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• Constituția Republicii Moldova, art.20; 
• Legea cu privire la drepturile și responsabili-

tățile pacientului nr. 263/2005;
• Legea ocrotirii sănătății nr. 411 din 28.03.1995, 

art.36;
• Legea cu privire la medicamente, nr. 1409 

din 17.12.1997;
• Legea privind sănătatea reproducerii, nr. 138 

din 15.06.2012;
• Legea privind supravegherea de stat a sănă-

tății publice, nr. 10 din 03.02.2009;
• Legea privind transplantul de organe, țesu-

turi și celule umane, nr. 42 din 06.03.2008;
• Legea cu privire la exercitarea profesiunii de 

medic, nr. 264 din 27.10.2005.

Pentru alte informații: 
• http://library.usmf.md – site-ul Centrului de 

informare și documentare a Organizației 
Mondiale a Sănătății.

UNDE TE POȚI ADRESA, DACĂ A FOST ÎNCĂLCAT
DREPTUL TĂU  LA INOVAȚIE ? 

EXEMPLU DE ÎNCĂLCARE A DREPTULUI 
LA INOVAȚIE:

Pacientul care necesită intervenție chirurgicală de 
transplant de organ. În țara natală a pacientului, 
nu sunt echipamentele și specialiștii calificați pen-
tru astfel de intervenții. Statul refuză neargumentat 
efectuarea operației de specialiștii europeni, chiar 
dacă există un parteneriat cu o țară din Uniunea Eu-
ropeană.
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Dacă a fost încălcat dreptul tău, scrie o
plângere pe numele șefului institu-
ției medico-sanitare sau la Agenția
Națională pentru Sănătate Publică.

Dacă nu au fost luate măsuri sau nu ești mul-
ţumit de rezultatul examinării cererii tale, 
depune o plângere la Ministerul Sănătă-
ții, Muncii și Protecției Sociale la adresa: 
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 1.

Dacă nu au fost luate măsuri după adre-
sarea ta la Ministerul Sănătăţii, Muncii și 
Protecției Sociale, ai două variante pentru 
a acționa: 
 Depune o plângere la Oficiul Avocatu-

lui Poporului: 
Adresa: 

MD-2012, mun. Chișinău, str. Sfatul 
Țării, nr. 16.

 Scrie o cerere de chemare în judecată.

Apel la OAP nu exclude dreptul tău de a te adresa în 
judecată. În schimb dacă te adresezi în judecată, nu 
vei mai putea să apelezi la OAP, deoarece Avocatul 
Poporului nu analizează plângerile care se examinează 
în instanță.



DREPTUL LA INOVAȚIE
Pacientul are dreptul la proceduri noi de diagnostic 
sau tratament, în concordanță cu standardele inter-
naționale și fără constrângeri de natură economică 
sau financiară.

PRESTATORUL DE SERVICII MEDICALE 
ARE OBLIGAȚIA:

 Să promoveze și să susțină cercetarea biomedi-
cală și rezultatele cercetării să fie făcute cunos-
cute publicului larg.

 Să garanteze deciziile bazate pe dovezi științifi-
ce și/sau pe recomandările organismelor inter-
naționale competente.

 Să ofere informații despre metodele cele mai noi 
existente pentru tratarea problemelor de sănătate 
cu care se confruntă pacientul.

IMPORTANT!
• Cu consimțământul scris al pacientului, medicul  

poate aplica noi metode de profilaxie, diagnostic 
şi tratament, precum şi noi medicamente, funda-
mentate ştiințific, dar încă neadmise pentru apli-
care în masă.

• Persoanele sănătoase (voluntari) şi pacienții, în 
cadrul tratamentului maladiilor, au dreptul să 
participe la testări clinice, cu încheierea cu soli-
citantul testărilor, în modul stabilit de legislație, 
a unui contract de asigurare a vieții şi sănătății 
pacientului sau voluntarului.

• Sunt interzise propagarea şi publicitatea, inclu-
siv în mijloacele de informare în masă, a me-
todelor de diagnostic, tratament, profilaxie şi 
reabilitare, a medicamentelor şi altor remedii 
ce nu au trecut testările de verificare în confor-
mitate cu legislația.

• În procesul de studiu clinic, binele individului 
primează asupra beneficiilor societății sau şti-
inței. Pacientul nu poate fi forțat sau implicat 
să participe prin inducere în eroare în studii 
clinice.

PACIENTUL ARE DREPTUL: 
 La inovație în medicină, în general, și la medica-

mente de nouă generație, care să-i  aducă benefi-
cii majore sănătății individuale.

 La proceduri noi de diagnostic sau tratament, în 
concordanță cu standardele internaționale și fără 
constrângeri de natură economică sau financiară. 

 La acces la medicamente de ultimă generație.

 La tratamentul infertilității, inclusiv cu folosirea 
tehnologiilor de asistare medicală a reproducerii 
umane.

CUM VĂ ESTE ASIGURAT DREPTUL 
LA INOVAȚIE?

 Instituția medicală la care v-ați adresat este dota-
tă cu utilaje medicale moderne de diagnosticare și 
tratament și aceste servicii  sunt accesibile pentru 
populație. 

 Instituția medicală  folosește metode noi, dove-
dite științific și aprobate pentru testare și trata-
ment.

 Protocoalele clinice ale instituției medicale sunt 
ajustate permanent la inovațiile științifice din do-
meniu și noile recomandări, realizate la nivel in-
ternațional.

 Efectuarea studiilor clinice se face în mod transpa-
rent.

CARTA EUROPEANĂ A DREPTURILOR PACIENȚILOR
PREVEDE

14 DREPTURI 
ALE PACIENTULUI

1. DREPTUL LA CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT

2. DREPTUL DE A FI INFORMAT CORECT

3. DREPTUL LA MĂSURI PREVENTIVE

4. DREPTUL LA ACCESIBILITATE

5. DREPTUL LA LIBERA ALEGERE

6. DREPTUL LA RESPECTUL INTIMITĂȚII ȘI LA CON-
FIDENȚIALITATE

7. DREPTUL LA RESPECT PENTRU TIMPUL PACIEN-
TULUI

8. DREPTUL LA RESPECTAREA STANDARDELOR 
DE CALITATE

9. DREPTUL LA SIGURANȚĂ

10. DREPTUL LA INOVAȚIE

11. DREPTUL LA EVITAREA SUFERINȚELOR ȘI A DU-
RERII NEJUSTIFICATE

12. DREPTUL LA TRATAMENT PERSONALIZAT

13. DREPTUL DE A-ȘI MANIFESTA NEMULȚUMIREA

14. DREPTUL DE A FI COMPENSAT


