigurat” și nu de „pacient”, în
condițiile în care nu toți pacienții sunt asigurați, deși conform legii, asigurarea este o obligație
pentru toți cetățenii români sau străini cu domiciliu în Romania.
În Titlul VIII, Art.231 se regăsesc unele obligații care ar trebui să responsabilizeze asiguratul
față de propria sa stare de sănătate: înscrierea pe lista unui medic de familie, anunțarea
medicului când apar schimbări în starea sa de sănătate, prezentarea la controalele profilactice,
respectarea tratamentului și indicațiilor medicului (Art.231):

Responsabilități față de
propria sănătate

1.Responsabilități față de propria sănătate

83

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 231. - Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230
sunt următoarele:
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor
datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie
de asiguraţi;
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico - sanitar;
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală,
în condiţiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea
de asigurat, definite la art. 223 alin. (1).

Responsabilități față de
propria sănătate

Referitor la responsabilitățile pacientului trebuiesc remarcate lit.e și f din Art.231 care prevăd
obligația acestuia de a respecta cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului și de a avea o
atitudine civilizată în relația cu personalul medical.
Responsabilitatea asiguratului față de tratamentul pe care îl are de urmat rezultă indirect și din
prevederile din Titlul XII, Capitolul I, Secțiunea 1, Art. 382, alin.1, alin.2:
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TITLUL XII. Exercitarea profesiei de medic.
Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România
CAPITOLUL I - Exercitarea profesiei de medic.
SECŢIUNEA 1. Dispoziţii generale.
Art. 382
(1) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii
legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţământul,
medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri
o intervenţie medicală.
(2) Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia
sau recomandarea medicală.
Responsabilitățile pacienților se pot deduce indirect și din prevederile privitoare la situațiile și
condițiile în care este acceptat refuzul acordării de asistență medicală: atitudine ostilă şi/sau
ireverenţioasă. Astfel de prevederi se intâlnesc atât în Legea 95/2006 (Capitolul IV, Art.664,
lit.c):

TITLUL XVI. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii
medicale, sanitare şi farmaceutice.
CAPITOLUL IV - Obligativitatea asigurării asistenţei medicale.
Art. 664. - (1) Atunci când medicul, medicul dentist, asistentul medical/moaşa au acceptat
pacientul, relaţia poate fi întreruptă:
a) odată cu vindecarea bolii;
b) de către pacient;
c) de către medic, în următoarele situaţii:
(i) atunci când pacientul este trimis altui medic, furnizând toate datele
medicale obţinute, care justifică asistenţa altui medic cu competenţe
sporite;
(ii) pacientul manifestă o atitudine ostilă şi/sau ireverenţioasă faţă de
medic.
(2) Medicul va notifica pacientului, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) pct. (ii),
dorinţa terminării relaţiei, înainte cu minimum 5 zile, pentru ca acesta să
găsească o alternativă, doar în măsura în care acest fapt nu pune în pericol
starea sănătăţii pacientului.

CAPITOLUL IV - Reguli generale de comportament în activitatea medicală .
Art. 33. Refuzul acordării serviciilor medicale.
(1) Refuzul acordării asistenţei medicale poate avea loc strict în condiţiile legii sau dacă
prin solicitarea formulată persoana în cauză îi cere medicului acte de natură a-i ştirbi
independenţa profesională, a-i afecta imaginea sau valorile morale ori solicitarea nu este
conformă cu principiile fundamentale ale exercitării profesiei de medic, cu scopul şi rolul
social al profesiei medicale.
(2) În toate cazurile, medicul îi va explica persoanei respective motivele care au stat la
baza refuzului său, se va asigura că prin refuzul acordării serviciilor medicale viaţa sau
sănătatea persoanei în cauză nu sunt puse în pericol şi, în măsura în care refuzul este bazat
pe încălcarea convingerilor sale morale, va îndruma persoana în cauză spre un alt coleg sau
o altă unitate medicală.
Referitor la actele ostile ale asiguraților față de personalul medical există în Legea 95/2006
un capitol ce prevede diverse sancțiuni (Titlul XV, Art.652):
TITLUL XV. Infracţiuni .
Art. 652. - (1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit ori prin mijloace de comunicare directă
contra unui medic, asistent medical, şofer de autosanitară, ambulanţier sau oricărui alt fel
de personal din sistemul sanitar, aflat în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în
exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Lovirea sau orice acte de violenţă săvârşite împotriva persoanelor prevăzute la alin.
(1), aflate în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se
pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
(3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate în
exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu
închisoare de la 6 luni la 6 ani.
(4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1), aflate
în exerciţiul funcţiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se pedepseşte cu
închisoare de la 3 la 12 ani.

Responsabilități față de
propria sănătate

cât și în Codul deontologic al Colegiului Medicilor din România (Art.33,alin.1):
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ATENȚIE!!!
Din punct de vedere legal comportamentul inadecvat în raport cu personalul medico-sanitar
se poate solda nu numai cu întreruperea acordării de servicii medicale de către personalul vizat
dar, în anumite situații chiar cu sancțiuni ce pot varia între aplicarea unei amenzi și privarea de
libertate pe diferite perioade, în funcție de gravitatea faptelor.
Pe de altă parte, relația medic-pacient n-ar trebui să fie una conflictuală ci una de colaborare,
înțelegere și respect reciproc, numai aceasta asigurând cele mai bune șanse de obținere a
rezultatelor

2. Responsabilități privind protecția sănătății
publice

Responsabilități privind
protecția sănătății publice

Legea nr. 95 din 14.04.2006 prevede că protecția sănătății publice reprezintă o obligație
generală care implică atât autoritățile administrației publice centrale și locale cât și toate
persoanele fizice sau juridice (Titlul I, Capitolul I, Art.3):

86

86

TITLUL I. Sănătatea publică.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 3. - Protecţia sănătăţii publice constituie o obligaţie a autorităţilor administraţiei publice
centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice.
Legea 584/2002 prevede responsabilități specifice pentru persoanele infectate cu HIV sau
bolnave de SIDA în scopul prevenirii contaminării altor persoane și răspândirii infecției: în Art. 8
se prevede obligativitatea pacienților cu HIV/SIDA de a anunța medicul curant sau stomatolog
cu privire la statusul lor (alin. 3) și răspunderea în fața legii pentru transmiterea voluntară a
infecției atunci când iși cunosc pozitivitatea HIV și transmiterea se produce din motive ce le
pot fi imputate (alin. 4):
Legea nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de
protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA.
CAPITOLUL IV – Confidențialitatea și tratamentul adecvat.
Art.8.
(3) Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu
privire la statusul sau HIV, atunci când îl cunoaște
(4) Persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA care iși cunosc statusul de HIV pozitiv
răspund, conform legii, pentru transmiterea voluntară a infecției, dacă aceasta s-a produs
din motive imputabile lor.
Ordinul nr. 125 din 09/02/2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private
de libertate aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor prevede aceeași
obligație a pacienților care iși cunosc statutul HIV/SIDA pozitiv să notifice acest lucru medicului
sau dentistului; de asemenea este prevăzută obligativitatea respectării regulilor de igienă
individuală și colectivă.

3. Responsabilități față de sistemul de
sănătate

TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL II – Asiguraţii.
SECŢIUNEA a 2-a - Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.
Art. 231. - Obligaţiile asiguraţilor pentru a putea beneficia de drepturile prevăzute la art. 230
sunt următoarele:
a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra
modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o
anumită categorie de asiguraţi;
e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico- sanitar;
g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia
personală, în condiţiile legii;
h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă
calitatea de asigurat, definite la art. 223 alin. (1).
Tot Legea 95/2006 reglementează obligațiile bănești pe care asigurații le datorează Fondului
Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Datorita caracterului obligatoriu al sistemului
de asigurări sociale de sănătate, teoretic, toată populația României ar trebui să fie asigurată și
să plătească o contribuție lunară (Titlul VIII, Capitolul I, Art.219, alin 1, alin.3):
TITLUL VIII. Asigurările sociale de sănătate.
CAPITOLUL I - Dispoziţii generale.
Art. 219. –
(1) Asigurările sociale de sănătate reprezintă principalul sistem de finanţare a ocrotirii
sănătăţii populaţiei care asigură accesul la un pachet de servicii de bază pentru asiguraţi.
(3) Asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii şi funcţionează ca un sistem unitar
Există însă și excepții așa cum am arătat anterior (vezi Accesibilitatea serviciilor medicale):
unele categorii de populație sunt asigurate fără plata contribuției în timp ce alte categorii,
în anumite situații, sunt asigurate cu plata contribuției din alte surse (Titlul VIII, Capitolul II,
Secțiunea1, Art.224).
Mai există și o categorie de pacienți neasigurați, fie din cauză că nu intră în categoria celor
pentru care asigurarea este obligatorie (cetățeni străini care locuiesc în România), fie din
cauză că nu plătesc obligațiile la FNUASS; aceștia nu pot face dovada calității de asigurat, și
atunci fie primesc gratuit doar servicii din pachetul minimal, fie plătesc în întregime serviciile
consumate, altele decât cele cuprinse în pachetul minimal (Titlul VIII, Capitolul II, Secțiunea1,
Art.222 – Art.228).

Responsabilități față de
sistemul de sănătate

În Legea nr. 95 din 14.04.2006 sunt stabilite atât obligațiile asiguratului în raport cu furnizorii
de servicii cât și obligațiile pe care le are în raport cu casa de asigurări sociale de sănătate
(Titlul VIII, Capitolul II, Secțiunea a 2-a, Art.231):
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ABREVIERI:
OAMGMAMR – Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din
România
ECPC - Coaliția Europeană a Pacienților Bolnavi de Cancer
MS – Ministerul Sănătății
CNAS – Casa Naționala de Asigurări de Sănătate
ANMCS - Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate
ONG – Organizații nonguvernamentale
UE – Uniunea Europeană
HIV – virusul imunodeficienței umane
SIDA – sindromul imunodeficienței dobândite a adultului
FNUASS - Fondul Unic de Asigurări Sociale de Sănătate
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Asociatia Nationala a Hemofilicilor din Romania
Str. Lița, nr. 30-32, ap. 1B, sector 1, București
Email: contact@anhr.ro | office@anhr.ro | 0728960148
Fundatia Speranta Diabeticilor Turda
Str. Decebal, nr. 19, Turda
Email: sperdia.turda@gmail.com | sperdia.turda@gmail.com
Asociatia Bolnavilor de Cancer si Hepatita Giurgiu
Str. București, Bl. 107, Sc. C, Ap. 44, Giurgiu
Email: abchgiurgiu@yahoo.ro | 0731.237.533
Asociatia Romana de Oncologie SFANTA ANA
Str. Unirii, Bl. 2, Parter, Tg. Jiu
Email: contact@asociatiadeoncologie.ro | 0733652597
Asociaţia Bolnavilor Transplantaţi şi Dializaţi din România
Str. Tarnita, Nr. 7, Cluj-Napoca
Asociatia Prietenii lui Adrian - ASPLA
E-mail: office@aspla.ro | 0730685580
Asociatia Suport Mastocitoza Romania
E-mail: nike974@gmail.com | 0724364344
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CALL CENTER
SUPORT GRATUIT pentru
Pacientul Cronic

021 253 0591

(tarif normal)

Sunați la Call Center de luni până vineri în intervalul orar 09-17
și selectați TASTA aferentă serviciului de suport gratuit de care aveți nevoie

1
2
3
4

Sesizări lipsă
medicamente,
informații
generale, protecție
socială

Informații
medicale
generale despre
cancer

Consiliere
Psihologică

Consiliere
Nutrițională

5
6
7
8

Navigare Pacient
cu suspiciune de
cancer
bronhopulmonar și
ﬁbroză pulmonară
idiopatică
Informare,
îndrumare
pacienți cu
diabet și boli
metabolice
Informare,
îndrumare
pacienți cu boli
autoimune

Informare, îndrumare
pacienți cu afecțiuni
cardiovasculare

Un proiect Alianța Pacienților Cronici din România, cu spjinul

aliantapacientilor.ro

