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DREPTURILE PACIENTULUI1 
Conform deciziei Consiliului medical din data de 26.09.2019 pv10397/26.09.2019 

 Art. 2. - Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in 

conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.  

   Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. 
   Art. 4. - Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la 

modul de a le utiliza.  

    Art. 5. (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor 

de servicii de sanatate.  

(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le 

respecte pe durata spitalizarii.  

    Art. 6. - Pacientul are dreptul de a fi informat asupra starii sale de sanatate, a interventiilor medicale 

propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv 

asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la date despre 

diagnostic si prognostic.  

    Art. 7. - Pacientul are dreptul de a decide daca mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile 

prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.  

 Art. 9. - Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta persoana 

care sa fie informata in locul sau.  

 Art. 10. - Rudele si prietenii pacientului pot fi informati despre evolutia investigatiilor, diagnostic si 

tratament, cu acordul pacientului.  

 Art. 11. - Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.  

 Art. 12. - Pacientul sau persoana desemnata in mod expres de acesta, conform prevederilor art. 9 si 10, 

are dreptul sa primeasca, la externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului, 

ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii si, la cerere, o copie a inregistrarilor investigatiilor de inalta 

performanta, o singura data.   

     Art. 13. - Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris, 

raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate 

pacientului. 

Art. 24 – (1) Pacientul are acces la datele medicale personale 

(2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat in anexa la foaia de observatie clinica 

generala, o persoana care sa aiba acces deplin, atat in timpul vietii pacientului, cat si dupa decesul pacientului, 

la informatiile cu caracter confidential din foaia de observatie. 

 Art. 26. - Dreptul femeii la viata prevaleaza in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major si 

imediat pentru viata mamei. 

 Art. 27. - Pacientul are dreptul la informatii, educatie si servicii necesare dezvoltarii unei vieti sexuale 

normale si sanatatii reproducerii, fara nici o discriminare.  

    Art. 28. - (1) Dreptul femeii de a hotari daca sa aiba sau nu copii este garantat, cu exceptia cazului 

prevazut la art. 26.  

(2) Pacientul, prin serviciile de sanatate, are dreptul sa aleaga cele mai sigure metode privind sanatatea 

reproducerii.  

(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familiala eficiente si lipsite de riscuri. 

 Art. 31. - Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. 

 
1 Conform prevederilor Legii nr. 46 din 29 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare 
 



 Art. 32. - Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material si de 

sfaturi pe tot parcursul ingrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, in masura posibilitatilor, mediul de 

ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial.  

 Art. 33. - Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat din 

afara spitalului.  

 Art. 35. (1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue până la ameliorarea starii sale de sanatate 

sau pana la vindecare. 

 Art. 36. - Pacientul are dreptul sa beneficieze de asistenta medicala de urgenta, de asistenta 

stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu. 
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