
03 R ETICA MEDICALĂ ȘI DREPTURILE PACIENTULUI

03.01 S Spitalul promovează respectul pentru autonomia pacientului.

03.01.01 Cr
Spitalul asigură conformitatea practicii medicale cu normele etice și legale care 

se aplică consimțământului informat (CI).

03.01.01.01 C Spitalul reglementează obținerea consimțământului informat.

03.01.01.02 C
Identificarea vulnerabilităților în procesul obținerii consimțământului informat 

al pacienților este o preocupare a spitalului.

03.01.01.03 C
Sunt aplicate măsuri pentru diminuarea efectelor vulnerabilităților identificate, 

referitoare la obținerea consimțământului informat.

03.01.02 Cr
Spitalul prevede măsuri pentru conformitatea practicii medicale cu normele 

etice și legale care se aplică confidențialității datelor medicale ale pacientului.

03.01.02.01 C
Spitalul utilizează proceduri unitare privind asigurarea confidențialității și 

verifică respectarea acestora de către personalul medical.

03.01.02.03 C
Spitalul aplică măsuri pentru diminuarea efectelor vulnerabilităților identificate 

cu privire la respectarea confidențialității datelor medicale.

03.02 S Spitalul respectă principiul echității și justiției sociale și drepturile pacienților.

03.02.01 Cr
Spitalul are politici de prevenire a discriminării în acordarea serviciilor 

medicale.

03.02.01.01 C Spitalul reglementează prevenirea discriminării.

03.02.01.02 C
Consiliul etic este constituit, este funcțional și are reglementată activitatea la 

nivelul spitalului.

03.02.02 Cr Spitalul asigură accesul la informațiile medicale personale.

03.02.02.01 C
Spitalul reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziția 

pacientului/aparținătorilor/împuterniciților documentele medicale solicitate.

03.02.02.02 C
Spitalul reglementează modalitatea prin care se pun la dispoziția autorităților 

autorizate/altor institutii datele medicale personale ale pacientului.

03.02.03 Cr
Spitalul asigură conditii pentru exercitarea dreptului pacientului la a doua 

opinie medicală.

03.02.03.01 C
Spitalul reglementează condițiile în care pacienții pot beneficia de a doua 

opinie medicală de la medici care nu sunt angajați ai spitalului.

03.02.03.02 C
Spitalul reglementează condițiile în care pacienții pot beneficia de a doua 

opinie medicală de la medici care sunt angajați ai spitalului.

03.02.04 Cr Spitalul este preocupat de protecția pacienților în relația cu mediul extern.

03.02.04.01 C
Spitalul reglementează modalitatea de acces al mass-mediei în instituție și la 

pacienți.

03.02.04.02 C Spitalul protejează pacientul de intruziunile externe.

03.02.05 Cr
Spitalul reglementează înregistrarea audio/foto/video a pacienților în scop 

medical/didactic/de cercetare și pentru evitarea acuzațiilor de malpraxis.

03.02.05.01 C
Spitalul asigură condițiile și procedurile pentru înregistrarea audio/foto/video a 

pacientului, cu scopul de a evita suspectarea unei culpe medicale.

03.02.05.02 C
Spitalul asigură condițiile și procedurile de înregistrare audio/foto/video a 

pacientului, în scop medical, didactic si de cercetare.
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03.03 S Spitalul promovează principiile binefacerii și nonvătămării.

03.03.01 Cr
Spitalul impune limitarea practicii la sfera de competență deținută în cadrul

specialității.

03.03.01.01 C
Spitalul asigură pentru fiecare secție personalul medical cu competența

specifică.

03.03.01.02 C
Spitalul asigură instruirea personalului medical pentru prevenirea depașirii

competențelor deținute.

03.03.02 Cr Depășirea limitelor competenței este permisă în interesul pacientului.

03.03.02.01 C
Spitalul reglementează condițiile în care depășirea competențelor medicale

este permisă în interesul pacientului. 

03.03.02.02 C
Spitalul asigură instruirea personalului medical pentru respectarea drepturilor

pacientului în situațiile care impun depășirea competențelor.
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