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ACCESUL PACIENTULUI LA DATELE MEDICALE RESPECTAT CONFORM
DREPTURILOR SALE

In conformitate cu prevederile art. 24 din Legea nr. 46/2003 drepturilor pacientului si ale 
art. 9 din Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003, pacientul are acces la datele medicale personale, spitalul avand 
obligaţia de a asigura accesul neîngrădit al pacienţilor la aceste date.

Informaţia privind datele medicale, in timpul internării si după, se eliberează la cererea 
pacientului.

In perioada de internare pacientul/reprezentantul legal poate solicita medicului sau 
asistentei medicale informaţii din foaia de observaţie clinica generala , informaţii despre analize 
si rezultate, despre boala si tratamente si despre evoluţie. Medicul curant si asistenta medicala 
(în limita competenţei sale) sunt obligaţi sa dea toate explicaţiile pacientului/reprezentantului 
legal.

La solicitarea scrisa, pacientul poate primi o copie după foaia de observaţie cjlinica 
generala, cu acordul managerului conform procedurii de eliberare copie FOCG,

După externare, eliberarea unei copii după foaia de observaţie clinica generala âi/sau 
după alte documente medicale, precum si comunicarea oricăror alte informaţii privind date 
medicale, se face la solicitarea scrisa a pacientului/ reprezentantului legal, solicitare adrssata 
managerului spitalului si înregistrata in registrul de intrări ieşiri al unitatii.

Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a următoarelor date:
• date de identificare a pacientului si reprezentantului legal, după caz,
• detalii suficiente si concludente pentru identificarea informaţiei solicitate ( perioada de 

internare a pacientului, secţia unde a fost internat pacientul, date despre peroada 
tratamentului efectuat, date despre perioada de efectuare a investigaţiilor etc.);

• modalitatea de primire a documentelor medicake/ informaţiilor solicitate;
• după caz, datele de identificare a persoanei desemnate de către pacient in soliditare 

persoana pentru care si-a dat consimţământul ca aceasta sa ridice personal fie la 
secretariatul unitatii informaţiile cu privire la datele medicale solicitate;

Copia foii de observaţie clinica generala si/sau a altor documente medicale, precum si 
orice alte informaţii privind datele medicale, se vor elibera, respectiv comunica numai 
pacientului/reprezentantului legal (care au obligaţia de a dovedi cu documente aceasta calitate) 
sau persoanei desemnate in solicitarea scrisa, situaţie in care dovada comunicării se facei prin 
semnătură de primire, sau se va trimite pacientului la adresa indicata in cerere, prin post|a, cu 
confirmare de primire.

In cazul in care comitetul director stabileşte tarife pentru eliberarea copiilor FOCG, iau a 
a altor documente medicale, la cerere către pacienţi, inainte de eliberarea copiilor, pacientul va 
achita la caserie tariful stabilit.
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