ORDIN nr. 386 din 7 aprilie 2004
privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
EMITENT:
MINISTERULăS N T II
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 22 aprilie 2004
Data intrarii in vigoare : 22 aprilie 2004

Forma actualizata valabila la data de : 20 mai 2015
Prezenta forma actualizata este valabila de la 22 aprilie 2004 pana la data selectata
Având în vedere prevederile art. 38 alin. (3) din Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003,
v zândăReferatulădeăaprobareăalăDirec ieiăgeneraleăasisten ămedical ănr.ăOBă3.992/2004,
în temeiul prevederilor Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 743/2003 privind organizareaă şiă
func ionareaăMinisteruluiăS n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,
ministrulăs n t

iiăemiteăurm torulăordin:

ART. 1
Seăaprob ăNormeleă deăaplicareăaă Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003,ăprev zuteă înă
anexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.
ART. 2
Respectareaă prevederiloră prezentuluiă ordină esteă obligatorieă pentruă to iă furnizoriiă deă
serviciiădeăs n tateădinăRomânia.
ART. 3
Direc iaă general ă asisten ă medical ,ă celelalteă direc iiă dină Ministerulă S n t ii,ă
direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureşti,ă ministereleă şiă
institu iileă cuă re eaă sanitar ă proprie,ă precumă şiă unit ileă sanitareă deă oriceă felă voră duceă
la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 4
Prezentulăordinăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
Ministrulăs n t ii,
Ovidiu Brînzan
Bucureşti,ă7ăaprilieă2004.
Nr. 386.
ANEX
NORME
de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
ART. 1
Unit ileă sanitareă deă oriceă fel,ă denumiteă înă continuareă unit i,ă careă acord ă îngrijiriă
deă s n tateă sauă îngrijiriă terminaleă şiă înă careă suntă efectuateă interven iiă medicale,ă auă
obliga iaădeăaăfurnizaăpacien ilorăinforma iiăreferitoareăla:
a) serviciileămedicaleădisponibileăşiămodulădeăaccesălaăacestea;
b)ăidentitateaăşiăstatutulăprofesionalăalăfurnizorilorădeăserviciiădeăs n tate;
c)ă regulileă şiă obiceiurileă peă careă trebuieă s ă leă respecteă peă durataă intern riiă înă
unit iăcuăpaturi;
d) starea proprieiăs n t i;
e)ăinterven iileămedicaleăpropuse;
f)ăriscurileăpoten ialeăaleăfiec reiăproceduriăcareăurmeaz ăaăfiăaplicat ;
g) alternativele existente la procedurile propuse;
h)ă dateă disponibileă rezultateă dină cercet riă ştiin ificeă şiă activit iă deă inovareă
tehnologic ;
i)ăconsecin eleăneefectu riiătratamentuluiăşiăaleănerespect riiărecomand rilorămedicale;
j)ădiagnosticulăstabilităşiăprognosticulăafec iunilorădiagnosticate.
ART. 2
(1)ăUnit ileătrebuieăs ăasigureăaccesulăegalăalăpacien ilorălaăîngrijiriămedicale,ăf r ă
discriminareă peă baz ă deă ras ,ă sex,ă vârst ,ă apartenen ă etnic ,ă origineă na ional ,ă religie,ă
op iuneăpolitic ăsauăantipatieăpersonal .

(2)ă Fiecareă unitateă trebuieă s ă cuprind ă înă regulamentulă propriuă deă organizareă şiă
func ionareă prevederiă referitoareă laă obliga iaă personaluluiă angajată privindă dreptulă
pacien ilorălaărespectăcaăpersoaneăumane.
ART. 3
Unit ileă trebuieă s
utilizezeă toateă mijloaceleă şiă resurseleă disponibileă pentruă
asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale.
ART. 4
Înă situa iaă înă careă interven iileă medicaleă suntă refuzateă deă c treă pacien iă careă îşiă
asum ă înă scrisă r spundereaă pentru deciziaă lor,ă acestoraă trebuieă s ă liă seă expliceă
consecin eleărefuzuluiăsauăopririiăactelorămedicale.
ART. 5
Înăsitua iaăînăcareăesteănecesar ăefectuareaăuneiăinterven iiămedicaleăunuiăpacientăcareă
nuă îşiă poateă exprimaă voin a,ă personalulă medicală poate deduce acordul acestuia dintr-o
exprimareăanterioar ăaăvoin ei,ădac ăaceastaăesteăcunoscut .
ART. 6
(1)ă Înă situa iaă înă care,ă pentruă efectuareaă uneiă interven iiă medicale,ă seă solicit ă
consim mântulă reprezentantuluiă legală ală pacientului,ă acestaă trebuieă s ă fieă implicată înă
adoptareaădeciziei,ăînălimiteleăcapacit iiăsaleădeăîn elegere.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareăfurnizoriiădeăserviciiămedicaleăconsider ăc ăinterven iaăesteăînă
interesulă pacientului,ă iară reprezentantulă legală refuz ă s ă îşiă deaă consim mântul,ă unit ileă
auă obliga iaă efectu riiă înă celă maiă scurtă timpă posibilă aă demersuriloră pentruă constituireaă
comisieiădeăarbitrajădeăspecialitate,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare.
ART. 7
(1)ă Fotografiereaă sauă filmareaă pacien iloră în unit i,ă înă cazurileă înă careă imaginileă
suntă necesareă pentruă stabilireaă diagnosticuluiă şiă aă tratamentuluiă sauă pentruă evitareaă
suspect riiăuneiăculpeămedicale,ăseăefectueaz ăf r ăconsim mântulăacestora.
(2)ă Înă toateă situa iileă careă nuă suntă prev zuteă la alin.ă (1)ă unit ileă suntă obligateă s ă
asigureăob inereaăconsim mântuluiăpacientului.
ART. 8
Participareaă laă activit iă deă cercetareă ştiin ific ă medical ă aă persoaneloră careă nuă suntă
capabileă s -şiă exprimeă voin aă poateă fiă realizat ă numaiă dup ă ob inereaă consim mântuluiă
reprezentan ilorălegaliăşiănumaiăînăsitua iaăînăcareăcercetareaărespectiv ăesteăefectuat ăşiă
înăinteresulăpacien ilor.
ART. 9
Unit ileă trebuieă s ă asigureă accesulă neîngr dită ală pacien iloră laă dateleă medicaleă
personale.
ART. 10
(1)ă Înăsitua iileă înăcareăseăsolicit ăinforma iiăcuăcaracterăconfiden ial,ăunit ileă auă
obliga iaăs ăasigureărespectareaăcadruluiălegalăprivindăfurnizareaăacestora.
(2)ă Înă situa iileă înă careă dateleă referitoareă laă via aă privat ,ă familial ă aă pacientului
influen eaz ă pozitivă stabilireaă diagnosticului,ă tratamentulă sauă îngrijirileă acordate,ă
unit ileă leă potă utiliza,ă dară numaiă cuă consim mântulă acestora,ă fiindă considerateă excep iiă
cazurileă înă careă pacien iiă reprezint ă pericoleă pentruă eiă înşişiă sauă pentruă s n tateaă
public .
ART. 11
Înă situa iileă înă careă sarcinaă reprezint ă ună factoră deă riscă majoră şiă imediată pentruă
s n tateaăfemeiiăgravide,ăseăacord ăprioritateăsalv riiăvie iiămamei.
ART. 12
Înă asigurareaă serviciiloră dină domeniulă s n t iiă reproducerii,ă unit ileă trebuieă s ă
asigureă condi iileă necesareă alegeriiă deă c treă pacien iă aă celoră maiă sigureă metodeă dină punctă
deăvedereăalăeficien eiăşiălipseiădeăriscuri.
ART. 13
(1)ă Unit ileă auă obliga iaă deă aă asiguraă efectuareaă deă interven iiă medicale asupra
pacientuluiănumaiădac ădispunădeădot rileănecesareăşiădeăpersonalăacreditat.
(2)ă Interven iileă medicaleă asupraă pacientuluiă potă fiă efectuateă înă absen aă condi iiloră
prev zuteălaăalin.ă(1)ănumaiăînăcazuriădeăurgen ăap ruteăînăsitua iiăextreme.
ART. 14
Unit ileăpotăasigura,ălaăcerereaăpacientuluiăsauăaăfamilieiăacestuia,ăcadrulăadecvatăînă
careăacestaăpoateă beneficiaă deăsprijinulă familieiăşiăalăprietenilor,ă deăsuportăspirituală şiă
material pe tot parcursul îngrijirilor medicale.
ART. 15
(1)ă Laă cerereaă pacien iloră interna i,ă unit ileă cuă paturiă trebuieă s ă asigureă condi iileă
necesareă pentruă ob inereaă deă c treă aceştiaă aă altoră opiniiă medicale,ă precumă şiă pentruă
acordareaădeăserviciiămedicaleădeăc treămediciăacredita iădinăafara unit ii.
(2)ăPlataăserviciilorămedicaleăacordateăpacien ilorăinterna iădeăc treămediciiăprev zu iă
laăalin.ă(1)ăseăefectueaz ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare.

ART. 16
Înă scopulă asigur riiă continuit iiă îngrijiriloră acordateă pacien ilor,ă precumă şiă aă
serviciiloră comunitareă necesareă dup ă externare,ă unit ileă stabilescă parteneriateă cuă alteă
unit iă medicaleă publiceă şiă nepublice,ă spitaliceştiă şiă ambulatorii,ă careă dispună deă medici,ă
cadreămediiăsanitareăşiădeăaltăpersonalăcalificat.
---------------

