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D R E PT U R I L E 
PAC I E N Þ I LO R 
E U RO P E N I

� Dreptul la mãsuri preventive

� Dreptul de a avea acces la servicii medicale

� Dreptul la informaþie

� Dreptul de consimþi liber

� Dreptul la liberã alegere

� Dreptul la intimidate ºi confidenþialitate

� Dreptul de a fi respectat timpul pacienþilor

� Dreptul la servicii medicale de calitate

� Dreptul la siguranþã

� Dreptul la inovaþie

� Dreptul de a evita inutile suferinþe ºi dureri

� Dreptul la tratament personalizat

� Dreptul de a se plânge

� Dreptul la compensaþii 

(Carta Europeanã a Drepturilor pacienþilor)



P A C I E N T  D E  R O M Â N I A

3

E D I TO R I A L

S-a vorbit în nenumãrate rânduri de necesitatea alocãrii unui procent de 
6% din PIB pentru Sãnãtate. S-a spus la fel de des cã alãturi de Bulgaria 
suntem ultima þarã din Uniunea Europeanã care nu are acest procent. 
Alte þãri mult mai mult.

În urmã cu cinci ani, s-au strâns ºi 200.000 de semnãturi în susþinerea 
acestui obiectiv. Nu a fost suficient pentru ca politicienii sã decisã 
acordarea acestui procent Sãnãtãþii sau sã îºi ia angajamentul atingerii lui 
în urmãtorii ani. 

Coaliþia Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice din România reia 
acest demers, pe care noi îl considerãm vital pentru pacienþii, pe care îi 
reprezentãm.

Un studiu pe care l-am realizat recent ne-a arãtat cã sistemul de sãnãtate 
discrimineazã pacienþii.

Ne dorim ca pacienþii sã aibã integral tratamentele necesare, sã nu 
mai îºi mai împrumute între ei medicamentele. Ne dorim sã aibã acces 
la tratamente inovatoare. Ne dorim sã aibã acces la investigaþii ºi 
monitorizare în mãsurã în care au nevoie. Ne dorim sã aibã personal 
medical care sã îi trateze ºi sã nu mai meargã sute de kilometri pentru a 
avea acces la tratament ºi servicii medicale. 

Pentru ca toate aceste lucruri sã nu rãmânã doar un vis îndepãrtat, 
sistemul de sãnãtate are nevoie de bani ºi de o politicã coerentã. Pânã 
acum ne-am ocupat ca sistemul sã supravieþuiascã. În acest proces, unii 
pacienþi au murit. De acum înainte ne dorim sã sã existe condiþii decente 
în sistemul de sãnãtate. Ne dorim ca pacienþii români sã nu mai fie trataþi 
ca pacienþi de mâna a doua a Europei. Pentru ca acest lucru sã se întâmple 
este nevoie de o finanþare corespunzãtoare ºi o regândire a sistemului. 
Primul pas trebuie sã fie acordarea procentului de 6% din PIB cãtre 
sãnãtate.

COPAC susþine acest demers!

DE CE E IMPORTANT SÃ ALOCÃM 

6% DIN PIB PENTRU SÃNÃTATE

RADU GÃNESCU, PREªEDINTE COPAC

RADU GÃNESCU, 
PREªEDINTE COPAC
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Cele mai importante probleme cu care se confruntã un pacient  suferind de 
boli cronice în România sunt accesul limitat la un tratament corespunzãtor 
(47,11%) ºi aceesul limitat la servicii medicale (16,33%), aratã studiul 
„Societatea româneascã ºi afecþiunile cronice“, derulat de Coaliþia 
Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice din România ºi susþinut de 
compania Abbvie România, în perioada 25 martie – 6 aprilie 2015.  

84,96% dintre respondenþi cunosc ce înseamnã o boalã cronicã, iar 62,96% 
au în familie sau printre cunoscuþi persoane cu boli cronice precum hepatitã 
cronicã, boli cardiovasculare, HIV, boala Alzheimer, Boala Parkinson, TBC, 
psoriasis, diabet, boli reumatismale autoimume, cancer, sclerozã multiplã, boli 
inflamatorii intestinale, boli rare, etc. Peste 36% dintre respondenþi considerã 
cã anumite categorii de bolnavi sunt discriminate de cãtre societate, în timp ce 
aproximativ 58% au rãspuns „Nu ºtiu“ la aceastã întrebare. Doar 5,8% dintre 
români cred cã nu existã discriminare pentru anumite categorii de bolnavi. 
Mai mult, peste 73,2% dintre respondenþi considerã cã sistemul de sãnãtate 
din România discrimineazã pacienþii. Cel puþin 1 din 10 români a intrat cel puþin 
odatã în contact cu bolnavi cronici discriminaþi de societate. 

Un top 5 al celor mai grave boli cronice, în opinia respondenþilor, este: 
cancerul – considerat grav sau cel mai grav de un procent de 94,28% dintre 

respondenþi, infecþia cronicã cu HIV – 90,78%, scleroza multiplã – 88,62%, 
Alzheimer – 82,33% ºi boala Parkinson – 77,67%. 

9 din 10 persoane care au rãspuns studiului nu are evita sã interacþioneze 
cu pacienþi suferinzi de boli cronice amintite anterior, dacã aceºtia ar face 
parte din anturajul lor, dar 3 din 10 nu ºi-ar lãsa copii sã interacþioneze cu 
un alt copil suferind de boli cronice sau nu ar ºti ce ar face într-o astfel de 
situaþie. Un top al afecþiunilor de care pãrinþii chestionaþi ºi-ar feri copii sunt 
HIV-ul (1.143 de menþiuni), hepatita (772 de menþiuni) ºi tuberculoza (892 
de menþiuni).

Deºi declarã un comportament nediscriminatoriu, la întrebarea „Consideraþi 
cã anumitor categorii de bolnavi cronici ar trebui sã li se limiteze anumite 
drepturi ºi sã li se impunã obligaþii în interesul societãþii?“,  doar 7 din 10 au 
rãspuns negativ. 

Studiul a fost realizat online, pe platforma iVox.ro, în perioada 
25 martie – 6 aprilie 2015, pe un eºantion de 5326 respondenþi, 
reprezentativ pentru populaþia României care utilizeazã internetul. 
Dintre aceºtia, 55,63% sunt femei, 44,37% bãrbaþi, 87,6% în mediul 
urban, iar 12,4% din mediul rural. 

PAC I E N Þ I I  C U  B O L I  C RO N I C E : 

ACCES LIMITAT LA TRATAMENT 
ªI DISCRIMINARE ASOCIATÃ
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D R E PT U R I L E 
PAC I E N Þ I LO R
DREPTUL LA ÎNGRIJIRI MEDICALE
�  Pacientii au dreptul la tratament si îngrijiri medicale de cea 

mai înaltã calitate

�  Pacientii au dreptul de a fi respectaþi ca persoane fãrã nicio 
discriminare

�  Pacientii au dreptul de a cere ºi obþine o altã opinie medicalã

�  Pacientii au dreptul sã refuze sau sã opreascã o intervenþie 
medicalã asumându-ºi, în scris, rãspunderea pentru 
decizia sa.

DREPTUL LA SÃNÃTATE PRIN INFORMARE!
�  Un pacient informat poate alege singur. 

Pacientul trebuie sã primeascã de la medic rãspunsuri 
despre boalã, evoluþia acesteia, tratamentele ce pot fi 
urmate ºi ce riscuri existã. 

�  Medicul poate lua cele mai bune mãsuri terapeutice pentru 

pacient dar trebuie sã le explice pe înþelesul pacientului. 

�  Un pacient poate consulta oricând al doilea medic.

CONFIDENÞIALITATEA INFORMAÞIILOR
�  Fiecare pacient are dreptul la confidenþialitatea informaþiilor 

privind starea sa de sãnãtate, diagnosticul formulat ºi 
metodele de tratament, dar ºi la respectarea intimitãþii 
pe parcursul desfãºurãrii examinãrilor, consultaþiilor ºi 

tratamentelor medicale ºi chirurgicale. De asemenea, 
toate informaþiile privind starea pacientului, rezultatele 
investigaþiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele 
personale sunt confidenþiale chiar ºi dupã decesul acestuia. 

DREPTUL LA DEMNITATE
�  Pacientului trebuie sa i se respecte dreptul la intimitate, 

dreptul la dreptul la tratament împotriva durerilor, dreptul la 

un sfârºit demn, protecþia integritãþii corpului, respectarea 

vieþii private ºi principiul nediscriminãrii. 

DREPTUL LA INOVAÞIE
�  Inovaþia în medicinã înseamnã tratamente de ultimã 

generaþie, mai eficiente, mai rapide, de cele mai multe ori 
salvatoare de vieþi ºi de aceea dreptul la inovaþie este unul 

din drepturile fundamentale ale pacienþilor. Pacienþii români 
au dreptul la cea mai bunã variantã de tratament pentru ei, 
au dreptul la o calitate bunã a vieþii.

CONSIMÞÃMÂNTUL INFORMAT
�  O persoanã nu poate fi tratatã medical fãrã consimþãmânt. 

Prin consimþãmantul liber ºi informat se înþelege dreptul 
pacienþilor de a participa la deciziile care îi privesc.

�  Consimþãmântul informat nu reprezintã doar un formular 
pe care pacienþii sã îl semneze fãrã sã înþeleagã care sunt 
posibilele urmãri. Înainte de a semna,  pacienþii trebuie sã 
primeascã informaþii, sã le înþeleagã ºi sã le þinã minte, sã 
analizeze situaþia ºi sã ia decizii. Bolnavul va trebui sã fie 

capabil sã explice altora, în termeni simpli manevra la care 
se supune.

�  Consimþãmântul informat a apãrut din nevoia ca oamenii 
vulnerabili sã nu fie exploataþi. Nu trebuie obþinut 
consimþãmântul în cazurille în care pacientul este inconºtient 
sau este incapabil de consimþi din altã cauzã sau când 
riscul dezvãluirii situaþiei de fapt determinã o ameninþare 
psihologicã serioasã.
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D EC L A R A Þ I I
Avem nevoie de un sistem medical nediscriminatoriu, un sistem echitabil ºi funcþional care sã fie echilibrat din 
punct de vedere al finanþãrii. Nu putem fi trataþi, în condiþiile anilor ‘80, cu medicamentele anilor ‘90.

Radu Gãnescu – preºedintele Coaliþiei Organizaþiilor Pacienþilor cu Afecþiuni Cronice din România

Pacienþii cu boli rare considerã cã în România ar trebui ca bugetul alocat Sãnãtãþii sã nu mai fie privit ca o 
cheltuialã ci ca o investiþie. Alocarea unui buget de 6% pentru sãnãtate are potenþialul de a genera beneficii 

economice, atât privind recuperarea investiþiei, cât ºi prin furnizarea de servicii medicale de calitate ºi 
eficiente, asigurând siguranþa intervenþiilor. Pacienþii mai bine îngrijiþi vor putea sã fie activi pe piaþa muncii, 

plãtind taxe ºi impozite mai multã vreme. Sã nu uitãm cã toþi cei care suntem implicaþi în organizarea 
serviciilor de sãnãtate vom deveni la un moment dat ºi beneficiarii acestor servicii!

Dorica Dan – preºedintele Alianþei de Boli Rare

Finanþarea sistemului de sãnãtate trebuie sã aibã la bazã, în primul rând, evaluarea realã a nevoilor pacienþilor 
privind accesul la serviciile medicale ºi tratament personalizat. 

Gheorghe Tache – preºedintele Asociaþiei Transplantaþilor din România

Hemofilia reclamã un tratament special, cu medicamente denumite “esenþiale” care sunt indispensabile 
vietii. De aceea Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a recomandat ca aceste medicamente sã devinã prioritare 

pentru asistenþa medicalã a persoanelor cu hemofilie. Un 6% din PIB pentru sãnãtate ne duce cu speranþa cã 
problema dreptului la acces egal, nondiscriminativ al bolnabilor cu hemofilie comparativ cu ceilalþi bolnavi din 

UE sã rãmânã istorie ºi nu o realitate dureroasã, frustrantã ºi penibilã a contextului actual de tratament.

Daniel Andrei – preºedintele Asociaþiei Române de Hemofilie

Ai dreptul la sãnãtate ºi demnitate, un tratament corect ºi îngrijiri corecte. 
Îngrijirile palliative sunt ultima soluþie!

Cristian Roºu, preºedintele Uniunii Naþionale a Organizaþiilor Pacienþilor Afectaþi de HIV/SIDA
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D EC L A R A Þ I I
Sãnãtatea costã bani în orice sistem din lumea asta. ªi nu puþini. Lipsa cronicã a banilor în suferindul sistem 
sanitar autohton este o realitate cu care se confruntã zilnic toþi pacienþii din România. Avem nevoie de 
tratamente, avem nevoie de investigaþii, de aparaturã ºi de condiþii decente în spitale. Dar în primul rând 
avem nevoie de medici pregãtiþi care sã rãmânã în þarã. Pentru toate acestea avem nevoie de 6% din PIB 
pentru sãnãtate.

Andrei Huþanu, preºedintele Asociaþiei Pacienþilor cu Boli Reumatismale Inflamatorii din Transilvania „Art“

Parkinsonul nu e vindecabil, astfel cã doar fonduri suplimentare pot genera o îmbunãtãþire a stãrii de 
sãnãtate. Doar 1% în plus faþã de alocarea prezentã ar îmbunãratii baza de recuperare din fiecare spital.

Dan Rãican – preºedintele Asociaþiei Antiparkinson

Avem nevoie de 6% pt sanatate deoarece un popor sãnãtos este condiþia sine qua non a evoluþiei ºi 
progresului economic a unei þãri.

Silvia Sãndulescu – preºedintele Asociaþiei Pacienþilor cu Sclerodermie din România

 Pacienþii cu tuberculozã sunt nevoiþi sã-ºi cumpere deseori medicamentele care-i ajutã la tratarea reacþiilor 
adverse ale medicaþiei pentru TB, rãmân deseori surzi ºi protezele lor sunt mult mai scumpe decât pot fi 

decontate, îºi cumpãrã seringi pentru tratamentul injectabil, au nevoie de tratamentul comorbiditãþilor ca sã 
se poatã face bine de tuberculozã, au nevoie de hranã mult mai consistentã când sunt internaþi în spital.

Cãtãlina Constantin, Psiholog clinician, Preºedinte Asociaþia pentru sprijinirea pacienþilor cu TB-MDR

Neidentificarea timpurie a cancerului de sân la femeile sub 40 de ani face sã se cheltuiascã 6.000 euro 
pentru o curã, echivalentul a 160 de ecografii realizate profilactic la orice vârstã pentru tot atâtea femei, 
implicit, crescând proporþional rata de viaþã prin diagnosticarea în faze incipiente ºi scãzând cheltuielile 
sistemului de sãnãtate.

Iolanda Gheorghiu, Preºedinte A.P.O.R. (Asociaþia Pacienþilor Oncologici din România)



6%
PENTRU SÃNÃTATE

PACIENT DE ROMÂNIA


