
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. 
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RESPONSABILITĂȚILE PACIENTULUI  
 

1) Responsabilități față de propria sănătate (Legea nr. 46 din 21.01.2003, Legea nr. 95/2006)   
În Titlul VIII, Art.231 (2006) 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  
 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; 
 să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului; 
 să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico - sanitar; 
 să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata/contribuţia personală, în 

condiţiile legii; 
 să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de 

asigurat; 
 să știe că, 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, constituie infractiune si se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau 
cu amendă.Vătămarea corporală gravă săvârşităîmpotriva persoanelor amintite anterior  se pedepseşte 
cuînchisoare de la 3 la 12 ani. 
 
2) Responsabilități privind protecția sănătății  publice 
       Legile specifice prevăd obligativitatea pacienților cu HIV/SIDA de a anunța medicul curant sau 
stomatolog cu privire la statusul lor și răspundereaîn fața legii pentru transmiterea voluntară ainfecției 
atunci când iși cunosc pozitivitatea HIV și transmiterea se produce din motive ce lepot fi imputate. 
 - Pacientul este obligat să informeze medicul curant, inclusiv medicul stomatolog, cu privire la statusul 
sau HIV, atunci când îl cunoaște. 
-  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 indiferent daca se gasesc in libertate sau penitenciar. 
- De asemenea este prevăzută obligativitatea respectării regulilor de igienă individuală și 
colectivă, responsabilitatea de a proteja pe cei din jur cind are o boala contagioasa (gripa, rujeola, 
hepatita A etc.) prin a ramâne izolat de restul contactelor umane. 
 
3. Responsabilități față de sistemul de sănătate 
     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 atestăcalitatea de asigurat, 
definite prin lege 
i) să știe că răspunde în fața legii dacă prezintă documente false, documente prin care încearcă să inducă 
în  eroare sistemul de asigurări. 
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