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DREPTURILE PACIENŢILOR CU TULBURĂRI PSIHICE
Potrivit prevederilor Legii 487/2002 privind sănătatea mintală şi protecţia
persoanelor cu tulburări psihice si a Ordinului 448/2016 pentru aprobarea
Normelor de aplicare a prezentei legi, pacientul cu tulburări psihice are
următoarele drepturi:
Dreptul la informare:
1. Din momentul admiterii într-un serviciu de sănătate mintală fiecare pacient
trebuie să fie informat de îndată ce este posibil, într-o formă şi într-un limbaj
pe care să poată să le înteleagă, asupra drepturilor sale, în conformitate cu
prevederile legii, iar această informare va fi însoţită de explicarea drepturilor
şi a mijloacelor de a le exercita. Dacă pacientul nu este capabil să înteleagă
aceste informaţii şi atât timp cât această incapacitate va dura, drepturile sale
vor fi aduse la cunoştinţa reprezentantului său legal ori convenţional.
2. Persoana cu capacitate deplină de exerciţiu şi cu capacitatea psihică
păstrată, care urmează a fi supusă unui tratament medical, are dreptul de a
desemna, ca reprezentant convenţional, o persoană cu capacitate deplină de
exerciţiu, care să o asiste sau să o reprezinte pe durata tratamentului
medical.
3. La internarea în spital, pacienţii trebuie informaţi imediat asupra identităţii şi
statutului profesional al personalului de îngrijire care le acordă asistenţă şi
asupra regulamentului de ordine interioară pe care trebuie să îl respecte pe
durata internării, ţinându-se însă cont de statutul şi gravitatea afectării
gradului de percepţie a bolnavului psihic.
4. Pe parcursul internării, pacientul va fi informat cu privire la:
- Diagnosticul si modul de stabilire al acestuia.
- Tratamentul medicamentos, investigatii paraclinice, analize medicale
recomandate ( cu nominalizarea analizelor ce nu pot fi efectuate in spital ).
- Scopul, metodele si durata tratamentului propus cât si beneficiile aduse de
acest tratament.
- Eventualele neplaceri, riscuri sau efecte secundare ale tratamentului.
- Riscurile si consecintele refuzarii sau intreruperii tratamentului fara aviz
medical.
- Rata vindecarii; alte posibile modalitati de tratament.
- Alte masuri terapeutice de care pacientul poate beneficia (evaluare
psihologica, psihoterapie, consiliere sociala etc).
- Masurile terapeutice recomandate la externare ( control periodic prin
ambulatorul de specialitate ).
- Modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum si
reglementarile interne prin care institutia garanteaza pastrarea anonimatului
si a confidentialitatii datelor personale si medicale.

Dreptul la confidentialitate si pastrarea anonimatului:
1. Persoana care este evaluată din punct de vedere al sănătăţii mintale are
dreptul la confidenţialitatea informaţiilor. Informatia confidentiala poate fi
divulgata numai cu consimtamantul explicit al pacientului sau cand exista
dispozitii judiciare in acest sens.
2. Toate datele de idetitate ale pacientului trebuie protejate, potrivit legii.
3. Fiecare membru din echipă terapeutică este obligat să păstreze
confidenţialitatea informaţiilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de prezenta
lege.
4. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor,
diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale
chiar şi după decesul acestuia.
5. Orice pacient sau fost pacient are acces la toată documentaţia medicală din
serviciile unde a fost îngrijit, cu excepţia cazurilor în care:
- dezvăluirea unor asemenea documente medicale ar putea să fie în
detrimentul sănătăţii sale fizice şi mintale, acest fapt fiind stabilit de către
medicul-sef sau de către medicul curant;
- a fost efectuată o specificaţie scrisă asupra riscului acestui efect pe dosarul
pacientului, aplicată numai persoanelor care sunt pacienţi în prezent, nu şi
foştilor pacienţi.
Dreptul la Consimtamant informat:
1. Pacientul are dreptul sa-si dea sa nu acordul pentru internare în vederea
evaluării, stabilirii diagnosticului şi aplicarea de conduite terapeutice.
2. Exprimarea consimţământului informat presupune deci, ca persoana să fie
competentă, să fie informată, să înţeleagă informaţia primită şi să-si dea
acordul în mod voluntar în ceea ce priveşte procedurile diagnostice şi
terapeutice pe care le va efectua.
3. În alcatuirea si în punerea în aplicare a programului terapeutic medicul
psihiatru este obligat sa obtina consimtamântul pacientului si sa respecte
dreptul acestuia de a fi asistat în acordarea consimtamântului.
4. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără
consimţâmântul sau, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare
diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
Drepturile pacientului la ingrijiri medicale:
1. Îngrijirea persoanelor internate în spital se realizează în condiţii care să
asigure respectarea demnităţii umane.
2. Persoanele internate sunt cazate individual sau în comun.
3. Încăperile în care se află persoanele internate şi celelalte încăperi destinate
acestora trebuie să dispună de iluminat natural şi de instalaţiile necesare
asigurării iluminatului artificial corespunzător.
4. Fiecărei persoane internate i se pune la dispoziţie un pat.
5. Se interzice supunerea oricărei persoane internate în spital la tratamente
inumane sau degradante ori la alte rele tratamente.
6. În timpul internării într-o unitate de psihiatrie este interzisă orice formă de
discriminare pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen,
orientare sexuală, opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine
socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA
sau alte criterii.

7. Persoanelor internate li se poate restricţiona libertatea de mişcare, prin
folosirea unor mijloace adecvate, pentru a salva de la un pericol real şi
concret viaţa, integritatea corporală sau sănătatea lor ori a altei persoane.
8. Este interzisă imobilizarea cu lanţuri ori cătuşe a persoanelor internate, iar
imobilizarea cu mijloace specifice protejate, care nu produc vătămări
corporale, este permisă doar în situaţii excepţionale, care sunt stabilite prin
normele de aplicare a prezentei legi.
9. Pacientii au dreptul de a primi rezultatul in scris al diagnosticului,
tratamentului si ingrijirii lor la externarea din spital.
10. Persoană în cauză sau reprezentantul său legal ori convenţional are dreptul
să conteste rezultatul evaluării, să solicite şi să obţină repetarea acesteia.
11. Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
12. .Orice pacient sau reprezentantul său legal ori convenţional poate formula
plângeri privind încălcarea drepturilor pacienţilor prevăzute de prezenta lege,
în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
*** Orice pacient cu tulburări psihice are dreptul la:
 Recunoaşterea de drept ca persoană.
 Viaţa particulară.
 Libertatea de comunicare, în special cu alte persoane din unitatea de îngrijire,
libertatea de a trimite şi de a primi comunicări particulare fără niciun fel de
cenzură, libertatea de a primi vizite particulare ale unui consilier ori ale unui
reprezentant legal sau convenţional şi, ori de câte ori este posibil, şi ale altor
vizitatori, libertatea de acces la serviciile poştale şi telefonice, precum şi la
ziare, la radio şi la televiziune;
 Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase.
 Mediul şi condiţiile de viaţă în serviciile de sănătate mintală trebuie să fie pe
cât posibil cât mai apropiate de viaţă normală a persoanelor de vârstă
corespunzătoare.
 Pacientul nu poate fi obligat să presteze o muncă forţată.
 Activitatea efectuată de către un pacient într-un serviciu de sănătate mintală
nu trebuie să permită exploatarea fizică sau psihică a acestuia.
 Personalul medical sau nemedical din spital 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
unităţii respective.
 Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi
suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 Pentru petrecerea timpului liber orice pacient cu tulburări psihice are dreptul
la: mijloace de educaţie;
- posibilităţi de a cumpăra sau de a primi articolele necesare vieţii zilnice,
distracţiilor sau comunicării;
- mijloace care să permită pacientului să se consacre unor ocupaţii active,
adaptate mediului său social şi cultural, încurajări pentru folosirea acestor
mijloace şi măsuri de readaptare profesională de natura să îi uşureze
reinserţia în societate.
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