
Dispoziţii generale 
 
În sensul prezentei legi: 
-prin pacient se inţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate; 
-prin îngrijiri de sănătate de inţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe 
actului medical; 
-prin intervenţie medicală se inţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de 
diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare; 
 
Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în 
conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale. 
 
Dreptul pacientului la informaţia medicală 
 
Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul 
de a le utiliza. 
 
Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de 
servicii de sănătate. 
 
Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra stării 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. 
 
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, după caz, se va căuta o altă 
formă de comunicare. 
 
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. 
 
Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, 
cu acordul pacientului. 
 
Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală. 
 
Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, 
diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării. 
 
Consinţâmântul pacientului privind intervenţia medicală 
  
Pacientul are dreptul să refuze  sau să oprească o intevenţie medicală asumându-şi, în scris, 
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie 
explicate pacientului. 
 



În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consinţământul 
reprezentantului legal nu mai este necesar. 
 
Consinţământul 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. 
 
Dreptul la confindenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului 
 
 
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, prognosticul, tratamentul, 
datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. 
 
Pacientul are acces la datele medicale personale. 
 
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii  
 
Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc major şi imediat 
pentru viaţa mamei. 
 
Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale 
şi sănătăţii reproducerii, fără nicio discriminare. 
 
Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu respectarea legii. 
 
Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea 
reproducerii. 
 
Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri. 

 


