
DREPTURILE PACIENTULUI
(Extras din  Legea nr.46 – 2003, privind drepturilor pacientului)

1. Pacientul  are  dreptul  de  a  fi  informat  cu  privire  la  serviciile  medicale  disponibile,  
precum si la modul de a le utiliza
2. Pacientul  are  dreptul  de  a  fi  informat  asupra  identitatii  si  statutului  profesional  al 
furnizorilor de servicii de sanatate
3. Pacientul internat are dreptul de a fi  informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care 
trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii
4. Pacientul  are  dreptul  de a  fi  informat  asupra  starii  sale  de sanatate,  a  interventiilor  
medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri
5. Pacientul  are  dreptul  de a  decide daca mai  doreste  sa  fie  informat  in  cazul  in  care 
informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta
6. Pacientul are dreptul de a cere in mod expres sa nu fie informat si de a alege o alta  
persoana care sa fie informata in locul sau.
7. Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala. 
8. Pacientul  are  dreptul  sa  solicite  si  sa  primeasca,  la  externare,  un  rezumat  scris  al 
investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate 
9. Pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in  
scris, raspunderea pentru decizia sa
10. Consimtamantul  pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul  
medical clinic si la cercetarea stiintifica
11. Dreptul la confidentialitate
12. Pacientul are acces la datele medicale personale
13. Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale pentru a putea muri in demnitate. 
14. Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material  
si  de  sfaturi  pe  tot  parcursul  ingrijirilor  medicale.  La  solicitarea  pacientului,  in  masura  
posibilitatilor, mediul de ingrijire si tratament va fi creat cat mai aproape de cel familial. 
15. Pacientul internat are dreptul si la servicii medicale acordate de catre un medic acreditat 
din afara spitalului. 
16. Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau  
donatii, cu respectarea legii. 
17. Pacientul are dreptul la ingrijiri  medicale continue pana la ameliorarea starii  sale de  
sanatate sau pana la vindecare. 
18. Pacientul  are  dreptul  sa  beneficieze  de  asistenta  medicala  de  urgenta,  de  asistenta 
stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

IMPORTANT !
Spitalul nostru este foarte interesat sa afle parerea dumneavoastra despre serviciile primite. Va 
rugam, cu sinceritate, sa raspundeti „Chestionarului de opinie” pe care l-ati primit in momentul 

internarii, in vederea imbunatatirii permanente a calitatii actului medical.

CONTACT

Spitalul de boli cronice Smeeni
Adresa: Soseaua Principala, Nr 991, Smeeni, Judetul Buzau
Tel: 0238.532.800; fax: 0238532513
E-mail: spitalulsmeeni@clicknet.ro
www.spitalsmeeni.ro

Spitalul de boli cronice Smeeni
Conducerea  Spitalului de boli cronice Smeeni,  împreuna cu echipa de 

profesionişti, va mulţumeşte pentru încrederea cu care aţi apelat la serviciile 
spitalului nostru !

Cod  fiscal: 4385457,  Cont: RO04TREZ1705041XXX002052 deschis la Trezoreria Pogoanele. 
www.spitalsmeeni.ro 
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