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DREPTURILE PACIENTULUI 

Extras din Legea 46/2003 (Legea drepturilor pacientului) 

 

   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. 21. -   Pacienţii asiguraţi prin Casa Naţională de Asigurări de Sănătate au dreptul la 

investigaţii gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în grupul de 

risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.   

   Art. 3. -  Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.   

 

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. 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.   

   Art. 11. -  Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie 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.   

 

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.   
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   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.   

 

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. 24. -  Pacientul are acces la datele medicale personale.   

   (2) Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de observaţie 

clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieţii pacientului, cât şi după 

decesul pacientului, la informaţiile cu caracter confidenţial din foaia de observaţie.   

 

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.   

   Art. 28. -  (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepţia 

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.   

 

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.   

   Art. 31. -  Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.   

   Art. 33. -  Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic 

acreditat din afara spitalului.   

   Art. 35. -  (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale 

de sănătate sau până la vindecare.   

   Art. 36. -  Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de asistenţă 

stomatologică de urgenţă şi de servicii farmaceutice, în program continuu.   

   Art. 361. -   Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza 

neînregistrării naşterii sale în actele de stare civilă.   

 

(Extras din PO-MED-18, EdII Rev0. Prezentul formular se publica pe pagina de internet a 

Spitalului, se afiseaza in spatiile comune din cadrul spitalului si poate fi inmanat pacientului, la 

cerere. Textul integral al Legii 46/2003 este disponibil pe pagina de internet a spitalului sau ca 

resursa publica in bazele de date privind reglementarile legale.) 
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