Ministerul Sănătăţii a publicat pe data de 1 aprilie un proiect de ordin privind completarea
Anexei 1 la Ordinul nr. 386/2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
46/2003 a drepturilor pacientului.
Potrivit referatului de aprobare, în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea drepturilor
pacientului nr. 46/2003, toate investigațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor,
diagnosticul, prognosticul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
Potrivit prevederilor art. 9 coroborat cu art. 22 din același act normativ, pacientul are dreptul de
a alege o altă persoană care să fie informată în locul lui, informaţiile cu caracter confidenţial
putând fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit.
În prezent, în absența unei legislații secundare de aplicare a prevederilor legale sus-menționate,
dreptul pacientului referitor la exprimarea consimțământului privind accesul la datele de
sănătate, precum și alegerea unei alte persoane care să primească informații despre starea sa
de sănătate nu poate fi exercitat.
Stabilirea prin ordin de ministru a obligativității completării în scris a formularului de exercitare a
dreptului de acces la datele cu caracter confidențial ale pacientului, precum și a exercitării
consimțămânului de a permite sau de a revoca accesul unei terțe persoane la datele sale cu
caracter personal reprezintă o soluție legală și acoperitoare, care nu mai face necesară
autentificarea notarială a voinței pacientului.
Procedura astfel instituită se dorește a avea ca efect creșterea încrederii pacienților în actul
medical, a spori comunicarea medic-pacient, a reduce numărul de reclamații din partea
pacienților și aparținătorilor acestora și a permite exercitarea dreptului de solicitare a celei de-a
doua opinii medicale prevăzut de legislația în vigoare.
Astfel, potrivit ordinului, la internare sau pe parcursul furnizării serviciilor de sănătate, după caz,
medicul curant are obligația să aducă la cunoștința pacientului faptul că are dreptul de a cere să
nu fie informat în cazul în care informațiile medicale prezentate i-ar cauza suferință, precum și
dreptul de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
Acordul pacientului privind desemnarea rudelor sau prietenilor care pot fi informați despre
evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament se exprimă în scris, prin completarea formularului
anexat ordinului.

