CAPITOLUL III
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE SPITALULUI ÎN CALITATE DE
FURNIZOR DE
SERVICII MEDICALE
Art. 13 Atribuțiile generale ale spitalului sunt :
Spitalul asigură condiţii adecvate pentru investigaţii medicale, tratament, cazare,
igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor
aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice.
Spitalul raspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru
respectarea condiţiilor de cazare, igiena, alimentaţie şi de prevenire a infectiilor
nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.
Spitalul asigură eliberarea şi livrarea în regim de urgenţă a medicamentelor pe baza
prescripţiilor medicale şi a referatelor de urgenţă întocmite de medicul curant şi
aprobate de şeful de secţie.
Aplică măsuri de creştere a eficienței şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare
a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale.
Unitatea are obligaţia de a acorda primul ajutor şi asistența medicală de urgență
oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este
critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul
obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.
Spitalul va fi în permanență pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de
război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza şi este
obligat să participe cu toate resursele la ȋnlăturarea efectelor acestora.
Spitalul are obligativitatea păstrării confidenţialităţii față de terţi asupra tuturor
informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
Unitatea are obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu
asiguraţilor;
Spitalul are obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de
servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
Spitalul are obligativitatea neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror
condiţie de sterilizare nu este sigură;
Spitalul pune în aplicare Deciziile Colegiului Național al Medicilor din România –
respectiv al Ordinului Asistenților Medicali din România referitoare la personalul

medical angajat. În situația în care unei persoane angajate i se ridică dreptul de
practică medicală spitalul are obligația să pună în aplicare deîndată această decizie
cu suspendarea/desfacerea contractului de muncă.
Unitatea va urmari permanent imbunatatirea calitatii serviciilor hoteliere si
medicale, de igiena, alimentatie si prevenirea infectiilor nosocomiale.
Art.14 Unitatea este obligata sa respecte anonimatul pacientului si
confidentialitatea actului medical. In acest context, unitatea intreprinde
urmatoarele masuri :

-

-

Fiecare salariat semneaza la angajare acordul de confidentialitate privind
datele cu caracter personal la care are acces ;

-

In fiecare fisa de post sunt prevazute prevederi cu privire la pastrarea
confidentialitatii ;

-

Procedurile de lucru privind pastrarea anonimatului pacientului si a
confidentialitatii sunt prelucrate cu fiecare angajat ;

-

Pacientii sunt informati cu privire la protocolul privind prelucrarea datelor
cu caracter personal ;

-

Pacientii completeaza consimtamantul scris pentru utilizarea datelor din
dosarul medical, in scop stiintific ;

Art. 15 Spitalul este obligat să asigure:
prevenirea şi combaterea infectiilor nosocomiale;
efectuarea consultaţiilor, investigaţiilor, tratamentelor şi a altor îngrijiri pacienţilor;
stabilirea corectă a diagnosticului şi a conduitei terapeutice pentru pacienţi;
aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor;

aprovizionarea în vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din
punct de vedere calitativ cât şi din punct de vedere cantitativ, respectând legislaţia în
vigoare privind alocaţia de hrană;
realizarea condiţiilor necesare privind aplicarea măsurilor de sanatate si securitate
in munca şi de paza contra incendiilor;
- asistența medicală a mamei şi copilului precum şi urmărirea aplicării măsurilor
pentru ocrotirea acestora;
-

desfăşurarea de activități proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare şi

ȋncadrare cu personal;
- asigurarea asistenței medicale şi a funcționalității unității sanitare ȋn situații de
urgență ;
ȋn perioada de carantină limiteaza accesul persoanelor straine in unitate, iar in
sectiile cu specific deosebit cum este cea de nou nascuti se interzice accesul
persoanelor straine ;
colaborează cu direcția de asistență socială pentru a lua toate măsurile impuse de
Legea 272/2004 şi alte acte normative privitoare la protecția copilului.
ȋn 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 sa
consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii şi
deontologiei medicale

SECȚIUNEA XVI
DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PACIENTULUI
CAPITOLUL I
DREPTURILE PACIENTULUI
Art.127 Prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează
serviciile de sănătate;
Art.128 Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de
care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
Art.129 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o
discriminare.
Art.130 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale
disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
Art.131 (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.132 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.133 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.134 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.135 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.136 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia
investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
Art. 137 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
Art. 138 Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un
rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe
perioada spitalizării.
Art.139 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.
Art.140 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.
Art.141 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă,
consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
Art.142În 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.143 (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.
Art.144 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.145 Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele
investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt
confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Art.146 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.147 În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii
medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului
nu mai este obligatorie.
Art. 148 Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art.149 (1) Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis,
cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv
diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul
pacientului.
(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol
pentru sine sau pentru sănătatea publică.
Art.150 Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina reprezintă
un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.
Art.151 Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare
dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.
Art. 152 (1) Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat,
cu excepția cazului prevăzut la art. 26 din Legea 46/2003 drepturile pacientului.

(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.
Art.153 (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 şi se aduc la cunoştinţa
publicului.
(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.
Art. 154 Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în
demnitate.
Art.155 Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport
spiritual, material şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
Art.156(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.
Art.157(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.
Art.158 Pacientul are dreptul să beneficieze de asistenţă medicală de urgenţă, de

servicii farmaceutice, în program continuu.
Art.159Nerespectarea 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.
Art.160 Are libertate de deplasare nerestricționată temporar, cu exceptia
perioadelor de vizită medicală, contravizită și carantină.

CAPITOLUL II
OBLIGAȚIILE PACIENTULUI
Art. 161Pacienta nu are voie să părăsească incinta spitalului.
Art. 162 Pacienta internată este obligată să poarte numai echipament de spital
(cămașa, capot etc).
Art. 163 Pacienţii au următoarele obligații :
- Să respecte regulile ce se aplică în spital;
- Să păstreze ordinea, linistea şi curăţenia în spital;
- Să nu deterioreze bunurile din spital;
- Să respecte indicaţiile terapeutice ale medicului pe perioada internării;
- Să nu utilizeze consumatori electrici decât cu aprobarea medicilor şefi de
secţie;
Să nu părăsească spitalul fără aprobare pentru probleme
extramedicale; în cazul în care are drept de învoire să nu depăşească timpul
care i-a fost acordat; ·
Să păstreze şi să predea în bune condiţii echipamentul de spital şi
lenjeria de pat primite pentru şederea în spital;
Art.164 Se interzice complet fumatul în cadrul SC OVERMED MEDICAL
CENTER SRL având în vedere prevederile Legii nr. 349/2002 art.3 (1).
Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție și se sancționează cu
amendă contravențională de la 100 – 500 RON. Această prevedere trebuie
respectată de către personalul încadrat în unitate, de către pacienți, apartinatori
precum si orice alta persoana care se afla in unitatea sanitara.

