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Sănătatea este un drept inalienabil al persoanelor, 
fiind o componentă de bază a dezvoltării sociale 

și economice. Conform directivelor de dezvoltare stra-
tegică a Sistemului de Sănătate Națională, promovarea 
sănătății fiind dezideratul principal, respectiv Politica 
Națională de Sănătate pentru 2007-2017, Strategii de 
Dezvoltare a Sistemului de Sănătate pentru 2008-2018, 
și, respectiv, Cadrul de Parteneriat ONU – Republica 
Moldova (2013-2017) monitorizează și evaluează sis-
temul sănătății prin competența Ministerului Sănătății 
și a oficialilor din sistemul sănătății, având ca scop spo-
rirea calității vieții și reducerea discrepanțelor vizavi de 
sănătate în toate grupurile sociale.

 Organizația Mondială a Sănătății (OMS) asigu-
ră continuu calitatea vieții indivizilor: recuperarea 
funcțională a pacienților cu afecțiunii locomotorii 
urmează a fi continuă până la epuizarea restantului 
funcțional, deoarece ,,calitatea vieții este la fel de im-
portantă ca și durata ei”; aceste stări de mentalitate 
contemporană, ce caracterizează societățile civilizate, 
au lărgit conținutul conceptelor de boală, invaliditate 
sau handicap prin extinderea dimensiunilor psihologice 
și conotațiilor de ordin social.

 Ratificarea „Convenției Organizației Națiunilor 
Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități” de 
Republica Moldova, prin Legea nr.169 din 09.07.2010 

pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a per-
soanelor cu dizabilităţi (2010-2013) [1], impune o serie 
de măsuri pe care statul și le-a asumat, pentru a respec-
ta și a garanta drepturile persoanelor cu dizabilități.

Pentru implementarea principiilor consacrate de ac-
tele internationale și pentru realizarea obligaţiilor in-
erente, Constituţia Republicii Moldova stipulează, în 
art.36 alin.(1) că dreptul la ocrotirea sănătăţii este ga-
rantat. Conform prevederilor constituţionale, autorităţii 
legislative i-a revenit sarcina de a reglementa prin lege 
organică asigurarea minimului de asistenţă medicală 
gratuită, asigurările sociale, alte măsuri de protecţie a 
sănătăţii fizice și mintale, precum și structura sistemului 
naţional de ocrotire a sănătăţii și mijloacele de protecţie 
a sănătăţii fiziceși mintale a persoanei. Obligaţiile care 
revin statului în domeniul garantării și asigurării drep-
tului la sănătate se realizează pe anumite principii și 
prin modalităţi diferite. Unul dintre aceste principii este 
conţinut de alin. (2) art.36, conform căruia minimumul 
asigurării medicale oferit de stat este gratuit. Acest text 
constituţional conţine anumite premise ale unui sistem 
mixt de asigurare medicală, deoarece stabilește că sta-
tul suportă o parte din cheltuielile de asistenţă medica-
lă, iar în continuare, legea trebuie să stabilească cuantu-
mul taxelor pentru servicii medicale și modul de plată 
a acestor taxe. Art. 36 alin. (3) prevede că structura 
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sistemului naţional de ocrotire a sănătăţii și mijloacele 
de protecţie a sănătăţii fizice și mentale a persoanei se 
stabilesc potrivit legii organice. Conform Legii nr. 10-
XVI din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a să-
nătăţii publice [2], această supraveghere cuprinde toate 
domeniile de viaţă și activitate a populaţiei care pot 
influenţa negativ sănătatea omului, iar domeniile prio-
ritare în supravegherea de stat a sănătăţii publice sunt: 
supravegherea, prevenirea și controlul bolilor transmi-
sibile; supravegherea, prevenirea și controlul bolilor 
netransmisibile și cronice, generate prioritar de factori 
exogeni; promovarea sănătăţii, informarea și educaţia 
pentru sănătate; cercetările știinţifice și de inovare în 
domeniul sănătăţii publice; evaluarea determinanţilor 
sociali ai sănătăţii; sănătatea în relaţie cu mediul ambi-
ant; prevenirea leziunilor traumatice; igiena, siguranţa 
produselor alimentare și a altor produse etc.

Pe parcursul anilor 2010-2013, Ministerul Sănătăţii 
a evaluat, modificat şi completat cadrul normativ din 
domeniul protecţiei sociale al persoanelor cu dizabi-
lităţi, în vederea racordării la noua legislaţie privind 
incluziunea social [3] a persoanelor cu dizabilităţi. În 
conformitate cu prevederile Legii ocrotirii sănătăţii 
nr.411-XII din 28 martie 1995 [4], ținând cont de reco-
mandările Comitetului de Experţi ai OMS şi a Uniunii 
Europene a Medicilor Specialişti în Reabilitare medi-
cală (2006), precum şi în contextul politicii Ministeru-
lui Sănătăţii în domeniul reabilitării medicale, au fost 
elaborate şi aprobate Ordinul Ministerului Sănătăţii 
nr.432 din 25 mai 2011 ,,Cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Serviciului Reabilitare Medicală şi Medi-
cină Fizică din Republica Moldova”.

 Conform prevederilor legale menționate, Reabi-
litarea Medicală şi Medicina Fizică este o specialita-
te medicală independentă, preocupată de promovarea 
funcţionării fizice şi cognitive, a activităţilor (inclu-
siv comportamentul), a participării (inclusiv calitatea 
vieţii) şi modificarea factorilor personali şi de mediu. 
Astfel, acest serviciu este responsabil de prevenirea, 
diagnosticarea, tratarea şi managementul reabilitării 
persoanelor cu afecţiuni dizabilitante şi comorbidităţi 
la toate vârstele. Scopul principal al Reabilitării Medi-
cale şi Medicinii Fizice este îmbunătăţirea funcţionării 
fizice şi mentale, precum şi a capacităţii de participare 
activă în cadrul societăţii a persoanelor cu dizabilităţi, 
ca urmare a bolilor sau traumatismelor, prin folosirea 
unor mecanisme fiziologice (precum reflexele, adapta-
bilitatea funcţională, neuroplasticitatea), inclusiv a pre-
gătirii fizice şi mentale.

Actele normative menţionate supra au drept scop 
prevenirea şi reducerea nivelului incapacităţii tempo-
rare şi stabile de muncă, îmbunătăţirea funcţiilor fizio-
logice şi mentale a persoanelor cu dizabilităţi, precum 
şi sporirea capacităţii de participare activă a acestora 
în cadrul societăţii, menţinerea, maximal posibilă, a 
sănătăţii şi calităţii vieţii pacienţilor, prin aplicarea co-

ordonată şi combinată a diverselor măsuri în domeniul 
medical, clinic, funcţional, psihologic, social şi peda-
gogic.

Relațiile în domeniul asistenței medicale nu mai 
sunt supuse reglementării numai din partea standarde-
lor etice, cele mai multe dintre ele sunt guvernate de 
reguli de drept. Sistemul de sănătate publică a încetat 
să mai fie un factor de monopol pe piața serviciilor me-
dicale, precum și a tipurilor de ajutoare și servicii me-
dicale plătite. Industria serviciilor medicale are nevoie 
de informații actualizate și fiabile, date esențiale despre 
pacient, pentru furnizarea de servicii medicale și pentru 
a crește calitatea acestora. Complexitatea și cantitatea 
acestor informații fac necesară adoptarea tehnologiei 
informației, condiție esențială pentru a crește calitatea 
serviciilor medicale și a spori eficiența.

În prezent, o аstfel de аcțiune efectivă de аcordаre 
de îngrijiri medicаle este definită legаl la nivel co-
munitar de аrt.3 lit. а) din Directivа 2011/24/UE а 
Pаrlаmentului Europeаn și а consiliului din 9 mаrtie 
2011: ,,аsistențа medicаlă înseаmnă аcele servicii de 
sаnătаte cаre sunt furnizаte de către cаdrele medicаle 
pentru evаluаre, menținereа sаu pentru refаcereа 
stаrii de sănătаte, inclusiv prescriereа, eliberаreа și 
furnizаreа de medicаmente și dispozitive medicаle”.

Conform аrt.1 аlin.(2) аl Lеgii cu privirе 
lа drеpturilе şi rеsponsаbilităţilе pаciеntului 
nr.263 din 27.10.2005 [5],  ,,prеstаtori dе sеrvicii 
dе sănătаtе” sunt instituţii mеdico-sаnitаrе şi 
fаrmаcеuticе, indifеrеnt dе tipul dе propriеtаtе şi 
formа juridică dе orgаnizаrе, mеdici şi аlţi 
spеciаlişti în domеniu, аltе pеrsoаnе fizicе şi juridicе 
аbilitаtе cu drеptul dе а prаcticа аnumitе gеnuri dе 
аctivitаtе mеdicаlă şi fаrmаcеutic.

În cаlitаtе dе prеstаtor dе sеrvicii mеdicаlе poаtе 
аpărеа:

Unitаtеа mеdico-sаnitаră, аdică аcеа întrеprindеrе, 
instituțiе, orgаnizаțiе cаrе аrе cа gеn dе аctivitаtе 
аcordаrеа dе аsistеnță mеdicаlă, Cаpаcitаtеа sа 
juridicа аpаrе din momеntul înrеgistrării dе stаt а 
аcеstеiа. Totodаtă, pеntru а putеа dеsfășurа аctivitаtеа 
dе аcordаrе а аsistеnțеi mеdicаlе, unitаtеа mеdico-
sаnitаră urmеаză а fi аcrеditаtă în conformitаtе cu 
Lеgеа privind еvаluаrеа și аcrеditаrеа în sănаtаte 
nr.552 din 18.10.2001 [6], iаr unitаtеа mеdico-sаnitаră 
privаtă urmеаză а fi suplimеntаr licеnțiаtă conform 
Lеgii privind rеglеmеntаrеа prin licеnțiеrеа аctivității 
dе întrеprinzător nr.451 din 30.07.2001 [7].

Conform prevederilor Legii nr.264 din 27.10.2005 
,,cu privire la exercitarea profesiunii de medic [8]: Ori-
ce act medical exercitat de către un medic se exerci-
tă exclusiv în interesul păstrării, restabilirii şi fortifi-
cării sănătăţii individului şi în interesul societăţii, prin 
aceasta profesiunea de medic are un character accen-
tuat uman.

În sensul Legii privind ocrotirea sănătății,  
actul medical reprezintă orice examinare, tratament, 
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cercetare clinică şi asistenţă sau altă acţiune aplicată pa-
cientului cu scop profilactic, diagnostic, curativ (de tra-
tament), de reabilitare sau de cercetare biomedicală şi 
executată de un medic sau alt lucrător medical. Astfel 
reabilitarea medicală reprezintă o acțiune componentă 
a actului medical, idee susținută și de prevederile art.55 
al Legii nr.41 citate supra – ,,Reabilitarea bolnavilor se 
efectuează în direcţie medicală şi socială”.

 Actul medical în sensul exteriorizării juridice în for-
ma unui serviciu poate fi privit ca și asistență (prestație) 
medicală, prevăzută la art.21 al legii menționate. 

 Tipurile de asistenţă medicală sunt: asistenţa me-
dicală urgentă prespitalicească; asistenţa medicală 
primară; asistenţa medicală specializată de ambula-
tor, inclusiv stomatologică; asistenţa medicală spi-
talicească; servicii medicale de înaltă performanţă; 
îngrijiri medicale la domiciliu. Cu toate că prestația 
de reabilitare medicală nu se regăsește expres în 
șirul categoriilor de asistență medicală, acest vid de 
reglementare este suplinit de prevederile art.23 al 
legii menționate, care vorbind despre necesitatea ex-
primării consimțământului pacientului la executarea 
prestației medicale, indică în șirul acestor prestații și 
cea recuperatorie în sensul de reabilitare – ,,Consim-
ţământul pacientului este necesar pentru orice pre-
staţie medicală propusă (profilactică, diagnostică, 
terapeutică, recuperatorie)”.

  Reabilitarea poate fi asigurată în mai multe tipuri 
de unităţi, de la centre de reabilitare specializate şi 
departamente în spitale de acuţi, până la ambulatorii şi 
instituţii comunitare. Reabilitarea în stadiul acut al bolii 
este importantă pentru utilizarea plasticităţii cât mai 
eficient şi cât mai devreme posibil şi pentru reducerea 
posibilității de apariţie a complicaţiilor. Pentru aceasta 
este nevoie nu numai de o echipă de profesionişti în 
reabilitare capabilă să consilieze toate secţiile dintr-un 
spital, inclusiv reanimarea, dar şi paturi special destinate 
reabilitării, ambele în responsabilitatea unui specialist de 
reabilitare. Pacienţii au nevoie, de asemenea, de reabili-
tare în unităţi special amenajate conduse de specialişti în 
reabilitarea medical [9], iar persoanele cu dizabilităţi şi 
afecţiuni permanente, adesea progresive, vor avea nevoie 
de astfel de unităţi în cadrul comunităţii pentru a asigura 
menţinerea condiţiei lor fizice, a sănătăţii şi a abilităţilor, 
precum şi a promova independenţa acestora.

 Trebuie de menționat că noțiunea de pacient include 
nu doar persoana bolnavă, dar și pe cea sănătoasă care 
are nevoie sau utilizează servicii de sănătate, astfel 
realizându-și dreptul la sănătate, un drept fundamental 
al omului. În acest context, dreptul la sănătate astăzi 
este analizat prin prisma abordărilor internaționale ale 
drepturilor pacientului, stipulate în Declaraţia promo-
vării drepturilor pacienţilor în Europa, autorizată de 
către Consultarea Europeană OMS asupra Drepturilor 
Pacienților, în 1994. Această Declarație reprezintă un 
set de principii pentru promovarea şi implementarea 

drepturilor pacienţilor în statele europene, membre ale 
OMS, și stipulează următoarele drepturi fundamentale 
ale pacientului:

aplicarea drepturilor omului în îngrijirile de să-•	
nătate;

dreptul la informare;•	
dreptul de a consimți;•	
dreptul la confidențialitate;•	
dreptul la îngrijiri și tratament.•	

O descriere mai detaliată a drepturilor pacien-
tului este oferită în Carta Europeană a Drepturilor 
Pacienților, elaborată în 2002 de „Rețeaua spiritului 
cetățenesc activ” și care este avizată și recunoscută de 
Comitetul Economic şi Social European în anul 2005. 
Carta stipulează 14 drepturi, după cum urmează: drep-
tul la măsuri preventive; dreptul la accesibilitate; infor-
mare corectă; consimțământ informat; alegere liberă; 
respectul intimităţii şi confidenţialității; respect pentru 
timpul pacientului; respectarea standardelor de cali-
tate; dreptul la siguranţă; dreptul la inovaţie; evitarea 
suferinţei şi durerii care nu sunt justificate; dreptul la 
tratament personalizat; dreptul de a manifesta nemulţu-
mirea; dreptul de a fi compensate prejudiciile.

 Serviciul Reabilitare Medicală şi Medicină Fizică 
are următoarele atribuţii:

1) acordarea asistenţei de reabilitare medicală am-
bulatorie prin subdiviziunile sale (cabinete, secţii/cen-
tre de reabilitare medicală specializată sau polidiscipli-
nară);

2) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
etapa spitalicească prin subdiviziunile sale speciali-
zate (secţii/centre specializate de reabilitare medicală, 
cabinete de reabilitare medicală, paturi destinate rea-
bilitării), polidisciplinare (secţii/centre specializate de 
reabilitare medicală, cabinete de reabilitare medicală, 
paturi pentru reabilitare) şi echipele multidisciplinare 
de reabilitare inclusive mobile;

3) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
etapa sanatorială şi staţiuni balneoclimaterice;

4) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pri-
mară la indicaţia medicului reabilitolog din secţia con-
sultativă/centrul consultativ diagnostic sau Centrul 
Medicilor de Familie;

5) acordarea asistenţei de reabilitare medicală profi-
lactică, terapeutică şi de recuperare;

6) accesul echitabil la asistenţa de reabilitare me-
dicală a persoanelor cu disfuncţionalităţi/dizabilităţi şi 
handicap;

7) acordarea asistenţei de reabilitare medicală po-
pulaţiei, indiferent de rasă, cultură, religie şi orientare 
sexuală;

8) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pen-
tru susţinerea independenţei persoanelor cu dizabilităţi 
şi autonomia acestora;

9) acordarea asistenţei de reabilitare medicală paci-
enţilor în faza acută şi postacută;
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10) acordarea asistenţei de reabilitare medicală con-
form etapei şi evoluţiei bolii;

11) asigurarea continuităţii asistenţei de reabilitare 
medicală;

12) asigurarea accesului echitabil la gama comple-
tă de servicii de reabilitare pentru toată populaţia din 
ţară;

13) colaborarea dintre toate instituţiile medicale de 
reabilitare subordinate Ministerului Sănătăţii şi institu-
ţiilor similare departamentale, private, comunitare;

14) asigurarea dreptului pacientului la informaţie 
despre programul de reabilitare, inclusiv familiei, înso-
ţitorului, îngrijitorului, cu respectarea cerinţelor actelor 
normative în vigoare;

15) acordarea asistenţei de reabilitare medicală pe 
termen scurt şi lung până la obţinerea rezultatului op-
tim, caracteristic gradului de dizabilitate;

16) efectuarea măsurilor de management al reabili-
tării medicale persoanelor de vârste diferite cu afecţiuni 
acute/cronice, dizabilitante şi comorbidităţi;

17) condiţiile pentru activitate de reabilitare medi-
cală a echipelor multidisciplinare şi interdisciplinare;

18) acordarea asistenţei de reabilitare medicală în 
scopul prevenirii complicaţiilor la pacienţii imobilizaţi 
în urma bolilor cronice şi traumatismelor;

19) acordarea asistenţei de reabilitare pentru micşo-
rarea riscului de dependenţă a pacienţilor cu afecţiuni 
cronice şi consecinţe posttraumatice.

Atribuțiile Ministerului Sănătății în domeniul 
reabilitării medicale: 

1. Elaborează şi coordonează implementarea poli-
ticilor publice privind dezvoltarea sistemului de sănă-
tate, adaptarea serviciilor de sănătate la noile necesitaţi 
prin crearea unei infrastructuri corespunzătoare acesto-
ra, receptive la nevoile reale ale utilizatorilor, la povara 
bolilor, precum şi prin elaborarea şi coordonarea poli-
ticilor publice privind reducerea inegalităţii populaţiei 
la serviciile de sănătate necesare, prin îmbunătăţirea 
nivelului şi distribuţiei acestora.

2. Organizează analiza şi evaluarea periodică a in-
dicatorilor stării de sănătate a populaţiei, a activităţii 
sistemului de sănătate şi performanţei instituţiilor me-
dico-sanitare publice şi asigură difuzarea informaţiei ce 
ţine de interesul public.

3. Promovează şi realizează parteneriatul intersec-
torial pentru includerea rezultatelor analizei impactului 
asupra sănătăţii populaţiei în politicile publice ale altor 
sectoare, conform recomandării Comisiei Europene 
„Sănătatea în toate politicile” (Health in All Policies), în 
vederea optimizării rezultatelor în domeniul sănătăţii.

4. Elaborează politici privind organizarea şi regle-
mentarea asistenţei medicale integrate (asistenţa medi-
cală primară, secundară/terţiară, reabilitare) şi asigură 
sporirea rolului şi autorităţii asistenţei medicale prima-
re în sistemul de sănătate, cu focusarea prioritară pe 
măsurile de prevenire a maladiilor.

5. Stabileşte priorităţile, identifică serviciile medi-
cale esenţiale necesare populaţiei, cu respectarea prin-
cipiilor de asigurare echitabilă a necesităţilor adecvate 
ale populaţiei, acordând o atenţie prioritară grupurilor 
socialmente vulnerabile.

6. Elaborează şi coordonează implementarea politi-
cilor publice în domeniul supravegherii de stat a sănă-
tăţii publice, la nivel naţional şi local, colaborează cu 
reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice cen-
trale şi locale, ai societăţii civile, precum şi cu mass-
media, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, protecţiei şi 
promovării sănătăţii.

7. Argumentează necesarul de resurse financiare 
pentru funcţionarea sistemului de sănătate, folosind în 
acest scop statisticile oficiale, rapoartele şi informaţia 
furnizată de Compania Naţională de Asigurări în Medi-
cină, rezultatele studiilor efectuate în domeniu în vede-
rea fundamentării bugetului pentru sistemul de sănătate 
şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medi-
cală, precum şi alte date şi informaţii relevante.

8. Aprobă Lista maladiilor social-condiţionate şi a 
celor cu impact negativ asupra sănătăţii publice, a ser-
viciilor medicale specifice, acordate unor categorii de 
bolnavi neasiguraţi, inclusiv urgenţe medico-chirurgi-
cale cu pericol vital.

9. Elaborează şi aprobă anual, de comun acord cu 
Compania Naţională de Asigurări în Medicină, norme-
le metodologice de aplicare a Programului unic.

10. Adoptă măsuri în vederea optimizării procesu-
lui de achiziţii publice ale medicamentelor, utilajului, 
consumabilelor şi altor materiale de uz medical pentru 
necesităţile instituţiilor medico-sanitare publice. 

11. Asigură calitatea serviciilor de sănătate şi secu-
ritatea pacientului, evaluarea şi acreditarea instituţiilor 
medico-sanitare şi a întreprinderilor farmaceutice, apli-
că măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor de 
sănătate acordate populaţiei.

12. Asigură monitorizarea finanţelor în domeniul 
sănătăţii, colectând informaţia de la toţi prestatorii de 
servicii medico-sanitare, indiferent de forma juridică 
de organizare, prin intermediul conturilor naţionale în 
sănătate.

13. Asigură achiziţionarea echipamentului medical 
şi a mijloacelor de transport necesare instituţiilor medi-
co-sanitare din sistemul sănătăţii.

Atribuțiile în domeniul reabilitării medicale a 
Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în 
calitate de organizaţie de stat autonomă, de nivel naţio-
nal, care dispune de personalitate juridică şi desfăşoară 
activităţi nonprofit în domeniul asigurării obligatorii de 
asistenţă medicală, fondată prin Hotărârea Guvernu-
lui Republicii Moldova nr.950 din 7 septembrie 2001, 
în scopul implementării Legii cu privire la asigurarea 
obligatorie de asistenţă medicală nr.1585-XIII din 27 
februarie 1998[10] constau în: organizarea, desfăşura-
rea şi dirijarea procesului de asigurare obligatorie de 
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asistenţă medicală, cu aplicarea procedeelor şi mecanis-
melor admisibile pentru formarea fondurilor financiare 
destinate acoperirii cheltuielilor de tratament şi profi-
laxie a maladiilor şi stărilor, incluse în Programul unic 
al asigurării obligatorii de asistenţă medicală, controlul 
calităţii asistenţei medicale acordate şi implementarea 
cadrului normativ aferent asigurărilor obligatorii de 
asistenţă medicală.

 Problemele care generează încălcări alarmante ale 
dreptului la ocrotirea sănătății cu impact sever asupra 
accesului, calității și continuității serviciilor medicale 
sunt constatate cu preponderență în asigurarea echității 
în acoperirea cu fonduri din cadrul asigurărilor obliga-
torii de asistență medicală; în procedura de examinare a 
petițiilor și erorilor medicale; în desfășurarea procedurii 
de acreditare în sănătate și de atestare a medicilor şi 
farmaciştilor; în respectarea de către lucrătorii medicali 
a dreptului la viața privată a pacienților; în eficiența sis-
temului existent de control și profilaxie a tuberculozei, 
în măsurile insuficiente de ocrotire a sănătății reprodu-
cerii și sănătății sexuale. Totodată, sistemul de sănătate 
este profund marcat de pericolul iminent al corupției, 
fenomen condiționat de sărăcie și lipsa unor instrumente 
eficiente de luptă cu corupția.

 Potrivit datelor statistice ale Oficiului Avocatului 
Poporului [11], în anul 2015 instituția a fost sesizată 
prin 37 de cereri scrise ce au avut ca subiect probleme 
din domeniul ocrotirii sănătăţii, majoritatea însă s-au 
referit la problemele reale ale cetăţenilor în raporturile 
cu instituţiile medico-sanitare.

 Analiza petițiilor, primite referitor la asistența me-
dicală oferită pe parcursul anului 2015, demonstrează 
încălcarea frecventă a următoarelor drepturi fundamen-
tale ale pacienților: limitarea accesului la servicii medi-
cale din cauza atitudinii iresponsabile a angajaţilor din 
domeniul sănătăţii; deficitul de personal competent în 
domeniul sănătăţii, în special în mediul rural; accesul 
redus la serviciile de urgenţă în localităţile rurale.

Nu sunt respectate standardele de calitate, asigu-
rarea insuficientă a calităţii şi siguranţei serviciilor de 
asistenţă medicală; infrastructura depășită a instituţiilor 
medicale şi starea sanitaro-igienică şi tehnică nesatisfă-
cătoare a instituţiilor medicale; dotarea tehnico-materi-
ală insuficientă.

A fost constatată încălcarea dreptului la siguranță în 
contextul actului medical în unele instituții medicale, 
este utilizat echipamentul medical depăşit, neconform, 
fără verificări metrologice și standardizare, care pune 
în pericol, în mod grav și ireversibil, viața sau sănătatea 
pacienților; încălcarea dreptului la alegere informată și 
a celui de a consimți cu privire la tratamentul și proce-
durile aplicate pacienților de către lucrătorii medicali; 
neoferirea de către personalul medical a informaţiilor 
clare cu privire la starea sănătăţii şi tratamentul admi-

nistrat, externarea din instituţia medical, fără asigurarea 
însănătoşirii depline. aplicare de tratamente, fără a li se 
solicita acordul informat, fără a li aduce la cunoștință 
informația despre reacțiile adverse și complicațiile po-
sibile ale acestor tratamente. Ulterior, pacienții au avut 
de suferit în urma deciziei medicilor, fiindu-le încălcat 
grav dreptul la autonomie și, respectiv, la alegere.

 Este vital necesar a dezvolta, în regim de urgență, 
mecanismele și procedurile legale prin care să fie sa-
tisfăcută cererea pacientului de a obține compensații 
în cazul când serviciile prestate necalitativ de că-
tre angajații instituției medicale au cauzat prejudicii 
pacienților. Dacă instituția medico-sanitară este res-
ponsabilă de calitatea serviciilor medicale, aceasta 
trebuie să aibă obligația să răspundă și la insatisfacția 
pacientului-beneficiar al unor servicii prestate.
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