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DREPTURILE PACIEN ILOR

1. Dreptul la informare asupra asisten ei medicale:
• au dreptul de a fi informa i asupra serviciilor i metodelor terapeutice de care au nevoie i de

posibilit ile spitalului de a le oferi;
• au dreptul la adresabilitate liber , la asisten  medical , conform prevederilor legale;
• pacien ii au dreptul de a cunoa te identitatea, statutul profesional i calificarea celor care

asigur  servicii de s tate;
• pacien ii au dreptul de a fi informa i asupra facilit ilor de care dispune spitalul pentru asisten a

personal , siguran a i confortul s u;
2. Dreptul la ingrijire, ce include:

• pacien ii au dreptul la îngrijirea s ii la cel mai înalt standard, indiferent de statut social,
vârst , sex, etnie, religie sau convingeri politice;

• respectarea percep iilor în privin a bolii, îngrijirii i tratamentului;
• posibilitatea de a lua decizii referitoare la îngrijirea lor în cuno tin  de cauz , împreun cu

personalul medical;
3. Dreptul de acces la informa iile de natur  medical legate de persoana lor prin intermediul

persoanelor din echipa medical i al biletului de externare:
• dreptul de a fi informa i în leg tur  cu starea s ii lor, cu procedurile terapeutice propuse,

cu diagnosticul i prognoza afec iunii;
• informa iile se aduc la cuno tin a pacientului într-o manier  adecvat  capacit ii lui de

în elegere; în cazul cet enilor str ini, ace tia au dreptul de a primi informa ii într-o limb
oficial , sau prin intermediul unui traduc tor dac  nu cunosc o limb  oficial ;

• au dreptul de a exprima liber opiniile cu privire la îngrijirile acordate în spital;
4. Dreptul la intimitatea i confiden ialitatea tuturor informa iilor personale i medicale:

• informa iile medicale i identitatea pacientului sunt accesibile numai persoanelor care îl
îngrijesc în mod nemijlocit;

• informa iile confiden iale sunt divulgate cu consim mântul expres al pacientului sau în cazul
cercet rilor penale;

5. Dreptul de a fi informat cu privire la rela ia pacient – spital:
• informarea pacientului cu privire la reglement rile legale, inclusiv asupra tarifelor practicate

pentru servicii;
• au dreptul s  le fie respectate credin ele, convingerile morale, culturale si religioase;
• au dreptul s  fie trata i cu aten ie, considera ie i profesionalism;
•  completeze chestionarul de satisfac ie la externare.

              Pacien ii au dreptul de a li se examina i rezolva plângerile într-o maniera just , eficient , prompt i de a fi
informa i asupra rezultatului.
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OBLIGA IILE PACIEN ILOR

           Faptul c  v  afla i în clinica noastr  d  prilejul s  beneficia i de o asisten  medical  de
înalt  clas  recunoscut  la nivel na ional cât i interna ional. Pentru c  îngrijiriile medicale ce vi se
acord  s  fie cât mai eficiente trebuie s  sprijini i str duin ele noastre în acest sens.

Pacien ii au urm toarele obliga ii:

• de a respecta condi iile de disciplin  ale clinicii;
•  respecte i s  p streze starea de cur enie în salon, coridoare, grupuri sanitare, etc (Imagina i-v

 pentru pu in timp aici va fi casa dumneavoastr !);
• de a folosi cu grij  bunurile ce îi sunt puse la dispozi ie, orice degradare sau furt fiind supus

regulilor de drept civil, respectiv drept penal;
• de a nu fuma în incinta clinicii (În interesul s ii dvs. i pentru o vindecare mai rapid  face i

un mic efort de voin i l sa i-v  de fumat!);
• de a nu consuma i introduce b uturi alcoolice în spital;
• de a purta echipamentul de spital i de a nu p si incinta spitalului în aceast inut ;
• de a respecta regimul alimentar indicat de medic;
• de a respecta programul de vizit  pentru a nu perturba desf urarea activit ii medicale;
• de a se adresa în mod civilizat personalului medico-sanitar;
• -i semnaleze asistentei de servici orice deficien  intervenit  pe parcursul intern rii sale, în

leg tur  cu nerespectarea drepturile sale ca pacient;
• Clinica COSMEDICA dispune de toate condi iile pentru p strarea unei igiene corporale -

RUG M - folosi i-v  de aceast  oportunitate.

             În cadrul clinicii se interzice producerea de zgomote de orice natur care pot produce discomfort
pacien ilor interna i.
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