GHIDUL PACIENTULUI SPITALIZAT ÎN INSTITUTUL REGIONAL DE
ONCOLOGIE IAȘI
Stimate/ă pacient/ă,
Sunteți binevenit/ă la Institutul Regional de Oncologie Iași.
Avem reputație excelentă în ceea ce privește furnizarea de servicii medicale și de îngrijire.
În acest spital personalul nostru vă va trata cu toată atenția luând în considerare nevoile
dumneavoastră de îngrijire și tratament medical/chirurgical, fără a ține cont de sex, statut,
rasă sau vârstă, adoptând un mediu de demnitate și respect.

Tipurile de servicii furnizate de către Institutul Regional de Oncologie Iași sunt:
 preventive
 curative
 de recuperare
 paliative
Aceste servicii pot cuprinde:
 consultaţii
 investigaţii
 stabilirea diagnosticului
 tratamente medicale şi/sau chirurgicale
 îngrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale; pentru
serviciile furnizate în regim de spitalizare continuă, se adaugă cazare şi masă

Circuitul complet de spitalizare al unui pacient include:
 serviciul de internare
 zona de spitalizare
 etapa de externare
Tipurile de internare în Institutul Regional de Oncologie Iași sunt:
 internare continuă (în regim de asigurat sau în regim de plată)
 internare de zi (în regim de asigurat sau în regim de plată)

Modalitățile de programare pentru internare și/sau consultații sunt următoarele:
1. programare telefonică la unul din numerele: 0374 278 810 / 0374 278 802
2. prin e-mail la adresa: programari@iroiasi.ro
3. online, pe website-ul Institutului: www.iroiasi.ro
În cazul pacienților care se adresează IRO fără programare - cazurile sunt preluate de
medicul de gardă oncolog, hematolog sau chirurg care va programa mai departe pacientul la
cabinetele de specialitate. Excepție fac următoarele situații:
1. gravidele care trebuie văzute de medicul specialist de ambulatoriu în afara listei de
programări în ziua respectivă
2. când medicul nu are completă lista de programări pe ziua respectivă
Internarea în Institutul Regional de Oncologie Iași
Pacienții sunt internați în secțiile noastre printr-o programare prealabilă. În eventualitatea în
care nu avem locuri libere, iar starea dumneavoastră de sănătate permite, sunteți înregistrați
pe o listă de așteptare, urmând a fi contactați în momentul existenței unui loc disponibil
pentru internare.

Actele necesare internării sunt:
 Bilet de trimitere/internare, parafat şi ştampilat de către medicul de familie/unitate sau
de către medicul specialist din ambulatoriu sau scrisoarea medicală eliberată de un
medic din ambulatoriul integrat IRO aflat în relație contractuală cu Casa de Asigurări
de Sănătate
 Card de sănătate sau adeverință înlocuitoare a cardului de sănătate
 Act de identitate
 certificatul de naştere (în cazul copiilor)
 Adeverință de salariat din care să reiasă numărul de zile de concediu medical
efectuate în ultimele 12 luni, pentru salariați, în vederea eliberării concediului
medical, dacă este cazul;
 Cupon de pensie pentru pensionari;
 Adeverință elev/student pentru persoanele peste 18 ani care au această calitate;
 În cazul pacienților fără discernământ – document care atestă lipsa discernământului,
cu diagnosticul psihiatric (scrisoare medicală, bilet de externare etc.) și actele
doveditoare ale tutorelui sau reprezentantului legal;
 Dosar cu istoricul medical al pacientului;
 În cazul unei spitalizări de zi pacientul va prezenta și biletul tipizat eliberat de
medicul specialist în care este trecut serviciul și codul de serviciu care se va efectua în
internarea de zi;
 Eurocard – pentru cetățenii Uniunii Europene.
Efectuarea internării în Institutul Regional de Oncologie Iași
După verificarea documentelor prezentate, registratorul medical va opera internarea și va
comunica pacientului setul de date pe care spitalul le colectează și prelucrează și va solicita
acordul scris al acestuia. Ulterior pacientul va primi toate detaliile despre modul în care
ajunge în secţiile clinice cu paturi şi folosirea obligatorie a garderobei Institutului.

Important: Toate informaţiile despre dumneavoastră sunt confidenţiale. Nu putem
oferi informaţii despre starea dumneavoastră de sănătate altor persoane, însă, puteţi desemna
în scris o persoană din apropiaţii dumneavoastră care poate avea acces la acest tip de
informaţii. În acest sens, la internare, comunicați personalului numele și numărul de telefon al
rudei celei mai apropiate de dumneavoastră ca grad de rudenie.
Vă recomandăm:
 Să păstrați cu grijă bunurile fragile (proteze dentare, proteze auditive, lentile de
contact, ochelari etc.) pentru a evita pierderea lor;
 Să aveți la dumneavoastră obiecte de igienă personală (prosop, pijamale, papuci,
periuță și pastă de dinți, pieptene etc.).
 Să aveți la dumneavoastră medicația recomandată de medicul curant
 Să NU aveți asupra dumneavoastră obiecte de valoare (bijuterii, sume mari de bani)
pentru a evita orice situație neplăcută. În Institutul nostru puteți totuși beneficia de
servicii de păstrare a bunurilor și obiectelor de valoare dacă vă este necesar. Acestea
trebuie predate personalului în momentul internării dumneavoastră pe secție. În caz
contrar, IRO nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau distrugerea bunurilor
dumneavoastră personale.
 Să NU aduceți cu dumneavoastră multe haine deoarece există spațiu limitat pentru
depozitarea acestora.
 Să NU aduceți cu dumneavoastră echipamente electrice (radio, televizor, radiator,
cafetieră etc.)
 Să NU aveți asupra dumneavoastră obiecte contondente (cuțit, foarfece, bisturiu etc.),
băuturi alcoolice sau substanțe periculoase ori interzise de lege
 Spitalul nu poate asigura servicii de spălătorie personală. Pentru aceasta vă rugăm să
apelați la familie.
 Din motive de sănătate și igienă vă rugăm să NU aduceți mâncare la spital.

Pacienții sunt obligați să respecte regulile spitalului pe toată perioada internării.
Printre acestea se numără:
 Respectarea regulilor de acces, de conduită și disciplină ale spitalului
 Respectarea regulilor și a orarului de vizitare
 Să nu producă zgomote puternice de orice natură (incluzând aici și sonorul
echipamentului audio/video sau aparatelor de comunicații) și să nu inițieze acțiuni
care pot produce disconfort pacienților internați și celorlalte persoane din jur
 Să întrețină un climat de liniște și confort în saloane
 Să mențină ordinea și curățenia în saloane și în spațiile comune
 Să aibă un comportament etic și o conduită civilizată față de personalul medicosanitar
 Să nu distrugă sau să murdărească mobilierul din salon, pereții, instalațiile sanitare
sau alte obiecte din dotarea Institutului
 Să poarte ținută obligatorie de spital
 Să nu părăsească unitatea pe perioada internării decât cu aprobarea medicului șef de
secție
 Să nu circule decât în secția unde sunt internați sau unde li se efectuează investigații
medicale
 Să nu fumeze în incinta spitalului
 Să nu consume sau să introducă în spital băuturi alcoolice sau substanțe periculoase
ori interzise de lege
 Să asigure individual paza și protecția bunurilor personale de valoare pe care le
introduc în spital, asumându-și întreaga responsabilitate cu privire la acestea, în cazul
în care nu solicită spitalului serviciul de depozitare valori















Să-i respecte pe ceilalți pacienți și drepturile lor
Să respecte cu strictețe tratamentul și indicațiile medicului și ale personalului medicosanitar
Să își asume întreaga responsabilitate pentru consecințele ce apar în cazul refuzului de
a urma tratamentul, instrucțiunile și recomandările personalului medical
Să informeze personalul medical întocmai și la timp cu privire la orice manifestare
sau reacție la tratamentul sau medicamentele prescrise
Să coopereze în permanență cu medicul privind starea sănătății
Să ofere personalului medical toate informațiile relevante pe care le deține despre
starea de sănătate proprie, precum și informațiile de orice altă natură (apartenență
religioase, valori și cutume culturale, etnice etc.) care pot afecta sau influența
îngrijirea medicală și serviciile conexe furnizate de către IRO Iași
Să ofere informații exacte și complete în legătură cu spitalizările anterioare, detaliile
personale și de sănătate, inclusiv regimuri alimentare și stil de viață
Să solicite personalului medical informații detaliate cu privire la starea de sănătate,
investigațiile și analizele realizate, diagnosticul stabilit și tratamentul propus înainte
de a-și exprima consimțământul față de orice procedură sau act medical care urmează
a i se realiza. Pacienții au dreptul și libertatea de a solicita oricât de multe informații
cu privire la situația medicală în care se află
Să informeze personalul medical și să solicite sprijin pentru orice nelămuriri legate de
documentele medicale
Să conștientizeze faptul că în anumite situații, din motive obiective, pot exista servicii
care nu sunt disponibile în momentul respectiv
Să se prezinte la consultații, intervenții, internare la ora și data stabilite conform
programării sau să anunțe medicul cu cel puțin 24 de ore înainte dacă există
modificări sau nu se mai poate prezenta conform programării inițiale

Echipa de îngrijire din secție
După sosirea dumneavoastră în secție, asistentul șef vă va plasa în grija asistentului de
salon/sector care vă ajută să vă instalați, iar medicul va completa Foaia dumneavoastră de
Observație. Pe parcursul internării dumneavoastră echipa de îngrijire va fi formată din:

-

Șeful de secție
Medicul curant
Asistentul de salon/sector
Alți colaboratori (fizioterapeut, kinetoterapeut, psiholog etc.) în funcție de patologia
dumneavoastră
Asistentul șef de secție

Dieta
Medicul dumneavoastră curant va stabili dieta pe care va trebui să o urmați pe timpul
șederii în spital.
Masa se servește după programul afișat în secția în care vă internați.
Între prioritățile dedicate pacientului internat în Institutul Regional de Oncologie,
regimul alimentar este privit ca o componentă importantă asociată tratamentului
medicamentos. Pe lângă asigurarea necesarului caloric și a echilibrului nutrițional, o dietă
adaptată pe nevoile fiecărui pacient reprezintă un argument suplimentar în realizarea
încrederii în actul medical. Pe lângă aceasta, ea reprezintă startul cooperării ulterioare în
respectarea principiilor dietetice.
Necesitatea respectării unui plan alimentar apare cu atât mai mult în contextul
patologiilor asociate diagnosticului principal. Dieta, parte integrantă în recuperarea
pacientului, este în mod obligatoriu strâns legată de celelalte posibile afecțiuni, dintre care
amintim diabetul zaharat, afecțiunile renale sau hepatice, cele cardiovasculare ori de
dislipidemii.
Diferitele meniuri servite în cadrul Institului de Oncologie au rolul de a asigura o plajă
variată de opțiuni, adaptate în primul rând stadiilor diferite în evoluția pacientului
oncologic. Astfel, se asigură pe de o parte o recuperare corectă pe durata tratamentului,
dar pe de altă parte se trasează o direcție privind asumarea continuării regimului în mediul
familial, după externare.
Conștientizând rolul pe care-l are alimentația atât în procesul de recuperare cât și în
cel de satisfacție al pacienților, sectorul nutrițional al Institutului Regional de Oncologie

și-a asumat respectarea unor criterii de la care nu se abate. Alimentele și preparatele
servite sunt preparate dietetic, din produse proaspete, fără adaosuri de aditivi sau
potențiatori de gust. Pentru servirea mesei se preferă aducerea acesteia la patul
pacientului. Astfel, se asigură un mediu plăcut, familial, spunem noi…ireproșabil. Mesele
parțial extensibile ce sunt în dotarea tuturor paturilor din saloane, servesc unui dublu scop
și cel de necesitate dar și unui plus de confort.
Livrarea alimentelor în caserole de unică folosință (după ultimele cerințe și
prietenoase cu mediul), deși implică institutul nostru la un efort financiar, certifică în
servirea alimentelor un plus de igienă.
Pacientul oncologic internat în Institutul Regional de Oncologie Iași beneficiază și de
consiliere și intervenție nutrițională în vederea managementului simptomelor cu ecou
digestiv, ce sunt de multe ori asociate bolii sau tratamentului instituit.

Reguli pentru vizitatori
Vizitatorii, membrii de familie, colegii, prietenii, sunt o parte importantă din viața
unui pacient. Bunăstarea, însănătoșirea, comunicarea pacientului sunt întotdeauna pe
primul loc. Uneori însă, pot fi impuse unele restricții pentru a putea asigura cel mai bun
tratament pacientului. Vă rugăm să respectați cu strictețe programul de vizită. Acesta este
afișat la loc vizibil în fiecare secție a spitalului. Din diferite motive, la nivelul anumitor
secții, programul de vizită al bolnavilor se poate modifica, lucru care va fi semnalat prin
afișaj la vedere. De asemenea, avem anumite reguli pe care vă rugăm să le respectați:
- Copiilor nu le este permis să efectueze vizite neînsoțiți de adulți
- Vizitatorilor nu le este permis să aducă alcool sau substanțe interzise de lege
pacienților
- Este interzis fumatul în spital
- Vizitatorilor nu le este permis să efectueze vizite la pacienții internați dacă constată
modificări în starea lor de sănătate (gripă, diaree, vomă etc.)

-

Vizitatorii sunt obligații să respecte regulile de igienă ale spitalului (purtare
echipament protecție, asepsia mâinilor etc.)
- Restricții suplimentare pot fi puse în aplicare oricând situația o impune (de exemplu,
în cazul izbucnirii unor boli infecțioase).
- Vizitatorii sunt obligați să păstreze curățenia și liniștea în spital.
Siguranța în caz de incendiu și cutremur
Dorim să vă oferim un mediu sigur, ferit de riscuri, iar în eventualitatea puțin probabilă
de izbucnire a unui incendiu/cutremur, vă rugăm să vă păstrați calmul și să respectați
următoarele instrucțiuni:
Dacă descoperiți sau bănuiți că ar fi un incendiu:
- Declanșați alarma prin apăsarea butonului din salon;
- Informați personalul secției/spitalului;
- Urmați instrucțiunile personalului din secție/spital;
- Părăsiți clădirea pe la cea mai apropiată ieșire de urgență. Ieșirile de urgență sunt
semnalizate luminos;
- NU folosiți ascensoarele;
- NU intrați din nou în clădire.
Dacă auziți alarme de incendiu:
- Părăsiți clădirea pe la cea mai apropiată ieșire de urgență. Ieșirile de urgență sunt
semnalizate luminos;
- Urmați instrucțiunile personalului din secție/spital;
- NU folosiți ascensoarele;
- NU intrați din nou în clădire.

În caz de cutremur
Dacă sunteți în interiorul unei clădiri:
- Poziționați-vă lângă un perete, un stâlp de susținere sau sub un mobilier solid,
protejându-vă capul;
- NU staționați lângă ferestre;
- NU utilizați scările sau ascensoarele;
- Urmați instrucțiunile personalului din secție/spital.
Dacă sunteți în exterior:
- Îndepărtați-vă de clădiri;
- NU staționați sub firele electrice sau elemente care se pot desprinde;
- NU intrați în clădirile deteriorate.

Riscul de cădere pe durata spitalizării
Având în vedere faptul că riscul de cădere este unul frecvent la pacienții spitalizați vă
rugăm să respectați următoarele instrucțiuni:
- Respectați cu strictețe recomandările personalului cu privire la prevenirea riscului de
cădere
- Solicitați întotdeauna sprijin din partea personalului la deplasare
- Mențineți-vă obiectele necesare la îndemână
- Utilizați dispozitivele de sprijin în timpul deplasării, dacă este cazul
- Utilizați ochelarii sau aparatele auditive, dacă vă sunt recomandate de către medicul
specialist

-

Utilizați doar piese de încălțăminte ușoare, bine fixate pe picior și anti-alunecoase

Reguli de curățenie/igienă
Vă rugăm să ne ajutați să menținem un mediu curat, sănătos pentru pacienți și personal:
- Spălați-vă pe mâini și utilizați săpunul ori de câte ori este necesar
- Nu plasați prosoape sau articole vestimentare pe calorifere
- Nu depozitați bunuri (inclusiv valize) pe podea
- Nu depozitați în baie articolele de toaletă după ce le-ați folosit
- Nu depozitați alimente în sau pe dulapuri, decât dacă acestea sunt în containere
închise etanș

Externarea
În funcție de evoluția bolii pacientului, medicul curant va stabili data externării, care
va fi comunicată pacientului și/sau, în anumite situaţii, aparţinătorului/reprezentantului legal,
cu cel puţin 12 ore înainte de externare.

Tipurile de externare sunt:
 externarea la finalizarea tratamentului sau la depăşirea fazei acute a bolii;
 externare la cerere;
 transfer la o altă unitate medicală.
Criterii de externare sunt:
 avizul medicului curant;
 completare formular cerere externare (în cazul externării la cerere);
 achitarea de către pacient a obligațiilor către spital, dacă este cazul – de tipul coplată,
cazare și servicii în regim cu taxă;
 completarea documentelor necesare, conform cerințelor legale.
Documentele care se înmânează pacientului la externare sunt:
 Bilet de externare;
 Scrisoare medicală – pentru medicul de familie;
 Decont de cheltuieli pentru serviciile medicale primite;
 Certificat de concediu medical, după caz;
 Adeverinţă medicală, după caz;
 Reţetă medicală compensată sau simplă, după caz;
 Recomandări de îngrijire la domiciliu, după caz;
 Recomandări pentru îngrijiri paliative, după caz.
Medicul curant vă va explica pe înțelesul dumneavoastră indicațiile legate de tratament,
recomandările, îngrijirile post-spitalizare.
La final, sunteți condus la garderobă și după caz, vi se organizează transportul asistat.
Vă dorim însănătoșire grabnică!

DREPTURILE PACIENTULUI
• Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.
• Pacienții asigurați prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate au dreptul la
investigații gratuite de screening la justa solicitare proprie din momentul încadrării în
grupul de risc sau pe baza unei trimiteri de la medicul specialist.
• Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umană, fără nici o discriminare.
• Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile,
precum și la modul de a le utiliza.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sănătate.
• Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care
trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
• Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor
medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente
la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării
recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
• Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care
informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.
• Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate. În cazul în care pacientul nu cunoaște limba
română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori într-o limbă pe care o
cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
• Dacă pacientul nu este cetățean român, informațiile i se aduc la cunoștință într-o limbă
de circulație internațională sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
• Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor,
diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.
• Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.
• Pacientul sau persoana desemnată în mod expres de acesta, are dreptul să primească,
la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului, îngrijirilor
acordate pe perioada spitalizării și, la cerere, o copie a înregistrărilor investigațiilor de
înaltă performanță, o singură dată.
• Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în
scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.
• Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală
de urgență, personalul medical are dreptul sa deducă acordul pacientului dintr-o
exprimare anterioară a voinței acestuia.
• În cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
• În cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

• În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenția este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia
este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
• Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și
din 2 medici pentru pacienții din ambulator.
• Consimțământul 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.
• Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul
medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică
persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii
consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul
pacientului.
• Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără
consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului
sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.
• Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul
acestuia.
• Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul
își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
• În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este
obligatorie.
• Pacientul are acces la datele medicale personale.
• Pacientul are dreptul de a desemna, printr-un acord consemnat în anexa la foaia de
observație clinică generală, o persoană care să aibă acces deplin, atât în timpul vieții
pacientului, cât și după decesul pacientului, la informațiile cu caracter confidențial din
foaia de observație.
• Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția
cazurilor în care aceasta imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.
• Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau
pentru sănătatea publică.
• Dreptul femeii la viață prevalează în cazul în care sarcina reprezintă un factor de risc
major și imediat pentru viața mamei.
• Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți
sexuale normale și sănătății reproducerii, fără nici o discriminare.
• Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului
prevăzut la art. 26. din Legea nr.46/2003.
• Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul sa aleagă cele mai sigure metode
privind sănătatea reproducerii.

• Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de
riscuri.
• În cazul în care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face
numai pe baza criteriilor medicale.
• Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile
de dotare necesare și personal acreditat. Se exceptează de la prevederile aliniatului de mai
sus cazurile de urgență apărute în situații extreme.
• Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
• Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual,
material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în
măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel
familial.
• Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic
acreditat din afară spitalului.
• Personalul medical sau nemedical din unitățile 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 unității respective.
• Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau
donații, cu respectarea legii.
• Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de
sănătate sau până la vindecare.
• Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele
unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de
medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După
externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.
• Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență
stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.
• Niciunui pacient nu i se va refuza dreptul la îngrijiri medicale din cauza neînregistrării
nașterii sale în actele de stare civilă.
• Nerespectarea de către personalul medicosanitar a confidențialității datelor despre
pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale
pacientului prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea disciplinară,
contravențională sau penală, conform prevederilor legale.
Extras din Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului

