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Activitatea de monitorizare a fost posibilă prin finanţare educaţională 

necondiţionata a:  

 

COLGEN 

 

FUNDAŢIA MSD 
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 Această publicare apare din proiectul: 

„A 5-a Aniversare a Zilei Europene a Drepturilor Pacienţilor: Punând cetăţenii 

în centrul politicii de sănătate a UE”, care a beneficiat de finanţarea Uniunii 

Europene, în cadrul Programului de sănătate publică. 
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PRIMA PARTE 

 

INTRODUCERE 

 

1. PLANUL PROIECTULUI 

Componentele principale ale proiectului sunt menţionate în cele ce urmează.  

 

 1.1 Iniţiativa Italiană a Tribunalului pentru drepturile pacienţilor şi creşterea 

activismului civic în Europa 

Iniţiativa de pionierat a Tribunalului Cittadinanzattiva pentru Drepturile Cetăţenilor, activă în 

Italia încă din 1980, poate fi considerată primul trunchi al acestui proiect. Tribunalul pentru 

Drepturile Pacienţilor mobilizează cetăţenii obişnuiţi şi utilizatorii, în calitate de actori, în 

realizarea politicilor de sănătate pe căi concrete iar în prezent implică vreo 5 000 de oameni, 

ca activişti permanenţi pe plan naţional. 

Printre componentele care caracterizează această iniţiativă şi care au o relevanţă specială faţă 

de acest proiect sunt următoarele: 

 ● stabilirea a 80 de Grafice locale a Drepturilor Pacienţilor, prin colectarea de cereri 

pe nivel şi rapoarte de la pacienţii şi utilizatorii structurilor de îngrijire a sănătăţii, publice si 

private, la nivel local; 

  ●  organizarea de Centre a Drepturilor Pacienţilor în cadrul a 200 de spitale Italiene, 

cu scopul de a verifica situaţiile jenante, de a preveni ameninţările la adresa drepturilor 

pacienţilor şi de a promova schimbări organizaţionale şi materiale, pe lângă schimbările 

culturale şi comportamentale în managementul îngrijirii; 

  ● stabilirea de centre telefonice la nivel local şi naţional cu scopul de a oferi 

informaţii cetăţenilor, sfaturi şi consiliere asupra accesului la servicii de calitate, precum şi 

asupra apărării drepturilor proprii;  

  ● organizarea de reţele de avocaţi şi medici criminalişti pentru a sprijini cetăţenii în 

promovarea acţiunilor legale în caz de prejudiciu, sau erori medicale şi/sau refuzul îngrijirii; 

  ● promovarea de campanii specifice şi programe cu scopul de a îmbunătăţi, de 

exemplu, serviciile de îngrijire în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea spitalelor, prevenirea 

erorilor medicale, terapia durerii, listele de aşteptare, accesul liber la medicamente şi de a 

reduce irosirea resurselor tehnice şi materiale; 

 ● coordonarea unei Coaliţii în număr mai mare de 130 de asociaţii pentru bolnavii 

cronici, cu scopul de a promova o politică comună destinată punerii drepturilor pacienţilor  

bolnavi cronici în centrul sistemului  de sănătate.  

 

Pe lângă acestea, Tribunalul Drepturilor pacienţilor acţionează ca şi un interlocutor permanent 

alături de guvernele regionale şi naţionale, asociaţiile profesionale, sindicatele şi industriile. 

De-a lungul anilor a avut un efect concret asupra legislaţiei, bugetului public, 

comportamentului organizaţional şi profesional în plus faţă de conştientizarea publică a 

drepturilor pacienţilor.  

Pe lângă inovaţiile pe care această iniţiativă le-a creat, este practica ”informaţilor civice”, 

adică producerea de date şi informaţii prin organizarea cetăţenilor, folosind expertiza şi 

cunoaşterea dobândită , precum şi producerea de informaţii noi bazate pe propria experienţă 

ca şi cetăţeni implicaţi în problemele publice, precum şi felul de a acţiona în domeniul 

anumitor politici. Această experienţă a condus de-asemenea la dezvoltarea unei metodologii 

denumită în continuare ”Auditul civic”. Cittadinanzattiva utilizează în prezent această 

metodologie în evaluarea serviciilor de sănătate, problemele consumatorului, serviciile de 

educaţie, activităţile de apărare civilă şi etc. Această metodologie a fost adaptată şi aplicată 

acestui proiect. 
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Această iniţiativă  nu ar fi avut valoare peste tot dacă nu ar fi fost dorinţa de colaborare, care a 

fost expusă de la început de multe alte organizaţii ale cetăţenilor şi pacienţilor din întreaga 

Europă. De la prima întâlnire din 2001 până în prezent, colectivul ACN a avut întotdeauna o 

colaborare cu asociaţiile răspândite prin întreaga Europă şi care au un angajament puternic în 

protejarea drepturilor cetăţenilor în sistemele de îngrijire a sănătăţii, în propriile lor ţări şi în 

întreaga comunitate europeană. 

 

1.2 Carta UE a Drepturilor Fundamentale şi Sănătăţii 

O altă componentă a planului, de o importanţă crucială este Carta Nice 2000 a Drepturilor 

Fundamentale. Relevanţa sa este legată de două aspecte. Primul, Carta este sursa juridică care 

recunoaşte drepturile individuale a oamenilor care locuiesc în Uniunea Europeană. Al doilea, 

Carta face ca Uniunea Europeană să fie responsabilă pentru implementarea conţinutului 

acesteia. 

Mai mult de atât, unele drepturi specifice stabilite în Carta Nice au o legătură directă cu 

problemele privind drepturile pacienţilor şi pot fi considerate ca bază legală a însăşi Cartei 

Europene a Drepturilor  Pacienţilor. 

Articolul 35 al Cartei prevede dreptul la protecţia sănătăţii ca şi „dreptul de acces la 

îngrijirea preventivă sănătăţii şi dreptul de a beneficia de tratament medical în condiţiile 

stabilite de legile şi practicile naţionale”. 

Articolul 35 specifică, că Uniunea trebuie să garanteze „un nivel înalt de protecţie a sănătăţii 

umane”, asta însemnând că şi sănătatea şi îngrijirea sănătăţii sunt bunuri individuale şi 

sociale. Această formulă stabileşte o direcţie standard pentru guvernele naţionale, care nu se 

opreşte la „standardele minime garantate”, tinzând spre cel mai înalt nivel, în ciuda 

diferenţelor de calitate a diferitelor sisteme, de a furniza servicii. 

 

1.3 Carta Europeană a Drepturilor Pacienţilor 

 

De ce o Cartă despre Drepturile Pacienţilor 

În ciuda diferenţelor acestora, sistemele de sănătate naţionale în ţările Uniunii Europene 

supun la risc aceleaşi drepturi ale pacienţilor, consumatorilor, utilizatorilor, membrilor 

propriilor familii şi categoriilor vulnerabile ale populaţiei. Chiar dacă s-au făcut în mod 

repetat declaraţii solemne ale „Modelului Social European” asupra dreptului la accesul 

universal la îngrijirea sănătăţii, există un număr de constrângeri care pun la îndoială 

veridicitatea acestui drept. 

Cetăţeni europeni nu pot să accepte în continuare doar teoria afirmării drepturilor, fiind 

refuzată punerea în aplicare datorită limitărilor financiare. Constrângerile bugetare, totuşi 

justificate, nu pot să legitimeze respingerea sau compromiterea drepturilor pacienţilor. Drept 

urmare, este inacceptabil faptul că drepturile sunt stabilite de către lege şi mai apoi nu sunt 

respectate, sau promise în programele electorale şi mai apoi date al o parte când o nouă 

guvernare vine la putere. 

Din cauza acestor motive în ACN 2002, împreună cu mai mult de 15 organizaţii cetăţeneşti, 

care operau la nivel naţional şi european, s-a elaborat Carta Europeană a Drepturilor 

Pacienţilor. Obiectivul principal al Cartei este să întărească şi să aducă mai multă 

conştientizare cu privire la  drepturile pacienţilor, care în prezent sunt supuse riscului în toate 

ţările europene. 

 

Cele 14 Drepturi ale Pacienţilor 

Cele 14 Drepturi ale Pacienţilor caută, ca aceste drepturi fundamentale menţionate în Carta 

Nice, să facă a fie aplicabile şi potrivite actualului proces de tranziţie în serviciile de sănătate. 
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1. Dreptul la Măsuri de Prevenire 

2. Dreptul la Acces 

3. Dreptul la Informaţii 

4. Dreptul la Consimţământ 

5. Dreptul la Liberă Alegere 

6. Dreptul la Informaţii Private şi Confidenţialitate 

7. Dreptul la Respectarea Timpului Pacienţilor 

      8. Dreptul la Respectarea Standardelor de Calitate 

      9. Dreptul la Siguranţă 

      10. Dreptul la Inovare 

      11. Dreptul la Evitarea Suferinţei Nenecesare şi Durerii 

      12. Dreptul la Tratament Personalizat 

      13. Dreptul la Reclamaţie  

      14. Dreptul la Compensare 

  

Cetăţenia activă ca şi drept 

Pentru a promova şi verifica îndeplinirea drepturilor pacienţilor, Carta Europeană a 

proclamat, de asemenea, anumite drepturi ale cetăţenilor activi, care se referă în principal 

la grupuri organizate de cetăţeni (pacienţi, consumatori, grupuri avocaţiale, consilieri, 

grupuri auto-ajutătoare, voluntari şi organizaţii la nivel local şi etc.). Aceste grupuri au 

rolul unic de a sprijini şi împuternici indivizi în protejarea propriilor drepturi. Aceste 

drepturi sunt legate de drepturile asociaţiei civice, conţinute în articolul 12, secţiunea 1, al 

Cartei Drepturilor Fundamentale şi ele sunt: 

 ● dreptul de a efectua activităţi de interes general;  

 ● dreptul de a duce la bun sfârşit activităţi avocăţeşti; 

 ● dreptul de a participa la elaborarea politicii; 

 

1.4 Prima experienţă de evaluare a drepturilor pacienţilor 

În 2005, ACN a propus un proiect de monitorizare a implementării Cartei Europene a 

Drepturilor Pacienţilor în paisprezece state membre ale UE (inclusiv Luxemburg), pentru a 

începe promovarea şi implementarea Cartei, în acelaşi timp cu punerea în practică cetăţeniei 

europene active. 

Scopul a fost punerea cetăţenilor în centrul Politicii Sănătăţii, transformând rolul lor din 

simple obiective şi utilizatori ale serviciilor de sănătate în cetăţeni participanţi activ la 

elaborarea politicilor de îngrijire a sănătăţii şi, în acelaşi timp, să culeagă informaţii despre 

actuala implementare a drepturilor pacienţilor la nivelul UE. 

Un tabel al Drepturilor Pacienţilor a fost stabilit cu 174 de indicatori care colectează şi 

analizează informaţia, atribuie punctaje, identifică elemente critice şi bună practică şi, în final, 

propune un plan de acţiune. Raportul final a fost prezentat la Bruxelles în 2007, cu ocazia 

Primei Ediţii a Zilei Drepturilor Pacienţilor. 

În 14 state membre au fost vizitate 42 de spitale (cu excepţia a numai 5 spitale din cauza 

refuzului autorităţilor de a furniza informaţi organizaţiilor partenere); 82 de experţi 

intervievaţi; 14 organizaţii partenere de operare la nivel naţional implicate în monitorizarea 

spitalelor, intervievând persoane cheie şi răspunzând la chestionare. 

Prima experienţă a avut şi limite şi valori. Principalul rezultat a fost oportunitatea de a testa o 

metodologie de cercetare (Audit Civic, Tabelul Drepturilor Pacienţilor) pentru a fi utilizată la 

crearea unei bază de date adecvată, cu privire la drepturile pacienţilor la nivel european. 

Recomandările politice incluse la sfârşitul raportului rămân încă foarte prezente în 

strategia ACN. 
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a. Drepturile pacienţilor trebuie să devină un punct de vedere comun şi un standard 

pentru gestionarea politicilor de îngrijire a sănătăţii. 

b. Datele şi informaţiile existente despre îngrijirea sănătăţii la nivel european trebuie 

să fie îmbogăţite cu cele concentrate asupra drepturile pacienţilor  

c. Finanţarea structurilor de sănătate trebuie să fie condiţionată de succesul 

respectării drepturilor pacienţilor 

d. Acţiunea trebuie îndreptată spre schimbarea modelelor culturale, profesionale şi 

organizaţionale 

1.5 Ideea unei Zile Europene a Drepturilor pacienţilor 

Cadrul primei iniţiative de evaluare a fost de a promova prima zi a drepturilor pacienţilor. 

Ideea, pentru această zi, a fost propusă de mai multe asociaţii participante la iniţiativele şi 

proiectele ACN. Principalul scop a fost să promoveze o zi oficială care să vorbească despre 

drepturile pacienţilor în Europa. Sute de iniţiative au fost organizate în diferite ţări europene. 

Carta a fost tradusă în 16 limbi şi mai mult de 80 de asociaţii au participat în diferite ediţii. 

Conferinţele organizate la Bruxelles au avut succes şi mai mulţi interlocutori europeni 

(Parlament, Comisia Europeană, ESCC) au participat şi au oferit sprijinul lor. În 2011, 

Comisia Europeană (DG Sanco) a decis pentru prima dată să susţină a cincea ediţie a Zilei 

Europene. Acesta este un rezultat foarte pozitiv şi arată conştientizarea UE şi a ţărilor 

membre, cu privire la implementarea drepturilor pacienţilor şi dorinţa lor de a face din 

angajamente acţiuni concrete. 

 

1.6 De ce acest al doilea Raport 

Motivele pentru evaluarea, pe care am promovat-o în 2010, sunt similare. În acest moment, în 

reforma politicilor de sănătate este foarte important să: consolideze alianţa dintre organizaţii 

şi grupuri, prin lărgirea participaţiei la evaluare (20 de ţări); producă informaţii civice pentru 

introducerea politicii; fie proactivă cetăţenilor, nu doar reactivă; construiască parteneriate cu 

toate părţile interesate din sectorul sănătăţii (profesionişti, instituţii locale, companii, 

universităţi, etc.); şi, ultima dar nu mai puţin importantă, împartă şi înveţe unul de la altul. 

 

Este evident că politicile publice despre îngrijirea sănătăţii în Europa sunt concentrate în 

principal asupra chestiunilor economice şi financiare. Datele provin din surse publice (date 

oficiale şi legislaţia comparate asupra situaţiilor naţionale) în lipsa informaţiilor semnificative 

despre condiţiile concrete ale pacienţilor, consumatorilor şi utilizatorilor care se confruntă cu 

serviciile de sănătate. De aceea, avem nevoie să producem informaţii noi şi, în acelaşi timp, să 

schimbăm rolul cetăţenilor în sistemul de îngrijire a sănătăţii. Unul dintre obiectivele acestui 

Raport este să împuternicească organizaţiile cetăţeneşti şi să le ajute să devină participanţi în 

elaborarea politicilor de sănătate. 

 

 

 

1.7 Paşii de urmat în contextul european pentru drepturile pacienţilor 

De la  înfiinţarea Cartei Europene a drepturilor pacienţilor în 2002, a fost o îmbunătăţire 

puternică în dezbaterea publică pe drepturile pacienţilor în Europa, mulţumită în parte însăşi 

Cartei. Stau martor mai multe documente, rapoarte şi lucrări livrate de instituţiile publice 

(Consiliul European, Comisia Europeană, Parlamentul European; Comitetele Economice şi 

Sociale), organizaţii cetăţeneşti şi experţi
1
. 

Trei puncte principale provin din prezenta dezbatere pe drepturile pacienţilor în Europa. 

Primul, se poate spune că această problemă  a devenit parte a agendei de politică europeană. 

Aceasta se referă, atât la instituţiile publice, cât şi la politica comunitară în mare şi are ca şi 

punct de pornire aplicarea principiului de egalitate în problema mobilităţii pacienţilor, 
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conform Curţii Europene de Justiţie
2
. Acest principiu a fost recent recunoscut prin noua 

Directivă de protejare transfrontalieră a drepturilor pacienţilor, care este un reper a acestor 

politici (vezi capitolul nr. 7). 

Al doilea, instituţiile publice au devenit din ce în ce mai conştiente că trebuie să-şi asume 

responsabilitatea pentru problemele drepturilor pacienţilor, la nivel comunitar, aducându-le la 

un nivel European, la fel cu a celor dezvoltate din statele membre. 

Al treilea, există o mai mare recunoaştere pentru nevoia de a stabili un cadru clar a 

principiilor şi standardelor comune pentru protecţia drepturilor pacienţilor în Europa, de a fi 

implementate pretutindeni şi în fiecare caz, nu numai în cazul mobilităţii pacienţilor. 

Acesta este un rezultat semnificativ, deoarece până acum îngrijirea sănătăţii a fost considerată 

o competenţă exclusiv naţională. Această competenţă nu a fost încă exercitată în mod comun 

printre statele naţionale. În plus, nu s-a considerat că anumite drepturi fundamentale sunt în 

joc, în sistemele de sănătate, şi în consecinţă Uniunea Europeană trebuie să-şi asume 

responsabilitatea şi  să o exercite pe căi concrete.  

 

1.8 Raționamentul proiectul  

Fără îndoială, acest proces în curs de desfăşurare este foarte pozitiv şi politica Cartei 

Europene a drepturilor pacienţilor poate fi considerată o iniţiativă de succes chiar şi pentru 

acest singur motiv. Cu toate acestea, nu poate fi uitat că miezul problemei este actuala 

condiţie a cetăţenilor care sunt pacienţi, utilizatori sau consumatori a îngrijiri sănătăţii. Din 

acest punct de vedere, un uriaş efort rămâne pentru îmbunătăţirea capacităţii facilităţilor de 

sănătate de a livra servicii care sunt accesibile, de înaltă calitate şi centrate pe drepturile 

pacienţilor. 

Dacă vrem să continuăm să dezvoltăm pe mai departe o politică a drepturilor pacienţilor în 

europa, este crucial să punem pe masă problema condiţiei actuale a cetăţenilor, care folosesc 

facilităţi de sănătate europene, şi să ia această problemă în considerare când discută - şi, mai 

important, când decid – sustenabilitatea sistemelor de sănătate. În acest scop, datele emise de 

către grupurile de cetăţeni pot ajuta la umplerea lacunelor din sursele oficiale. 

Mai mult, faptul că cetăţenii s-au organizat în asociaţii şi mişcări operative la nivel naţional şi 

sunt implicaţi cu totală responsabilitate în astfel de activităţi este un exemplu concret a 

principilor programului „Îndatoririle Cetăţeniei Active Europene”, actualmente în 

implementare în Uniunea Europeană, urmând a fi puse în practică. 2011 a fost proclamat Anul 

european al activităţilor de voluntariat ce promovează cetăţenia activă. Evaluarea drepturilor 

pacienţilor, în diferite ţări, este o acţiune foarte concretă de a promova acest scop şi de a invita 

interlocutorii, statele membre şi instituţiile europene să ia acest efort în considerare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Vezi, pentru exemplu, Consiliul Uniuni Europene (2006); Forumul Pentru Politici de Sănătate al UE (2005); 

Comisia Europeană (2004), (2006b), (2006c); Comisia Europeană, Grupul la Nivel Înalt pentru Serviciul de 

Sănătate şi Îngrijire Medicală (2006); Observatorul European asupra Sistemele şi Politicile de Sănătate (2005); 

Parlamentul European (2005); Asociaţiile Pacienţilor (2005). 

2 Judecătorii Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene („Curtea Europeană de Justiţie”) în Decker (C-120/95, 

Aprilie 1998); Kohll (C-158/96, 28 Aprilie 1998); Geraets-Smits & Peerbooms (C-157/9, 12 Iulie 2001); 

Vanbraekel 7. 
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2. POLITICILE DE SĂNĂTATE ÎN EUROPA 

 

2.1. Introducere 

Pentru realizarea celui de-al doilea studiu al Cartei Europene a Drepturilor Pacienţilor era 

necesară însoţirea muncii de teren de o recunoaştere, într-un fel sumară, a unor anumite 

tendinţe curente în serviciile de îngrijire a sănătăţii în Europa. În toate ţările, sistemele 

asistenţei sociale sunt chestionate, cu o intensitate mai mare sau mai mică, cu reflecţii 

tangibile şi relevante asupra vieţii cetăţenilor.  

Punctul de vedere adoptat este, evident, acela de cetăţean ”expert”, capabil de a alege 

întrebările cele mai relevante pentru relaţiile stabilite de către servicii cu utilizatorii şi 

relevante pentru protejarea drepturilor, în timp ce aspectele care cer competenţe specifice 

tehnice pentru a fi tratate, în mod necesar, au fost lăsate deoparte. În ciuda acestei limitări, 

recunoaşterea a permis individualizarea anumitor întrebări de relevanţă generală, cum ar fi 

existenţa limbajelor comune între diferite sisteme, probleme de susţinere şi o abordare nouă 

asupra drepturilor universale.  

Principala sursă folosită a fost documentarea disponibilă pe pagina de internet al 

Observatorului European asupra Sistemelor şi Politicilor de Sănătate al WHO şi în special 

Sistemelor de Îngrijire a Sănătăţii aflate în tranziţie, rapoarte referitoare la 54 de ţări, din care 

40 sunt Europene
3
. Această informaţie de bază a fost integrată cu alte date, în special cu cele a 

OECD
4
 şi a Indexului de Sănătate

 
Euro al Consumatorului 2009 (HCP, 2009), cu rapoartele 

Forumului European al Pacienţilor
5
, cu publicaţiile valabile pe pagina de internet 

saluteinternazionale.info şi cu consultarea altor texte citate mai jos.  

 

2.2 Sisteme de sănătate în Europa: un puzzle cu câteva domenii comune 

Diferenţele dintre sistemele de îngrijire a sănătăţii, ale diferitelor ţări Europene, sunt 

considerabile din toate punctele de vedere. In ceea ce priveşte veniturile, biroul regional al 

WHO detectează lipsuri majore în toţi parametrii (WHO, 2010b); este de ajuns să considerăm 

faptul că diferenţa dintre maxim şi minim, în ceea ce priveşte speranţa de viaţă, este  mai mare 

de 20 de ani în rândul bărbaţilor şi mai mare de 10 ani în rândul femeilor.  

 Cheltuirea per cap detectată în tabelele OECD pentru 2008 porneşte de la maxim 5003.00 

dolari în Norvegia, până la minim 1213.00 dolari în Polonia. Acoperirea publică a costurilor 

de îngrijire a sănătăţii este în medie mai ridicată în Europa decât în alte părţi ale lumii. 

Domeniul de variabilitate dintre nivelele garantate în ţările individuale este totuşi mai vast. 

OECD a descoperit un maxim de 84% în Luxemburg şi un minim de 68% în Slovacia (şi în 

unele ţări care nu au fost incluse în tabelele OECD, nivelul de acoperire ar putea fi chiar mai 

scăzut).  Un motiv bun pentru a crede că ar fi găsit lipsuri şi mai mari, dacă statisticile ar fi 

inclus toate ţările.  

 

Din perspectiva instituţională, după cum a fost notat, există două tipuri de sisteme, cele 

numite Bismarck, susţinute de un sistem de asigurare, şi cele de tip  Beveridge, bazate pe 

taxare generală. Linia de delimitare nu este întotdeauna clară,  putându-se întâlni soluţii 

mixte. Conform Indexului de Sănătate Euro a Consumatorului  2009, sisteme diferite produc 

venituri diferite. Cinci din cele mai bune sisteme Bismarck (Olanda, Austria, Germania, 

Franţa sau Elveţia) au obţinut cele mai bune performanţe,  sub profilul relaţiei generale între 

cost şi câştig, în timp ce valorile găsite în cinci din cele mai bune sisteme Beveridge (Suedia, 

Danemarca, Norvegia, Finlanda şi Italia) sunt mai ridicate, dacă analiza se limitează la 

rezultatele din sănătate.  

3 http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory/publications/health-system-profiles-hits/full-list-of-hit 

4 http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/health-key-tables-from-oecd_20758480 

5 http://www.eu-patient.eu/ 



 11 

Încă există diferenţe evidente în organizarea serviciilor (spitale, clinici, căi de diagnosticare 

şi îngrijire) şi a relaţiilor cu şi  între profesionişti. Dacă cineva consideră că unele state (de 

exemplu Germania, Austria, Spania, Marea Britanie şi Italia) sunt organizate pe baze federale 

sau regionale, cu nivele ridicate de autonomie, acela trebuie să reţină faptul că în teritoriul 

Uniunii există cel puţin 50 de organizaţii de îngrijire a sănătăţii, care se diferenţiază 

semnificativ una de cealaltă.   

În acest context. de o variabilitate extraordinară, este posibil de detectat cel puţin trei părţi 

importante de domenii comune. Prima este dezvoltarea constantă la dimensiuni 

Europene a politicilor de sănătate – în special după adoptarea Cartei Nice din 2000 – într-un 

mediu în care rezervele statelor naţionale păreau neîndoielnice şi inviolabile. Este un proces 

foarte complex, proces care a fost subiectul unei cercetări analitice aprofundate şi extreme 

(Mossialos et. al., 2010), fapt ce poate fi verificat, de către cetăţeni, în două domenii 

particulare: extinderea posibilităţii accesului la îngrijire fără limite, care va fi discutată în cele 

ce urmează şi urgenţa unui nucleu primar de drepturi comune pentru toţi cetăţenii 

Europeni. Proclamarea Cartei Europene a Drepturilor Pacienţilor, care a avut loc în 2002, are 

confirmări recunoscute în agenda Europeană (Moro, 2009, pag. 178 – 184; EESC 2007) şi un 

număr mare de state membre, iar în ultimii zece ani a adoptat măsuri care recunosc şi 

împuternicesc drepturi de autodeterminare (consimţământul dat, accesul la documentaţia 

privind îngrijirea sănătăţii, a doua opinie medicală, intimitate, libera alegere, reclamaţie şi 

compensare)(EPF, 2009; Toth 2010). 

Un al doilea aspect important, luând în considerare şi pe cele două ale structurii generale 

(Beveridge/Bismark) şi pe cele ale organizării specifice de servicii, este că toate sistemele tind 

să se împartă  – în moduri extrem de variate – în trei nivele de guvernământ: naţional, 

regional şi comunitar (WHO, 2010a). Nivelul naţional, în mod normal, determină suma de 

resurse valabile, stabileşte şi verifică cerinţele şi facilităţile profesioniştilor, emite norme de 

atins şi verifică calitatea serviciilor, tinde tot mai frecvent să delege funcţii organizaţionale şi 

manageriale  la nivele mai joase. Nivelul regional (absent în ţările cele mai mici) se ocupă de 

planificarea şi reglarea serviciilor. Al treilea nivel – cel al comunităţii – îşi ia responsabilitatea 

pentru distribuirea concretă a serviciilor, iar participarea civică poate lua forme particulare.  

 

A treia parte a domeniului comun este predilecţia, la care ne vom întoarce în cele ce urmează, 

de a transfera o parte importanta a serviciilor din spital în teren şi pentru a dezvolta forme de 

asistare concentrate asupra pacienţilor.  

 

2.3 Probleme de sustenabilitate 

După cum s-a notat, cheltuielile de îngrijire a sănătăţii tind să crească, datorită dinamicii 

puternice, care include durata medie a vieţii, disponibilitatea tratamentelor eficiente pentru 

bolile cronice variate şi dezvoltarea tehnologiei de diagnosticare.  

Aceasta tendinţă inevitabilă a generat şi generează probleme serioase de compatibilitate 

economică, care sunt în continuare intensificate de crizele economice şi financiare ale 

ultimilor ani. Toate sistemele de îngrijire a sănătăţii sunt sub presiune şi au trebuit să facă faţă 

unor schimbări semnificative.  

 

În termeni pozitivi, cercetarea asupra sustenabilităţii a generat un mai mare nivel de atenţie 

asupra îmbunătăţirii relaţiei dintre cost şi beneficiu, stimulând dezvoltarea calităţii sistemelor 

şi a disciplinelor importante (de exemplu Medicina Bazată pe Probe sau Tehnologia de 

Evaluare a Sănătăţii). Funcţiile reglării şi controlului tind să fie mai eficacitate şi cu o mai 

mare relevanţă, iar acest lucru pare să aibă efecte benefice asupra managementului sistemelor.  

Au fost adoptate măsuri care sunt îndreptate către serviciile de fixare, reducând aria 

intervenţiei publice directe şi mărind asocierile cetăţenilor. În sistemele Bismarck nu există 
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momentan nici o evidenţă a mecanismelor pentru selectarea pacienţilor din partea 

asiguratorilor, dar unele guverne ţin să monitorizeze fenomenul, mai ales în protejarea 

invalizilor şi a bolnavilor cronici(de Jong et al., 2008). Mai mult de atât, chiar şi în cele mai 

avansate sisteme Beveridge, cum sunt cele ale Scandinaviei, se observă deosebiri  notabile 

dintre zonele rurale şi urbane şi dintre diferite grupuri socio-economice, în ceea ce priveşte 

egalitatea şi accesul (Valerio şi Fabrini, 2011). 

 

„Factorul cheie pare să fie sensibilitatea globală  a sistemului naţional şi capacitatea de a 

implementa schimbările strategice. Aflate sub presiune externă, vizibilă în ultimii ani, ţările 

iau măsuri foarte diferite pentru a menţine valabilă îngrijirea sănătăţii, modificând reformele 

profund sistematice în măsuri restrictive de apărare, la nivelul de dispoziţie şi acces. În mod 

aparent, unele sisteme naţionale de îngrijire a sănătăţii au experimentat un fel de inerţie la 

orice schimbare. Pe de altă parte, cei ce au învăţat repede precum Estonia sau Slovacia au 

avut avantajul îndoielnic de a înfrunta o criză atât de ameninţătoare, încât a devenit o 

oportunitate de remodelare a întregii abordări asupra îngrijirii sănătăţii.” (HCP, 2009, p. 

26). 

 

2.4 Universalitatea: o provocare deschisă 

Utilizând normele tradiţionale de egalitate şi universalitate, reducerea nivelului de protecţie a 

cetăţenilor, cauzată de măsurile menţionate mai sus, este apreciat şi a putut să crească în 

continuare. Se poate spune că, procesele de excludere au putut creşte în mod periculos, în 

toate ţările cercetarea fiind în desfăşurare, la diferite grade de intensitate, datorită 

contramăsurilor adecvate.  

Spaţiul şi competenţele, indispensabile pentru examinarea analitică a acestei activităţi, lipsesc. 

Este relativ uşor, cu toate acestea, să se observe o înclinare către compensare, pentru 

reducerea protecţiei drepturilor prin împuternicirea cetăţenilor şi profesioniştilor şi prin 

dezvoltarea formelor subsidiarităţii. Cel mai clar caz, indicat de aceste criterii(NHS, 2010), 

este Marea Societate, proiect aflat în prezent în discuţii în Marea Britanie care propune o 

transformare radicală a sistemului de îngrijire a sănătăţii.   

Împuternicirea cetăţenilor are două componente distincte. Prima este legată de 

recunoaşterea şi întărirea drepturilor la autodeterminare, menţionate mai sus şi de 

dezvoltarea sistemelor de informaţii şi e-Health. Din aceste procese pare să apară o nouă 

formă, aceea a „utilizatorului puternic”, capabil în mod autonom să adune şi să evalueze 

informaţii, să aleagă dintre oportunităţi şi să participe la activităţi de protecţie. Drept vorbind, 

sunt puţine ţările în care această organizare este susţinută în mod adecvat. Se întâmplă de 

multe ori ca sprijinul informaţional să lipsească, în timp ce dreptul la libera alegere se 

dovedeşte a fi, în realitate, puternic condiţionat. Rămâne a fi demonstrat, pe lângă acestea, 

faptul că această capacitate mare de interacţiune este suficientă, de una singură, pentru a 

compensa reducerea nivelului de protecţie. Tendinţa există, oricum, şi merită apreciată. 

 

A doua componentă a împuternicirii individuale este legată de grija focalizată asupra 

pacientului. Pornind de la o perspectivă etică strictă, personalizarea tratamentului şi a 

relaţiilor cu profesioniştii generează abordări organizaţionale noi şi  proceduri noi care asigură 

„realizarea unor serii de rezultate, cum ar fi îmbunătăţirea calităţii vieţii, durata de viaţă mai 

mare, costuri incluse  pentru asistenţă (de exemplu, verificări de diagnosticare mai puţine, 

recuperări în spital mai puţine) şi reducerea inegalităţilor în sănătate” (Maciocco 2010). 

Trebuie reţinut, totuşi, că succesul tratamentului specializat acasă, în cele mai multe cazuri, 

necesită un angajament mai mare şi al resurselor organizaţionale (de exemplu, identificarea şi 

antrenarea voluntarilor) şi resursele economice ale familiilor implicate. Nivelul lor socio-
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economic şi/sau cultural capătă o valoare strategică şi poate fi cauza discriminării concrete, în 

avantajul celor care sunt mai puternice.  

Politicile dezvoltării subsidiarităţii sunt mai puţin clare. Dacă cineva ia o perspectivă de la 

un capăt la altul, pe de o parte pare a fi un transfer de putere şi de competenţe la nivel local 

în curs (deseori limitat, de constrângerile financiare acute), în timp ce pe de altă parte sunt 

forme emergente de sprijin pentru preocupările sociale care realizează activitatea de 

interes colectiv. Adoptând un punct, de vedere de la un capăt la altul, se descoperă 

capacitatea răspândită – lucru confirmat de unele studii desfăşurate în Italia (Agenas, 2010) 

– de cetăţeni organizaţi în diferite feluri, de servicii şi de profesionişti pentru a interacţiona la 

nivel de comunitate şi pentru a produce răspunsuri organizate la nevoie prin soluţii de 

înnoire şi prin mobilizarea resurselor adiţionale. O astfel de capacitate, totuşi, este limitată 

de procedurile birocratice şi de puterea discreţionară. 

Aceste consideraţii permit afirmaţia că împuternicirea cetăţenilor şi subsidiaritatea pot fi 

considerate resurse strategice pentru o transformare a serviciilor, capabile să se alăture 

compatibilităţii şi universalităţii. Ele permit în special interpretarea celeia de pe urmă, nu ca 

şi o simplă aplicare de principii abstracte de egalitate, ci ca o capacitate de a adapta serviciile 

la situaţia concretă a individului (şi în special cele mai sensibile subiecte), eliminând  risipa, 

preţuind resursele personale şi locale şi combătând pericolele excluderii sociale.  

Aceasta necesită, totuşi, o acceptare nouă şi precisă a  responsabilităţii din partea 

instituţiilor publice, care nu se pot sustrage de la munca de susţinere a proceselor de 

reorganizare, de la urmărirea calităţii, siguranţei şi eficienţa îngrijirii sau asistenţei, de la 

intervenţia în sprijinirea celor care sunt slăbiţi şi de la asigurarea echităţii la acces şi finanţare 

suficientă.  

 

Dacă, recunoaşterea formală a anumitor drepturi „de cost scăzut” pentru cetăţeni şi a anumitor 

extra competenţe pentru comunitate urma să devină o scuză pentru reducerea responsabilităţii 

la simplu transfer de resurse financiare (ceea ce ar fi probabil insuficient), universalitatea 

sistemului de îngrijire a sănătăţii ar putea fi radical compromis.  
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3. METODOLOGIA PROIECTULUI 

 

Aşa cum am precizat anterior, proiectul ACN, direcţionat pentru monitorizarea implementării 

Cartei Europene a Drepturilor Pacienţilor, în statele membre ale Uniunii Europene, a început 

să funcţioneze în 2005, cu cercetări realizate între 2005 şi 2007, în 14 ţări. 

 

Obiectivele acestui proiect sunt: 

 

● să continue cu munca de adunare şi creştere a informaţilor despre drepturile pacienţilor, 

având în vedere acelaşi deficit, ţinând cont că astfel de informaţii este normal să nu fie luate 

în considerare la nivel european; 

● să implice organizaţiile naţionale de cetăţeni în munca de producere de informaţie civică, 

care poate fi considerată o formă nouă de participare activă la elaborarea politicilor europene; 

● să dea valoare informaţiilor deja existente la nivel european, adunând la un loc datele 

pertinente obţinute din statisticile oficiale şi alte surse. 

 

Implementarea acestei a doua runde de muncă de evaluare, abordarea metodologică adoptată 

în 2005 a fost confirmată considerabil, cu câteva schimbări care au fost făcute pe baza 

informaţiilor care au rezultat din primul proiect. 

 

3.1 Abordarea ”Informaţiei Civice” 

Proiectul şi metodologia acestei munci de evaluare este inspirată din metoda informaţiei 

civice propusă de mai mulţi savanţi şi folosită cu succese notabile, ca un model de referinţă 

pentru munca desfăşurată de Cittadinanzattiva în Italia (Wildavskz, 1993; Lamanna – Terzi, 

2005; Moro, 1998, 2005a). 

 

Informaţia civică poate fi definită ca fiind capacitatea cetăţenilor organizaţi de a produce şi 

de a folosi informaţiile pentru a promova propriile lor politici şi să participe la elaborarea 

politicilor publice, în faza de definire şi implementare, la fel ca şi cea a evaluării. 

 

Conform acestei metode, când cetăţenii, în ciuda presupusei lor lipse de competenţă în sfera 

publică, se organizează şi întreprind acţiuni împreună în domeniul politicii publice şi sunt 

capabili să producă şi să folosească informaţii rezultate de la experţi şi alte surse, precum şi 

din propria experienţă. 

 

În acest proiect asemenea metodă este implementată prin implicarea organizaţiilor civice în 

adunarea de informaţii, prin directa observare a facilităţilor spitalelor şi interviurilor cu 

autorităţile spitalelor, care le dă posibilitatea să pună în practică dreptul de a participa la 

evaluarea serviciilor şi politicilor. Acesta este, fără îndoială, cel mai inovator aspect al acestei 

munci, în ciuda dificultăţilor şi obstacolelor întâlnite în ambele runde ale muncii de evaluare, 

deoarece activitatea efectuată de grupurile de cetăţeni, în cursul găsirii datelor, nu apare ca 

fiind o practică comună în majoritatea ţărilor. 

 

3.2 Proiectul de Evaluare şi Tabelul Auditului Civic a drepturilor pacienţilor 

Studiul a fost direcţionat înspre evaluarea stării de implementare  a Cartei Europene a 

Drepturilor Pacienţilor în statele membre a Uniunii Europene. Acesta a fost realizat colectând 

trei tipuri de informaţii, plus un al patrulea tip, adus ca o completare care să întregească 

imaginea informaţiei oferite. 
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A. Primul tip de informaţie se referă la gradul în care organismele instituţionale 

(guvern, administraţie publică, Ministerul Sănătăţii, etc.) promovează norme, politici şi 

acţiuni relevante în interesul Cartei Europene a Drepturilor. Aceste componente, diferite ca tip 

şi semnificaţie (de la iniţiative deja îndeplinite, la norme cu posibile lacune în implementarea 

lor), dovedesc nivelul de atenţie acordată drepturilor pacienţilor la nivel naţional. Respectând 

proiectul din 2005, această primă categorie de informaţii a fost redefinită, deoarece anterior a 

cuprins doar legislaţia. 

B. Al doilea tip de informaţii se referă la condiţiile actuale ale cetăţenilor, care 

folosesc sistemul de îngrijire a sănătăţii şi, în consecinţă, experienţele concrete ale tuturor 

celor care au avut nevoie să apeleze la un spital sau la o zi de spitalizare. Noi raportăm, de 

exemplu, asupra timpului necesar pentru a face o examinare a diagnosticului sau o intervenţie 

chirurgicală în spital, asupra existenţei  unor servicii specifice pentru pacienţii spitalului, cum 

ar fi medierea culturală sau desfăşurarea serviciilor, asupra metodelor de comunicare dintre 

pacienţi şi personalul medical, asupra disponibilităţii echipamentului de îngrijire a sănătăţii şi 

etc. 

 

Aceste informaţii au fost adunate de la cetăţeni folosind o metodă bine stabilită în Italia, aceea 

a Auditului Civic prin diferite surse şi urmărire directă a facilităţilor de îngrijire a sănătăţii. 

Potrivit termenilor folosiţi anterior, Auditul Civic este o aplicaţie a unui  aspect al 

informaţiilor civice, care implică producerea directă de informaţii de către organizaţiile de 

cetăţeni, prin colectarea datelor cu privire la problema existentă. 

Metodologia Auditului Civic permite conectarea cu datele accesibile cetăţenilor, prin 

observaţie directă sau prin solicitarea de la autorităţi (formalizate ca indicatori), cu o evaluare 

sintetică a aspectelor ce caracterizează relaţia dintre cetăţeni şi servicii ( informaţii, confort, 

accesibilitate, siguranţă, alinarea durerii, îngrijirea cronică şi oncologică, implicarea şi etc.). 

Fiecare aspect (considerat ca un „factor al evaluării”) este asociat unui grup de indicatori. 

Fiecare indicator este asociat cu o valoare bazată pe comparaţia cu standardele respective, 

obţinute din documentele oficiale. Media acestor valori permite calcularea unui index de 

respectare a standardelor ( în italiană, Indice di adeguamento agli standard, sau IAS). 

Auditul Civic este efectuat de către grupuri mixte de profesionişti şi cetăţeni voluntari care, 

după o pregătire adecvată şi cu asistenţă tehnică de la Cittadinanzativa, agenţia naţională 

pentru evaluare civică, supervizează toate operaţiunile necesare: colectarea datelor prin 

observare directă şi completarea chestionarelor, introducerea în software-ul naţional, analiza 

datelor, identificare non-coformităţilor, a acţiunilor corective şi a revizuiri rapoartelor de 

evaluare (Lamanna – Terzi, 2005; Terzi – Tanese – Lamanna, 2010). 

 

În acest studiu şi în cel anterior, fiecare drept al Cartei Europene a fost considerat ca un factor 

de evaluare şi prin urmare legat de un grup de indicatori corespunzători fenomenului 

fundamental, relevant până la sfârşitul evaluării nivelului de implementare a dreptului 

examinat. 

Procesul a condus la identificarea unui grup de 88 de indicatori privind cele 14 drepturi ale 

pacienţilor plus dreptul la cetăţenie activă, pentru a descoperi condiţiile actuale ale pacienţilor 

din spital. 

Indicatorii au fost scoşi din literatură, legislaţie, surse instituţionale, documente produse de 

organizaţiile de cetăţeni, asociaţii ştiinţifice şi etc., şi au fost selectate pe baza a cinci criterii: 

1. de relevanţă, sau de nivelul de soluţionare a întrebărilor şi problemelor care privesc fiecare 

drept; 

2. de sensibilitate, sau capacitate de a înregistra schimbări (în bine sau rău); 

3. de precizie, sau capacitate de a raporta într-un mod precis şi obiectiv asupra fenomenului pe 

care intenţionează sa-l înregistreze; 
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4. de accesibilitate, sau disponibilitate fără alte costuri, cu referire la cele prevăzute bugetul 

proiectului; 

5. de concreteţe, sau capacitate să înregistreze chiar şi cele mai concrete aspecte ale realităţii. 

 

Faţă de 2005, Tabelul a fost actualizat, prin eliminarea unor indicatori şi introducerea altora 

noi. 

 

Printre aceştia, 8
6 

au fost luaţi din cei utilizaţi pentru Indexul Utilizatorului de Sănătate Euro. 

Tabelul complet a drepturilor pacienţilor se găseşte în Anexa A. 

C. Al treilea tip de informaţii, priveşte patrimoniul cognitiv al organizaţiilor civice, cu 

convingerea că asemenea organizaţii, dat fiind tipul de experienţă şi muncă la care 

sunt antrenate, oferă o gamă largă de informaţii privitoare la sănătate şi la sistemul de 

îngrijire a sănătăţii. 

 

D. Al patrulea tip de informaţii, după cum se menţionează mai sus, nu contribuie la 

evaluarea stadiului de implementare a drepturilor, dar este introdus pentru a completa 

citirea şi interpretarea altor categorii de informaţii şi să dea o imagine mai completă.  

Acest tip de informaţie compune datele statistice colectate de către agenţiile internaţionale, în 

scopul documentării şi descrierii, în mod comparativ, condiţiile de sănătate ale populaţiei şi 

diferiţilor factori care determină aceste condiţii (inclusiv managementul sistemelor de îngrijire 

a sănătăţii). Studiul efectuat în 2005 a demonstrat limitele acestor statistici în descrierea 

stadiului de implementare a drepturilor. Aceste limite derivă probabil – a fost declarat – 

„dintr-o privire distorsionată asupra unor astfel de surse, care se concentrează, de exemplu, 

pe producţie (adică ce anume au realizat sistemele de îngrijire a sănătăţii) mai degrabă decât 

pe rezultat (putându-se spune ce anume s-a întâmplat cu oricare persoană în cauză); care dă 

prioritate mai degrabă serviciilor decât cererilor şi lupta dintre ofertă şi cerere; care luptă 

pentru a identifica macrofenomenele în timp ce actuala condiţie a pacienţilor conţine diverse 

microfenomene care, de asemenea, au o dimensiune cantitativă relevantă” (ACN, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Acesta este textul original a indicatorilor împrumutaţi, care au fost uşor de schimbaţi şi adaptaţi pentru acest 

proiect de evaluare. Dreptul la a doua opinie; Accesul la propriul dosar medical; Registrul doctorilor; Internet 

sau telefon disponibil 24/7 pentru informaţii; transfer de date medicale între profesioniştii din sănătate; Operaţii 

majore non-acute < de 90 de zile; Tratarea cancerului < de 21 de zile; Scanarea CT < de 7 zile. 
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Cu toate acestea, pe anumite teme care ţin de drepturi, câteodată există unele statistici valabile 

care oferă informaţii folositoare pentru integrarea altor surse şi pentru a avea o imagine 

generală asupra stadiului de implementare a unui drept. Unii indicatori au fost luaţi în 

considerare, prin urmare, direct sau indirect, cu privire la fenomenele care ţin de 

implementarea drepturilor. 

 

Întregul grup de indicatori, sau mai degrabă 156 de indicatori conţinând informaţii care 

contribuie la evaluare (A, B, C) plus 18 indicatori au derivat din elaborarea datelor statistice 

deja existente, definind Tabelul Drepturilor Pacienţilor.  

 

Tabelul Sintetic a Drepturilor Pacienţilor 

 
Prescurtări: MH: Chestionar pentru Ministerul Sănătăţii; HCKL: Lista de Verificare din 

Spital; PO: Chestionar pentru Organizaţiile Civice Partenere; OS: Statistici Oficiale 

 

3.3 Surse de informaţii şi instrumente tehnice 

 

Sursele 

Pentru strângerea de astfel de informaţii, au fost utilizate patru surse: 

 

a. Una oficială de la Ministerul Sănătăţii 

Ministerul Sănătăţii este clar o sursă calificată de informaţii şi în poziţia de a furniza 

informaţii oficiale despre normele, politicile, acţiunile şi iniţiativele din domeniul îngrijirii 

sănătăţii. 

 

 

b. Observarea directă a spitalelor şi întâlnirile cu autorităţile responsabile 
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Supravegherea directă a spitalelor a fost, după cum apare în cercetarea anterioară, o primă 

sursă de informaţii. Organizaţiile partenere au vizitat mai mult de 5 spitale în fiecare ţară. În 

cursul vizitelor: 

 ● supravegherea directă a fost efectuată în diferite domenii ale spitalelor (secţia 

urgenţe, domeniile comune şi alte asemenea zone de spitalizare), pentru detectarea 

indicatorilor; 

 ● întrebările au fost puse autorităţilor responsabile ale spitalului, pentru detectarea 

acestor indicatori care, datorită constrângerilor de timp (vizita a fost programată astfel încât să 

ajungă o singură zi de lucru) sau motive tehnice ( de exemplu prezenţa protocoalelor şi 

directivelor), nu pot fi subiectul  observării directe sau nu este uşor de găsit. 

 

Spitalele care urmau să fie vizitate au fost alese pe baza următoarelor indicaţii: 

 

 ● Categoria 1 – Populaţie mai mare de 35,000,000 

                        ○ Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Spania şi Polonia 

- 5 spitale importante ( toate cele 5 spitale pot fi în capitală sau pot fi 

distribuite după cum urmează: cel puţin 3 spitale în capitală şi alte 

2 spitale pot fi în al doilea sau al treilea mare oraş) 

            ● Categoria 2 – Populaţie între 7,000,000 şi 25,000,000 

                         ○ România, Olanda, Grecia, Portugalia, Belgia, Cehia, Ungaria, Suedia, 

Austria, Bulgaria  

                                      - 3 spitale importante ( toate cele 3 spitale pot fi în capitală sau pot fi 

împărţite după cum urmează: cel puţin 2 spitale în capitală şi unul în al 

doilea oraş) 

             ● Categoria 3 – Populaţie între 2,000,000 şi 7,000,000 

                          ○ Slovacia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Letonia, Slovenia 

                                    - 2 spitale importante (ambele trebuie să fie în capitală) 

             ● Categoria 4 – Populaţie mai mică de 2,000,000 

                          ○ Estonia, Cipru, Luxemburg, Malta 

                                     - un spital important situat în capitală 

 

Vizitele au inclus diferite domenii ale spitalului (secţia urgenţe, domeniile comune şi alte 

domenii  de  spitalizare. 

 

c. Organizaţiile partenere calificate ca surse de informaţii asupra situaţiei drepturilor 

pacienţilor în fiecare ţară 

Informaţiile adunate de la Ministerul Sănătăţii, prin observare directă în spitale şi întâlnirile 

cu autorităţile care răspund de acestea, au fost integrate printr-un interviu cu organizaţiile 

partenere, cu convingerea că, având în vedere tipul de experienţă şi munca în care sunt 

antrenaţi, oferă o gamă largă de informaţii cu privire la sănătate şi sistemul de îngrijire a 

sănătăţii, ei fiind în poziţia de a fi conştienţi de momentele încălcării grave a drepturilor, în 

virtutea rolului lor de protectori ai drepturilor pacienţilor. 

 

d. Date statistice la nivel european 

Această sursă a fost folosită pentru a furniza infirmaţii despre situaţia implementării 

drepturilor provenite din alte perspective de cercetare. 

Urmărirea informaţiilor despre implementarea şi eficacitatea drepturilor pacienţilor a fost 

efectuată prin 2009 şi actualizată în primele luni ale lui 2010. Scopul a fost să adune date 

statistice valabile pentru cele mai multe ţări europene, care decurg din surse comparabile. 

Începând  de la lista indicatorilor ce ţin de fiecare drept în primul nostru raport, a fost scrisă o 



 19 

listă a indicatorilor mai cuprinzătoare. Statisticile oficiale compilate de Eurostat, OECD şi 

WHO, la fel ca şi cele mai bine cunoscute organizaţii devotate în analiza problemelor 

specifice sănătăţii, au fost analizate.  

În special, căutând structura şi informaţii comparabile pentru analiza transformărilor curente 

şi gradul de implementare a drepturilor pacienţilor, primul nivel de informaţii venite din 

bazele de date statistice oficiale existente (baza de date Eurostat, Sistemul de Informaţii 

WHOSIS, Sănătatea WHO pentru toate sistemele, ca şi cele din Sistemul OECD a 

indicatorilor sănătăţii) au fost adunate. 

În plus, căutările au implicat: 

- numeroase sondaje europene pe teme de sănătate, cum ar fi Eurobarometrul, Sondajele 

Sociale Europene, Sondajul European pe venituri şi condiţii de trai (EU-SILC); 

- rapoarte, documente şi pagini de internet ale organizaţiilor naţionale şi europene care 

colectează informaţiile despre sistemul european de îngrijire a sănătăţii; 

- rapoarte, documente şi pagini de internet ale organizaţiilor naţionale care colectează  

informaţii pe teme specifice sănătăţii. 

Datele venite din aceste surse au fost selectate când s-a constatat că: 

- nevoile de informaţii ale indicatorilor răspund într-o manieră potrivită; 

- sunt suficient de comparabile; 

- sunt valabile pentru majoritatea ţărilor europene. 

Această căutare a rezultat din colectarea datelor indicatorilor aparţinând a şase drepturi 

(dreptul la prevenire, dreptul la acces, dreptul la alegere, dreptul la protecţie, dreptul la 

inovare şi dreptul de a evita durerea). Lipsa informaţiilor oficiale despre unele drepturi a fost 

considerat un indicator de slăbiciune în implementarea dreptului. 

Datele din aceste surse de informaţii au fost procesate de către ACN: punctajele indicatorilor 

au fost obţinute conform claselor specifice sau intervalelor valorice, de multe ori stabilite 

anterior, bazate pe interpretarea datelor. 

 

Instrumentele  

Sursele selectate au fost consultate prin implicarea mai multor instrumente tehnice diferite 

pentru colectarea datelor, incluzând: 

▪ un chestionar care se prezintă Ministerului Sănătăţii; 

▪ o listă de verificări folosită la monitorizarea spitalului, cuprinzând o serie de întrebări pentru 

autorităţile spitalului şi o listă de observaţii care trebuie făcute; 

▪ un chestionar care se prezintă organizaţiilor partenere. 

 

3.4 Punctaje şi indici 

Pentru a permite o citire imediată a rezultatelor investigaţiei, a fost calculat un punctaj pentru 

fiecare indicator. Valoarea punctajului (de la 0 la 100) exprimă gradul în care informaţia 

adunată respectă aşteptările legitime care ţin de cetăţeni. 

Aceasta înseamnă că pentru fiecare indicator aparţinând fiecăreia din cele trei tipuri de 

informaţii, descrise mai sus, 100 au fost date oricând au fost verificate a fi cele mai bune 

situaţii, putându-se spune: 

- când Ministerul Sănătăţii dă un răspuns pozitiv cu privire la existenţa acţiunilor, normelor şi 

iniţiativelor din perspectiva cetăţenilor, care sunt foarte importante pentru implementarea 

drepturilor pacienţilor; 

- când cetăţenii au verificat prezenţa în spitale a serviciilor sau au primit un răspuns pozitiv de 

la directorul spitalului cu privire la existenţa acestor acţiuni, iniţiative sau servicii relevante 

pentru respectarea condiţiilor pacienţilor; 

- când organizaţiile civice partenere nu au raportat că au cunoştinţă de vre-o încălcare a 

drepturilor pacienţilor. 
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„Zero” s-a atribuit atunci când s-a constatat cea mai rea situaţie (un răspuns complet negativ, 

o observaţie negativă, etc.). Puncte parţiale s-au atribuit, de exemplu 25, 50, 75, când, pentru 

unii indicatori, răspunsurile furnizate sau observaţiile făcute au identificat situaţii 

intermediare. În cazul evaluării mai multor spitale (mai multor ministere)
7
 şi al tuturor 

cazurilor când indicatorii au fost determinaţi prin mai mult de o întrebare, valoarea 

indicatorului a fost calculată ca o medie. 

S-a oferit posibilitatea să se exonereze unele răspunsuri când s-a considerat că este 

neaplicabil, în anumite facilităţi sau contexte. 

În aceste cazuri, indicatorul nu are nici o valoare, nici pozitivă nici negativă, în calcularea 

mediei rezultatului. 

În câteva cazuri, în care a fost imposibil să se găsească date, s-a aplicat aceeaşi metodă, dar în 

tabelele care indică rezultatele indicatorilor s-a făcut o intrare N.R. (nerecepţionat). 

 

Toţi indicatorii au fost grupaţi împreună, pe clase de valori, potrivit punctajului obţinut: 

 

                                                
 

Indicatorii găsiţi prin Chestionarele adresate Organizaţiilor Civice Partenere (tipul de 

informaţii „C”) au o particularitate aparte, pentru că nu pot fi consideraţi ca nişte indicatori 

puri, ci mai degrabă „evenimente santinelă”: când se găsesc, ei denunţă prezenţa unor 

obstacole serioase pentru cetăţeni; când nu se găsesc, ei nu indică absenţa încălcărilor, dar 

care se pot întâmpla. 

Aceşti indicatori au fost analizaţi considerând valorile adunate de către ţările participante, care 

au fost grupate în baze comune, pe clase de merit, în funcţie de punctajul obţinut. 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Vezi paragraful 3.5 „Dezvoltare”, din acest capitol 



 21 

Pentru fiecare din cele trei grupuri de informaţii adunate, din cele trei surse descrise mai sus, 

s-a calculat un punctaj care rezultă din media punctajelor obţinute pentru toţi indicatorii găsiţi 

pentru acel drept: 

 

● punctajul pentru Acţiunile instituţionale pentru drepturile pacienţilor: norme, politici şi 

acţiuni relevante pentru interesele Cartei Europene a drepturilor pacienţilor adunate de la 

Ministerul Sănătăţii; 

● punctajul pentru Condiţiile actuale ale pacienţilor spitalelor: experienţe concrete ale 

tuturor celor care au avut nevoie să se adreseze spitalului sau de o zi de spitalizare, adunate 

prin observările făcute în spitale sau întrebări puse directorilor spitalelor; 

● punctajul pentru Sesizările din partea organizaţiilor civice: încălcarea drepturilor 

pacienţilor, despre care organizaţiile partenere au avut cunoştinţă. 

 

Evaluarea sintetică a fiecărui drept s-a formulat calculând un index general ca o medie
8
 a 

rezultatelor celor trei grupuri de informaţii, care, de altfel, reprezintă cele trei componente în 

care rezultatul dreptului este articulat. 

 

Drepturile au fost evaluate după următoarele limite, bazate pe valorile regăsite în indicii 

generali: 

0 – 50      NERESPECTAT 

51 – 60    PUŢIN RESPECTAT 

61 – 70    PARŢIAL RESPECTAT 

71 – 90    APROAPE RESPECTAT 

91 – 100  TOTAL RESPECTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 În indicii generali, punctajul pentru „Sesizări din partea organizaţiilor civice” a contribuit ca o medie 

ponderată, calculat considerându-se populaţia unei singure ţări. Sursele pentru populaţie: http://europa.eu - data 

2007 – Pentru Macedonia: http://ec.europa.eu/enlargement - data 2006. 

http://ec.europa.eu/enlargement%20-%20data%202006
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4. DEZVOLTAREA 

 

 

Proiectul a început în 2009, prin stabilirea în ACN a unui grup de re-proiectare a metodologiei 

de monitorizare a procesului şi instrumentele sale respective. O întâlnire de instruire cu 

organizaţiile civice implicate în monitorizare a avut loc la Bruxelles (Mai 2010) pentru 

discutarea proprietăţilor metodologice şi operaţionale a proiectului. Cercetarea a fost efectuată 

în 21 din 29 de Ţări Europene (27 membre Europene + Macedonia şi Croaţia) devreme ce în 

Austria, Luxemburg, Danemarca, Republica Cehă, Suedia, Slovenia şi Olanda nu a fost 

posibilă identificarea unei organizaţii partenere care să facă parte din proiect. În Anexa B a 

raportului există o listă cu organizaţiile partenere care au participat.  

Implementarea procesului de monitorizare a avut loc din Mai până în Octombrie 2010. În 

general, cel mai dificil aspect al acestei faze a fost obţinerea autorizaţiei de la spitale şi apoi 

stabilirea unei întâlniri cu autorităţile spitalelor, pentru completarea chestionarelor, pentru 

strângerea informaţiilor despre spitale şi observarea serviciilor spitalelor. Adunarea de 

informaţii din diferite ţări s-a desfăşurat între Octombrie şi Decembrie 2010. Partenerii 

proiectului au introdus informaţiile adunate în „baza de date on-line a Auditului Civic”. În 

Ianuarie şi Februarie personalul cercetării a analizat datele şi au întocmit proiectul.  

 

Totuşi în timpul fazei de monitorizare au existat dificultăţi în adunarea următoarelor 

informaţii: 

 în Croaţia autorităţile spitalului şi Ministerul Sănătăţii au refuzat interviurile; 

 în Germania autorităţile spitalelor au refuzat interviurile, drept urmare organizaţia 

parteneră a răspuns ea însăşi la întrebările adresate directorului spitalului; 

 în Franţa s-au putut monitoriza doar 4 Spitale din 5; 

 în Polonia  s-au putut monitoriza doar 4 Spitale din 5; 

 în Grecia s-au putut monitoriza doar 2 Spitale din 3; 

 în Portugalia s-a putut monitoriza doar 1 Spital din 3; 

 în Finlanda s-a putut monitoriza doar 1 Spital din 2; 

 în Letonia s-a putut monitoriza doar 1 Spital din 2; 

 

La final  56 de spitale au fost vizitate (vezi în Anexa B lista spitalelor vizitate din fiecare ţară). 

Cu privire la Ministerele Sănătăţii, a fost intervievat câte unul pentru fiecare Ţară, dar în 

Belgia, în Spania şi în Marea Britanie partenerii noştri au intervievat 2 autorităţi diferite (vezi 

lista din Anexa B pentru detalii). Privitor la chestionarele pentru organizaţiile civice, au fost 

implicate 70 de organizaţii ale cetăţenilor/pacienţilor pentru a atinge 47 de chestionare 

completate. (Anexa B are lista organizaţiilor intervievate în fiecare ţară).  

Singurul lucru important care a apărut, privitor la implementare cercetării în spitale, a fost 

refuzul autorităţilor spitalelor din Germania şi în mod special din Croaţia, unde, a fost efectiv 

imposibil de a efectua cercetarea. Aşadar, cercetării din aceste ţări îi lipseşte informaţii, care 

au fost adunate în alte ţări. Totuşi, este important de precizat faptul că asemenea refuz este în 

sine un indicator a lipsei de transparenţă şi deschidere a autorităţilor spitalelor acestor ţări 

în ceea ce priceşte cetăţenii activi şi poate fi, aşadar, considerat un rezultat, din nefericire 

negativ, al cercetării.   

 

Munca de cercetare a fost condusă de personalul ACN, sub coordonarea lui Melody Ross, 

incluzând pe Alessandro Lamanna şi Ilaria Vannini, care au cooperat la faza proiectării 

metodologice. Daniela Quaggia a coordonat reţeaua şi munca de monitorizare a partenerilor 

naţionali. Rosapaola Metastasio a dezvoltat „baza de date a Auditului Civic” pentru acest 

proiect şi a cooperat cu Lamanna, Alessio Terzi şi Teresa Petrangolini de la Cittadinanzattiva 
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în procesarea datelor şi la întocmirea acestui raport. Davide Integlia a colaborat pentru 

Capitolul Directiva asupra îngrijirii sănătăţii transfrontaliere.  

 

4.1 Valori şi limite ale Cercetării 

Având în vedere natura experimentală şi inovativă a cercetării, există un număr de aspecte, 

care ar trebui evidenţiate cu privire la limitele şi valorile sale.  

 

Limitele principale pot fi rezumate după cum urmează:  

 în afară de rezultatele cercetării statistice la nivel european, rezultatele din Tabelul 

Drepturilor Pacienţilor nu reflectă un eşantion cu o valoare şi semnificaţie statistică 

completă, din cauza numărului scăzut de oameni intervievaţi şi a spitalelor vizitate. 

 indicatorii referitori la fiecare drept, care nu sunt uniformi, au o valoare diferită în 

funcţie de conţinutul fiecărui drept şi de constrângerile cercetării; mai mult numărul de 

indicatori variază de la un drept la altul. 

 cercetarea nu trebuie să ia în considerare diferenţele dintre sistemele naţionale de 

îngrijire a sănătăţii, în ceea ce priveşte finanţarea, proprietatea publică sau privată sau 

furnizarea de servicii şi aşa mai departe. 

 

În ceea ce priveşte evaluarea, pot fi menţionate următoarele: 

• cercetările furnizează informaţii asupra situaţiei drepturilor pacienţilor, identificând 

fenomenele care pot fi considerate indicatori de atenţie faţă de acele drepturi; 

• reflectă o abordare problemelor de îngrijire a sănătăţii bazată pe punctul de vedere şi 

condiţia cetăţenilor, pacienţilor sau utilizatorilor serviciilor de sănătate; 

• face posibilă începerea comparării diferitelor situaţii naţionale din punct de vedere al atenţiei 

asupra drepturilor pacienţilor; 

•  permite stabilirea şi testarea unei metodologii de cercetare, care poate fi folosită pe mai 

departe la construirea unei baze de date corespunzătoare, cu privire la drepturile pacienţilor la 

nivel european, care poate fi folosită împreună cu alte surse de îngrijire a sănătăţii. 

 

Trebuie acordată o atenţie specială strângerii de informaţii din spitale. Pe de o parte, cele 56 

de spitale vizitate nu sunt un eşantion statistic semnificativ, nici la nivel naţional, nici la nivel 

european; pe de altă parte, multe dintre ele sunt încă 56 din cele mai mari şi mai importante 

facilităţi de sănătate în Europa, iar pentru acest motiv pot fi considerate un punct de excelenţă 

la nivel naţional. Aşadar, ce se întâmplă în aceste structuri este semnificativ. 
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PARTEA A DOUA 

 

 

 

 

 

5. PRES: Punctajele Euro a Drepturilor Pacienţilor 

 

Cardurile Drepturilor 
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CUM SE CITESC CARDURILE DREPTURILOR 

 

Acest capitol prezintă 15 carduri, unul pentru fiecare din drepturile Cartei Europene a 

Drepturilor Pacienţilor care au fost monitorizate. Cardul descrie evaluarea, din perspectiva 

civică asupra situaţiei drepturilor în Europa, în conformitate cu gradul de respect acordat 

dreptului. 

Fiecare card prezintă rezultatele tuturor indicatorilor, referitori la dreptul similar, detectat prin 

intermediul consultării şi evaluării diferitelor surse prin punctaje (pentru detalii amănunţite 

privitoare la punctaje, indici, etc., vă rog să vedeţi capitolul 3 „Metodologia proiectului”, 

paragraful 3.4 „Punctaje şi indici”). 

 

Informaţii preliminare 

Fiecare card are aceeaşi structură
*
 şi conţine următoarele căsuţe de informaţii. 

O căsuţă introductivă conţine o evaluare sintetică a dreptului. Cele 5 categorii posibile, 

reprezentate printr-un simbol, sunt: (mai jos, o singură categorie este subliniată, ca şi 

exemplu) 

        
Această evaluare este atribuită printr-un indice, obţinut ca o medie a punctajelor obţinute din 

maxim trei componente a surselor de date (grupuri de indicatori). 

 

Printr-o acoladă se introduce un tabel, ce ilustrează (prin simboluri de bifare), care dintre 

posibilele surse au fost consultate sau folosite pentru evaluarea acelui drept: dacă simbolul de 

bifare este prezent, asta înseamnă că în acel card cititorul va găsi un tabel care conţine 

indicatorii adunaţi prin acea sursă. 

Surse posibile: 

 
 

     Ultima sursă,     ALTE PERSPECTIVE, trebuie considerată ca şi informaţii 

suplimentare furnizate, ca să completeze imaginea şi nu contribuie la evaluarea sintetică: 

din acest motiv este  întotdeauna în afara acoladei, dedesubtul celorlalte. 

 

 

___________________________________________________________________________ 
* 

Va rugăm să reţineţi că nu toate drepturile au fost obţinute prin sursele de indicatori. Vă 

rugăm să observaţi capitolul asupra metodologiei proiectului, pentru a consulta tabelul de 

indicatori, organizat conform tipurilor de instrumente folosite (de ex. sursele de date), spre a 

înţelege reprezentarea drepturilor individuale 
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Tabelele conţin indicatorii găsiţi (pe rânduri) şi ţările participante (pe coloane). 

Pentru a uşura citirea şi înţelegerea datelor, indicatorii sunt prezentaţi în ordine crescătoare, pe 

baza mediei punctajului obţinut de suma totală de ţări participante: prima linie este aşadar 

întotdeauna ocupată de punctajul cel mai mic. Pentru acest motiv, câteodată, se pierde ordinea 

logică conform căreia structura de evaluare a fost construită. 

 

De asemenea, vă rugăm să reţineţi faptul că ortografia şi notarea indicatorilor a fost sintetizată 

şi prescurtată, după cum a fost nevoie, din motive grafice. Este totuşi posibil să consultaţi 

indicatorul complet al Tabelului, în versiunea originală, din Anexa A.  

Ultima coloană din partea dreaptă este dedicată întotdeauna valorilor principale obţinute de 

indicatorii din toate ţările participante.  

Evaluarea indicatorilor este exprimată prin următoarele culori: 

 
 

Conţinutul cardurilor 

Punctajele şi  indicatorii sunt ilustraţi în ordinea următoare: 

Evaluarea Acţiunilor instituţionale pentru drepturile pacienţilor, cu un punctaj 

corespunzător obţinut de grupul de indicatori adunaţi de către cetăţeni, printr-un 

chestionar adresat Ministrului Sănătăţii şi ilustrat de tabel.  

Evaluarea condiţiilor actuale a pacienţilor din spitale, cu un punctaj obţinut pentru 

grupul de indicatori adunaţi în spitale:  

- Un studiu al valorii punctajelor din spitale în fiecare din cele 20  de ţări: un tabel care 

arată cele mai importante valori obţinute de toate spitalele evaluate, din fiecare ţară (numele 

fiecărei ţări este urmat de numărul de spitale evaluate). Aceleaşi culori (vezi culorile de mai 

sus) indică evaluarea obţinută.  

- Cetăţenii au chestionat Directorii de Spitale în cele ce urmează: un tabel care ilustrează 

grupul de indicatori adunaţi de către cetăţeni, prin întrebările adresate Directorilor de Spitale. 

- Cetăţenii au observat în spitale în mod direct următoarele: un tabel care ilustrează grupul 

de indicatori adunaţi de către cetăţeni, prin observarea directă, în interiorul spitalelor.  

  Sesizări de la Organizaţiile civice: un tabel care ilustrează grupul de indicatori 

adunaţi de către cetăţeni, printr-un chestionar adresat Organizaţiilor Civice Partenere, 

care oferă oportunitatea de a raporta orice încălcare a dreptului, de care ei au avut 

cunoştinţă. Punctajul acestei surse nu este arătat, dar contribuie la evaluarea sintetică a 

dreptului.    

Pentru aceste tipuri de indicatori culorile sunt:  

 

        
 

 O alta perspectivă: un tabel care ilustrează datele statistice selectate, care existau deja 

şi erau valabile, procesate şi evaluate,mai apoi, de către ACN şi alese să integreze 
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citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi. Tabelul arată numărul ţărilor în care 

situaţia descrisă, de fiecare indicator, este fie slabă, suficientă, bună sau excelentă.  

 

Prescurtări pentru indicatori:   

com. = comunicare   cor. = coronar 

dept. = departament   gov. = guvernamental 

leg. = legislativ    nat. = naţional 

N.A. = neaplicabil    N.R. = Nerecepţionate 

perc. = percutant    recommend. = recomandări 

tel. = telefon 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

 

Campaniile de comunicare pentru prevenirea HIV au fost răspândite pretutindeni (14 ţări din 

20 le-au distribuit peste tot în ţară) şi majoritatea ţărilor oferă vaccinări – pentru care există o 

practică intensivă – cu vaccinuri noi disponibile în decadele recente ale progresului cercetării 

ştiinţifice. Indicatorul de vaccinare este pe deplin satisfăcător în 5 ţări şi atinge un nivel bun în 

8 ţări.  

 

În general, indicatorii studiaţi prezintă o valoare medie bună, deşi în unele ţări sunt în urmă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. - Vaccinul pentru Hepatita B 

    - Vaccinul unit meningococcic  

    - Vaccinul pentru gripa hemofilică de tip B 

    - Vaccin pneumococic  

    - Vaccinul HPV 

 



 29 

 

                                                                                                             

 
 

Încălcările dreptului de prevenire nu au fost găsite (sau au fost găsite ocazional), în 

majoritatea ţărilor, după cum este indicat în graficul ilustrativ. Faptul că încălcările frecvente 

a acestui drept au fost înregistrate în 6 ţări (şi într-o ţară, încălcări normale) este o avertizare 

importantă şi nu trebuie subestimată.   

 

Cu toate acestea, organizaţiile civice partenere au raportat că în atenţia lor au ajuns alte cazuri, 

care nu pot fi categorisite în termenii încălcărilor identificate de către indicatorul descris mai 

sus, şi care din punctul lor de vedere poate constitui o încălcare a dreptului de prevenire.   

ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul ţărilor în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, buna sau excelentă. 

 
 

                                                           
Datele se referă doar la 19 Ţări, deoarece Statisticile Oficiale cu privire la Macedonia nu au fost valabile. 

Încălcare cu privire la: 

● programe de imunizare (vaccinări) 

● programe de monitorizare 
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Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Eurobarometru Special 240/2006; 

WHO – Baza de date 2008; Comisia Europeană – Raport asupra implementării Recomandărilor Consiliului 

asupra monitorizării cancerului, 2008. 

 

Cultura prevenirii pare a fi bine înrădăcinată în Europa, în ceea ce priveşte vaccinările 

tradiţionale, dar sistemul nu include unele „defecte” în relaţie cu programele de monitorizare 

în unele ţări. 

 

Situaţia dreptului la acces a fost examinată luând în considerare două aspecte diferite, ambele 

legate de definiţia acestui drept, după cum este exprimat în Cartă. 

 

 
Un aspect priveşte accesul fizic actual la facilităţile de îngrijire a sănătăţii, luând în 

considerare toate elementele care pot fie să favorizeze, fie să obstrucţioneze posibilitatea 

utilizatorilor de accesare a unei facilităţi, pentru a primi îngrijire sau pentru a vizita o rudă sau 

un prieten. 

Acest aspect menţionat în mod explicit în acest drept, dată fiind natura sa „elementară”, poate 

fi considerat o necesitate fundamentală pentru implementarea completă a principiilor 

exprimate în dreptul la acces. Evaluarea acestui aspect s-a realizat prin observare directă în 

spitale prin intermediul grupurilor de monitorizare. 

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

Punctajele obţinute de către spitale sunt bune iar situaţiile din spitalele evaluate în cele 20 de 

ţări sunt omogene: doar 3 ţări au înregistrat punctaj sub medie. 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

Dreptul de acces în spital pare a fi foarte puternic. Singurul indicator cu punctaj scăzut este 

cel al folosirii gratuite a locurilor de parcare. Accesul fizic şi orientarea pacienţilor pentru a 

ajunge la facilităţi pare a fi standarde, împărţite până acum la nivel european, deşi în unele ţări 

sunt unele lipsuri. 
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Acest aspect se referă la ceea ce este declarat, în mod explicit, în drept: accesul la serviciile de 

sănătate de care ai nevoie. Acest aspect a fost examinat prin mijloace de informare raportate 

de către organizaţiile civice, care au răspuns la un chestionar cu privire la cazuri, dacă au 

existat, de încălcare a dreptului de acces la îngrijire. 

           

                                                  
Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor: 

 

                                                                    

 
 

Mai mult, la nivel european, alte cazuri frecvente (care nu corespund tipurilor de încălcări 

descrise de către indicatorul ilustrat în figură), care au fost verificate, din punctul de vedere al 

organizaţiilor, pot constitui încălcări ale dreptului la acces. 

 

Aşadar, imaginea care rezultă din experienţa directă a organizaţiilor civice este foarte gravă. 

Aceste organizaţii au raportat o frecvenţă ridicată a încălcărilor în serviciile de relaţionare 

(resurse financiare, locul de domiciliu şi tipul de boală), după cum este figura de mai sus. 

 

Organizaţiile civice partenere nu au găsit încălcări, sau doar ocazional, decât în 3 ţări din 

totalul de 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● discriminări pe baza resurselor    

financiare 

● locul de domiciliu 

● tipul de boală 
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ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul de ţări în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, bună sau excelentă. 

 
 

                                                             
Datele se referă doar la 19 Ţări, deoarece Statisticile Oficiale cu privire la Macedonia nu au fost valabile. 

În cazurile în care numărul total de ţări este mai mic de 19, se datorează neaplicabilităţii unor indicatori în unele 

ţări. 

Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Baza de date Eurostat 2008, Baza 

de date Eurostat 2009; Wilking, Jonsson, Karolinska Institutet; Eurobarometru Raportare succintă 228/2008. 

 

Aceşti indicatori statistici au fost aleşi deoarece se referă în mod expres la ceea ce este stabilit 

în Carta: accesul la serviciile de sănătate necesare. 

După cum arată tabelul, informaţiile statistice ar părea să confirme şi să întărească rapoartele 

de încălcare şi obstacolele de acces prezentate de către organizaţiile civice. 

Este important de subliniat că, în nu mai puţin de 12 ţări situaţia procentajului de 

supravieţuire al tuturor pacienţilor diagnosticaţi cu cancer de 5 ani, care este un indicator 

foarte important pentru problema accesului, este „slabă”, sau maxim „suficientă”: Acest 

indicator este relevant deoarece există consens unanim asupra faptului că diferenţele dintre 

ţări, cu privire la supravieţuirea bolnavilor de cancer, se datorează lipsei accesului la diferite 

faze ale procesului terapeutic de diagnosticare (monitorizare, medicamente antitumorale, etc.). 

 

De asemenea, este important de subliniat că, cunoaşterea numărului de telefon de urgenţă 

comun tuturor ţărilor europene (112) este la un nivel scăzut. Acest număr este un mijloc care 

ar trebui să garanteze accesul imediat la serviciile de urgenţă. 
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  Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

Punctajul total pentru acţiunile instituţionale, care sunt relevante dreptului pacienţilor la 

informaţie, este foarte scăzut, în special datorită eşecului comun al autorităţilor de sănătate de 

a oferi informaţii în legătură cu satisfacerea consumatorului, referitor la performanţa clinică a 

serviciilor de sănătate: Doar 4 ţări sunt de acord cu acest indicator.   

Indicatorii despre disponibilitatea de liste cu spitale, actualizate în mod regulat, care specifică 

facilităţile şi serviciile oferite şi cei pentru disponibilitatea unui serviciu de informare au 

obţinut o medie a punctajelor bună, dar sunt evidente unele situaţii critice.  
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  Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

 

 

 

Situaţia acestui drept în spitalele evaluate este doar suficient. Mai mult de atât, nici una din 

ţări nu a obţinut un punctaj excelent.  

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

O interpretare exactă a indicatorilor, din întrebările puse Directorilor de Spital, arată că 

posibilitatea ca pacienţii să primească fişa medicală, după externare poate fi considerat un 

standard împărtăşit la nivel European, în timp ce există o problemă răspândită pe scară largă 

cu privire la accesul pacientului la dosarele medicale gratuite.  

Existenţa unei linii gratuite de informare este departe de a fi realizată.  

Referitor la problema eliberării dosarelor medicale, vă rugăm consultaţi capitolul „Planul de 

lucru al organizaţiilor de cetăţeni”.  
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

În ceea ce priveşte componentele informaţiilor verificate direct prin monitorizarea de grupuri, 

situaţia paginilor de internet ale spitalelor este slabă: pentru spitale evaluate, nici o ţară nu a 

obţinut un punctaj bun.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Lista cu conţinutul verificată: 

    - Lista de servicii furnizate 

    - Program de funcţionare 

    - Cum să-ţi faci  o programare 

    - Perioada de aşteptare pentru examinări principale şi tratamente 

    - Cum să ajungi la spital 

    - Posibilitatea de a programa o întâlnire on-line (pentru examinări/vizite/etc.)  

    - Examene de diagnosticare pe care le primesc pacienţii prin intermediul internetului  

    - Date despre rezultatele serviciilor administrate de îngrijire a sănătăţii  

    - Date despre rezultatele serviciilor administrate de îngrijire a sănătăţii comparate cu datele din alte spitale 

(repere) 

    - Punctajul calităţii, care acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv siguranţa pacienţilor, curăţenia şi 

perioadele de aşteptare, etc.  

    - Punctajul calităţii comparat cu punctajele altor spitale 

2. Răspunsuri posibile: 

    - disponibile la intrarea principală în spital 

    - oferite de personalul spitalului pacienţilor la intrare 

    - pot fi descărcate din paginile de internet ale spitalului 
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Spitalele din 7 ţări au obţinut un punctaj cel puţin „bun” pentru indicatorul cu privire la zonele 

indicate pentru voluntariat şi cel al organizaţiilor de interes public: putem confirma că 

cetăţenii activi sunt văzuţi ca şi intruşi. Această situaţie se leagă probabil de obstacolele 

întâlnite în multe ţari, prin monitorizarea de grupuri, în timpul vizitelor în spital şi prin 

obţinerea de informaţii de la autorităţile de sănătate.  

 

Prezenţa unui birou de informaţii este larg răspândită în Europa şi în general situaţia cu privire 

la furnizarea de materiale de informare este bună.  

Este interesant de notat că este mai uşor să găseşti pliante cu informaţii despre reglementări 

decât să găseşti pliante cu informaţii despre drepturile pacienţilor.  

În general, din trei indicatori care au obţinut punctaj slab sau suficient, se poate observa lipsa 

desăvârşită a conţinuturilor site-urilor: printre altele, probleme „fierbinţi” cum ar fi perioadele 

de aşteptare şi indicatoarele spre spitale lipsesc.  
 

 
Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor: 
 

                                                                                

 
 

Sesizările organizaţiilor civice sunt foarte serioase: în nu mai puţin de 17 ţări din 20, încălcări 

ale dreptului, în ceea ce priveşte subiectele de informare esenţială, stabilite de indicator, au 

fost găsite frecvent sau regulat.  

 

Evaluarea sintetică a acestui drept este într-adevăr foarte influenţată de situaţia raportată de 

Organizaţiile partenere.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMENTARIU GENERAL: evaluarea incontestabil negativă a dreptului la informaţii în 

Europa (abia respectat), care rezultă din această evaluare, este în continuare mai serioasă când 

este considerat că dreptul la informaţii este un drept „slab”: implementarea majorităţii 

acţiunilor şi iniţiativelor necesare pentru îmbunătăţirea respectului pentru acest drept nu sunt 

costisitoare sau de lungă durată, atât pentru instituţii, cât şi pentru conducerile spitalelor. 

Pentru a da un exemplu: costul paginilor de internet ale spitalelor a fost deja acoperit, acestea 

trebuind doar să fie actualizate şi/sau integrate.  

 

 

Încălcare cu privire la: 

● dosare medicale 

● informaţii cu privire la starea sănătăţii 

în timpul consultaţiilor sau spitalizării 

● informaţii despre serviciile potrivite 

când se cere 

● informaţii despre tratamentele noi 

disponibile în alte ţări europene 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
 

La nivel guvernamental, pe de o parte, majoritatea ţărilor au demonstrat un nivel bun de 

atenţie la „consimţământul dat” în cazurile transfuziilor de sânge şi testul de diagnosticare 

HIV, în timp ce, pe de altă parte, un număr mai mic de ţări (4 din 5) nu au asemenea planuri. 

Situaţia cu privire la intervenţiile chirurgicale este „de-abia suficientă”.  

 

               

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011                                                                   
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Specificul spitalului, cu privire la problema critică a „consimţământului”, după cum a fost 

studiat utilizând indicatori selectaţi, arată un punctaj slab faţă de cel obţinut de către „acţiunile 

instituţionale pentru drepturile pacienţilor” şi o defalcare neuniformă (şi interesantă) a ţărilor.  

 

 

 Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

O problemă cu privire la formele specifice de consimţământ cu conţinut adecvat reiese, în 

mod clar, la anumite operaţii chirurgicale. Situaţia caracteristic europeană
1
, în care există 

diferenţe sensibile între ţări şi legătura comună a ţărilor, necesită alte date şi o reflecţie 

specială asupra sensului de „consimţământ”, cu scopul de a construi un concept comun, din 

punct de vedere civic (vezi capitolul „Planul de lucru al organizaţiilor de cetăţeni”).      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prin europeană înţelegem aici  grupul ţărilor europene participante în acest proiect.                           
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor: 

 

                                                           

 
 

Din răspunsurile primite de la organizaţiile civice partenere şi luând în considerare situaţia 

globală, cazurile de încălcare a dreptului privind procedurile de diagnosticare şi/sau 

tratamente administrate fără consimţământul pacienţilor nu au fost găsite cu o frecvenţă 

îngrijorătoare, astfel de încălcări nefiind găsite cu regularitate în niciuna dintre ţări. 

 

Totuşi, este important să nu ignorăm faptul că încălcări frecvente au fost raportate în zece ţări.  

 

 

 

 
Evaluarea sintetică a acestui Drept este specifică, după cum derivă din informaţiile furnizate 

de Organizaţiile Civice Partenere. Această decizie se datorează elaborării contextuale a 

Directivei Europene asupra îngrijirii fără limite: este de preferat să nu contribuie indicatorii 

găsiţi prin Ministerele Sănătăţii (vezi mai jos), care privesc acţiunile inovative ce ar putea fi 

implementate de guverne pentru a favoriza mobilitatea pacienţilor, la evaluare.  

Directiva Europeană asupra îngrijirii fără limite, după cum este privit Raportul din perspectivă 

civică, fixează ţeluri semnificative pentru guverne şi autorităţi de îngrijire a sănătăţii, pe care 

ACN, împreună cu alte organizaţii civice, vor trebui să le verifice pentru viitoarea 

monitorizare, în scopul de a verifica implementarea progresivă a dreptului la liberă alegere a 

îngrijirii sănătăţii la nivel European (vezi capitolul „Planul de lucru al organizaţiilor de 

cetăţeni”). 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● proceduri de diagnosticare 

● tratament administrat fără 

consimţământul pacienţilor  
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

Informaţiile adunate sunt, cu toate astea, interesante, deoarece dezvăluie bunăvoinţa unor ţări 

de a începe să favorizeze mobilitatea pacienţilor. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                    
 

 

 

      
 

Încălcare cu privire la: 

● diferenţa de onorariu dintre spitalele 

publice şi cele private 

● stimulente de a găsi tratament în 

anumite spitale şi centre 

● acoperirea asigurării suplimentare 

doar pentru unele spitale 

● nevoia de a obţine autorizare pentru 

unele tratamente 

● pacienţii nevoiaşi pot fi trataţi doar în 

anumite spitale 
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În 16 din 20 de ţări care au fost monitorizate organizaţiile civice partenere au raportat că au 

găsit încălcări frecvente sau regulate, în mod direct, a dreptului la libera alegere: acest rezultat 

îngrijorător cere o investigare mai aprofundată a problemelor individuale găsite. 

Dreptul la liberă alegere, în principiu, este recunoscut în toate ţările, dar este deseori limitat de 

procedura organizatorică, de limite impuse de către companiile de asigurare sau de alţi factori. 

 

O practică des întâlnită este cea a impunerii autorizării prealabile asupra tratamentelor 

decisive. Aceasta apare foarte frecvent, conform celor 40% dintre organizaţiile intervievate, 

conform aceleaşi surse, absentă în doar 4 ţări. 

În cazul sistemelor de asigurare apare cu o frecvenţă variabilă iar condiţiile de sărăcie 

limitează în mod considerabil numărul de spitale accesibile. Alte limitări apar din diferenţele 

de costuri şi rambursări dintre spitalele publice şi cele private, o problemă care se repetă în 11 

ţări şi este absentă în 3 cazuri.  

Asigurarea suplimentară poate avea ca rezultat reducerea numărului de spitale care pot fi 

accesate. În cele din urmă, conform organizaţiilor intervievate, autorităţilor administrative şi 

asiguratorilor 60% dintre acestea tind să dea stimulente pentru acces, spre a determina 

spitalele şi centrele să-şi facă o cale de acces mai uşoară (sau mai dificilă). Pe scurt, ceea ce 

reiese este o „alegere” care de fapt nu este foarte liberă ci este îngreunată de multe obstacole. 

 

 

ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul de ţări în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, bună sau excelentă. 

 

                                                          
Datele se referă doar la 19 Ţări, deoarece Statisticile Oficiale cu privire la Macedonia nu au fost valabile. 

În cazurile în care numărul total de ţări este mai mic de 19, se datorează neaplicabilităţii unor indicatori în unele 

ţări. 

Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Studiu Social European – Partea 2. 

 

Deşi, doar un indicator a fost introdus în tabel, rezultatul este semnificativ deoarece ia în 

considerare percepţiile oamenilor şi consolidează rezultatele altor indicatori, dezvăluind 

slăbiciunea generală în ceea ce priveşte dreptul al libera alegere. 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

Acţiunile instituţionale pentru drepturile pacienţilor, referitoare la legi, norme sau ghiduri care 

asigură consimţământul pacienţilor la folosirea informaţiilor personale şi la protejarea 

informaţiilor pacienţilor, au obţinut un punctaj excelent: al doilea indicator pare a fi un 

standard indiscutabil în întreaga Europă
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prin europeană înţelegem aici  grupul ţărilor europene participante în acest proiect.                           
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

Nivelul de respectare a dreptului la informaţii private şi confidenţialitate în spitalele evaluate 

este, de asemenea, foarte bun: nu există ţări slabe şi doar 5 au obţinut un punctaj aproape 

suficient. 

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

Referitor la acţiunile care sunt în responsabilitatea Directorilor Spitalelor, care în general 

privesc protejarea vieţii private a pacienţilor, punctajul este bun, având în vedere faptul că  

atenţia comună asupra acestei probleme reiese din date, doar cu câteva excepţii semnificative. 

 

În particular, nivelul protecţiei comune a confidenţialităţii pacienţilor bolnavi de HIV/SIDA 

este asigurat, de asemenea. 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011        
 

Situaţiile critice au fost descoperite prin observarea directă a pacienţilor. Acestea includ: o 

îngrijorare în ceea ce priveşte faptul că numele pacienţilor este văzut şi auzit în afara zonelor 

pacienţilor şi neputinţa identificării personalului cu atribuţii specifice, după culoarea 

uniformei. 

 

 
Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                              

 
 

Acest grafic completează indicatorii precedenţi şi ajută la o reconfigurare parţială a: în ciuda 

răspunsurilor primite de la Directorii Spitalelor intervievaţi, organizaţii civice din opt ţări au 

găsit încălcări frecvente cu privire la informaţiile normative medicale dezvăluite persoanelor 

neautorizate şi fişe din dosarele pacienţilor dezvăluite persoanelor autorizate. Într-o ţară 

încălcările au fost întâlnite regulat. 

 

Totodată, la nivel european au fost cazuri frecvente  care nu pot fi categorisite în termenii 

încălcărilor identificate de indicatorul descris mai sus şi care, din perspectiva organizaţiilor, ar 

putea constitui totuşi o încălcare a dreptului la informaţii private şi confidenţialitate. 

Încălcare cu privire la: 

● informaţii normative medicale 

dezvăluite persoanelor neautorizate 

● dosarele cu cazurile pacienţilor 

dezvăluite persoanelor neautorizate 
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----------------------------- 

COMENTARIU GENERAL: compararea punctajelor „excelent” şi „foarte bine” obţinute 

pentru indicatorii detectaţi la nivel instituţional şi nivel de spital, cu încălcări frecvente ale 

dreptului la intimitate găsite de către organizaţiile partenere, conduce la concluzia că în acest 

domeniu există o problemă serioasă de comportament şi practică nepotrivită şi de 

nerespectare a normelor (după cum s-au văzut). 

 

 

 
 

 

 
  

Aşa cum arată tabelul, profilul acţiunilor instituţionale pentru dreptul pacienţilor la 

respectarea timpului este clar că este slab: timpii maximi de aşteptare pentru consultaţiile şi 

procedurile chirurgicale neurgente au fost stabiliţi doar în patru ţări. 

De asemenea, rezultă o problemă de  transparenţă, deoarece doar în 4 ţări este posibil pentru 

cetăţeni, la nivel naţional, să găsească informaţii despre listele de aşteptare pentru consultările 

de diagnosticare, tratamente şi alegerea operaţiei pe paginile de net instituţionale. 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Observând rezumatul nivelului de atenţie asupra acestui drept în spitalele evaluate, nivelul 

obţinut este doar suficient şi doar 3 ţări au obţinut punctajul bine. 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Un fenomen răspândit pare să existe, ce constă în liste de aşteptare foarte lungi, pentru una 

sau mai multe din examinările raportate. Acest fenomen specific, regăsit în mod clar în 15 din 

20 de ţări, constituie o restricţie ascunsă a accesului la îngrijirea sănătăţii, care poate fi 

considerată o formă a raţionalizării serviciului. Această imagine este însoţită de o lipsă, 

regăsită în numeroase ţări, a instrumentelor de bază care să permită cetăţenilor rezolvarea 

acestei situaţii şi acestea sunt elemente care să atragă atenţia cetăţenilor, inclusiv a listelor de 

aşteptare disponibile publicului pentru  operaţia aleasă, timpi de aşteptare publici pentru 

pacienţii spitalizaţi, timpi de aşteptare publici pentru pacienţii neinternaţi şi un punct de 

vedere unic pentru efectuarea programărilor. 
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Indicatorii cu privire la timpii de aşteptare a pacientului pentru unele intervenţii chirurgicale şi 

tratamente au obţinut un nivel bun. Doar în cazul chimioterapiei se observă o capacitate 

comună întregii Europe, care garantează tuturor pacienţilor cu cancer un timp de aşteptare mai 

mic de 21 de zile.  

 

 
 

Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                               
 

 
 

Consecinţele acestei dificultăţi cu privire la timpii de aşteptare – care rezultă din indicatorii 

analizaţi mai sus, găsiţi prin Ministerul Sănătăţii şi Spitale – sunt evidenţiate de situaţia 

alarmantă denunţată de organizaţiile civice: în 19 din 20 de ţări au raportat încălcări regulate 

sau frecvente cu privire la boala care s-a agravat din cauza întârzierii tratamentului; boli 

agravate din cauza întârzierii diagnosticării (datorită timpilor de aşteptare); şi a timpilor de 

aşteptare excesiv de lungi pentru consultări specifice. Aceşti indicatori accentuează atât 

problemele elementare în ceea ce priveşte timpul, cât şi consecinţele serioase pe ca cetăţenii le 

resimt din cauza întârzierii tratamentului sau diagnosticării. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● boală agravată din cauza întârzierii 

tratamentului; 

● boală agravată din cauza întârzierii 

diagnosticului (datorită timpilor de 

aşteptare); 

● timpi de aşteptare excesivi de lungi 

pentru consultaţii specifice 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Media punctajului obţinut pentru indicatorii găsiţi la nivel instituţional, pentru dreptul la 

calitate este doar suficientă.  

Dintre indicatorii care ies în evidenţă este absenţa aproape completă a listelor eliberate la 

nivel naţional care arată clasificarea calităţii serviciilor de sănătate, cu o singură excepţie, 

Marea Britanie. Cu privire la această situaţie, merită evidenţierea diversităţii diferitelor 

sisteme. În Slovacia, de exemplu, indicatorul nu a fost conform din cauza faptului că aceste 

liste sunt publicate de către asigurator, adică de către plătitor şi nu de către paginile de net ale 

instituţiilor. Există posibilitatea ca cetăţenii să se informeze în legătură cu calitatea 

facilităţilor, dar nu prin utilizarea surselor oficiale.  

Indicatorul, pentru prezenţa programelor guvernamentale  de acreditare naţionale  pentru 

serviciile de sănătate, dezvăluie subdezvoltarea în multe ţări. În acest caz, sunt relevate 

diferenţe între sisteme. De exemplu, în Germania există numeroase programe de acreditare 

care acoperă toate ramurile de îngrijire a sănătăţii. Unele programe sunt recunoscute de către 

guvern, în timp ce altele nu. Instituţiile care oferă programe de acreditare sunt comerciale 

(majoritatea lor) sau non-profit (o mică parte). 

 

 

 

 

1. Un standard este considerat conform când acreditarea programului este: la nivel naţional; legat de guvern prin 

Ministerul Sănătăţii sau o Agenţie Guvernamentală; statutul legal a guvernului. Dacă un program nu întruneşte 

aceste cerinţe punctajul indicatorului poate varia de la zero până la valori parţiale. 
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Calitatea şi acreditarea, împreună cu alte sectoare, sunt domenii de intervenţie în care Uniunea 

Europeană s-a putut mişca mai rapid şi a putut să interacţioneze în mod pozitiv cu discuţiile în 

curs de desfăşurare din multe ţări. 

 

     

                                                                                                               

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Spitalele din unele ţări au obţinut un punctaj foarte ridicat. Majoritatea s-au situat la limita 

suficient. Valoarea medie este doar suficient. 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
Datele arată un nivel scăzut al atenţiei de aderare la programele de acreditare publică şi la 

formele voluntare a acreditării/certificării. Este şi cazul atenţiei la măsurarea satisfacţiei 

pacientului (mai mult, trebuie subliniat că în multe spitale autorităţile de sănătate nu ştiu dacă 

există sau nu programe de naţionale de acreditare). Nivelul de difuzie a unităţilor de calitate 

este ridicat, fiind mai mult sau mai puţin prezent, în mod omogen, în majoritatea spitalelor 

observate. 

 

in  
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 
 

                                                                

 
 

După cum arată în mod evident graficul, în 11 ţări din 19, Organizaţiile Civice au raportat şi 

înregistrat cazuri frecvente de încălcare a standardelor de calitate stabilite de către legislaţia 

naţională pentru furnizorii de servicii de sănătate. Într-una din ţări încălcările au fost întâlnite 

în mod regulat. 

 

Merită arătată mărturisirea chiar alarmantă a organizaţiei partenere  din Cipru: această 

organizaţie a trebuit să ceară neaplicarea întrebărilor referitoare la acest drept deoarece „până 

acum, legislaţia naţională pentru furnizorii de servicii de sănătate nu include standarde 

oficiale de calitate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● dreptul de a observa standardul de 

calitate (în cazurile în care numărul 

total de ţări este mai mic de 20, aceasta 

datorându-se neaplicabilităţii a unuia 

sau mai multor indicatori în anumite 

ţări). 
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

 

 

 

 

Profilul dreptului la siguranţă, care rezultă din răspunsurile oferite de Autorităţile de Sănătate 

este îngrijorător. 

Analiza în ceea ce priveşte nivelul guvernamental s-a bazat pe observarea existenţei sau 

absenţei, în ţările autorizate, a 3 acţiuni care trebuie implementate, printre multe altele, pentru 

a ridica nivelul de siguranţă în sistemele de îngrijire a sănătăţii. 

Reiese că unele ţări implementează aceste acţiuni, dar în nu mai puţin de 17 ţări nu s-a stabilit 

nici o formă de protecţie legală pentru oamenii care au reclamat un eveniment advers. 

Mai mult, în nu mai puţin de 9 ţări nu există recomandări naţionale pentru implementarea 

„Lista de siguranţă chirurgicală WHO”. 
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                          82
/100

 
 

 
 

Dacă ne îndreptăm atenţia de la nivelul instituţional la asistenţa spitalului, situaţi se 

îmbunătăţeşte în mod semnificativ. 

Indicatorii referitori la siguranţa spitalului, după cum au fost măsuraţi de cetăţeni, au obţinut 

un punctaj ridicat în aproape toate ţările luate în considerare. Trebuie reţinut faptul că, în 

materie de siguranţă, valorile considerate acceptabile trebuie să fie foarte aproape de punctajul 

maxim. Aşadar, este necesar să întrebăm: cât lipseşte (şi ce, şi unde) pentru a obţine siguranţa 

totală pentru toţi pacienţii din spital? Tabelul de mai jos ne ajută să identificăm „găurile 

negre”. 

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Este interesant de notat faptul că măsurile oportune şi relative ale directorilor de spitale pentru 

prevenirea infecţiei considerate în acest chestionar – proceduri pentru spălarea mâinilor, 
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pentru reducerea riscului de transfuzii şi rapoarte actualizate cu privire la infecţiile din spital – 

pot fi considerate standarde de siguranţă necontestate la nivel european
1
. 

Este foarte îngrijorător, totuşi, faptul că numărul de zone rezistente la foc, care poate fi atins 

de oamenii cu dizabilităţi, rămâne scăzut. 

Este important de observat că ţările, în care lipsesc ghidurile din spitale pentru a lua în 

considerare   „Listele de  siguranţă WHO”, sunt aceleaşi ţări în care Ministerele au declarat că 

nu au dat recomandări la nivel naţional pentru implementarea unor asemenea Liste (cu o 

singură excepţie, în Ungaria, unde spitalele au observat că nu au primit încă recomandările 

guvernului). 
 

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

În ceea ce priveşte siguranţa clădirii, se poate observa prezenţa uniformă a unor astfel de 

elemente cum ar fi semne de ieşire de urgenţă şi semne de stingătoare de foc. Acesta este un 

lucru foarte bun. 

Dar încă o dată, siguranţa pacienţilor vulnerabili (cei cu dizabilităţi) obţine un punctaj foarte 

negativ, demonstrat de absenţa sistematică a sistemelor suplimentare de comunicare pentru 

ieşirile de urgenţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prin europeană înţelegem aici  grupul ţărilor europene participante în acest proiect 
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 
 

                                                                        
 

 

 

 
 

Organizaţiile civice nu au găsit încălcări frecvente cu privire la situaţiile arătate mai sus, în 

majoritatea ţărilor. Este relevant, totuşi, că aceleaşi organizaţii, după cum se poate vedea mai 

sus, au un nivel critic aderenţă faţă de dreptul la siguranţă, în majoritatea ţărilor, datorită 

verificării frecvente a altor situaţii care nu pot fi categorisite în termenii cazurilor considerate 

aici. 

 

Alte cazuri care, conform punctului de vedere al organizaţiilor, pot constitui o încălcare 

a dreptului la siguranţă 

 

                          

 
 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● identificări eronate a pacientului; 

● medicamentul, doza incorectă sau 

întârziată sau omiterea administrării; 

● operaţia chirurgicală la locul nepotrivit 

● pierderea sau amestecarea rezultatelor; 

● căderea accidentală a pacientului din 

pat sau targă; 

● pansament sau instrumente uitate în 

interiorul pacientului 

● anestezie administrată incorect, cu 

efecte letale 
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ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul de ţări în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, bună sau excelentă. 

 

Indicatori: 

 

● Unităţi de monitorizare a sângelui donat 

 Sistem local pentru organizarea inspecţiilor şi măsurilor de control a analizelor de 

sânge; 

 Planuri naţionale pentru evaluarea riscului comportamentelor sexuale; 

Sistem local pentru raportarea evenimentelor adverse serioase şi reacţiilor adverse 

serioase; 

 Penalităţi stabilite pentru încălcarea prevederilor naţionale adoptate conform 

Directivei; 

● Procentajul infecţiilor MRSA (Stafilococul Aureus Rezistent la Meticilină). 

 

 

                                                          
 
Datele se referă doar la 19 Ţări, deoarece Statisticile Oficiale cu privire la Macedonia nu au fost valabile. 

Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Baza de date EARS şi Sursele 

Naţionale (9). 

 

Numărul de ţări găsite a fi slab, în ceea ce priveşte indicatorul frecvenţei infecţiilor cu MRSA 

(datorită Stafilococului Aureus Rezistent la Meticilină) este, în mod îngrijorător, foarte mare 

devreme ce, în cazul facilităţilor de sănătate, acesta este un  indicator al calităţii intervenţiilor 

destinate prevenţiei transmiterii de infecţii de la o persoană la alta, din mediul de lucru. 
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                          71
/100

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Deşi, media punctajului obţinut de către spitale este „bine”, se poate observa o anumită 

variaţie între punctajele în diferite ţări, deoarece toate cele patru clase de evaluare sunt 

reprezentate. 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
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Indicatorul cu cel mai mic punctaj este acela al înregistrărilor electronice a pacientului: 

această practică a fost adoptată de toate spitalele a numai 5 ţări. Folosirea Analgezicelor 

Controlate la pacient (cu câteva „lipsuri”) şi a telemedicinei este un pic mai răspândită. 

Există un singur element care indică gradul de inovare, care poate fi considerat în întregime o 

realitate în spitalele europene
1
: folosirea saltelelor speciale cu spumă, aer, gel sau apă pentru 

prevenirea presiunii asupra rănilor. 

 

 
 

Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 
 

                                                                        

 
 

După cum ilustrează clar graficul, împărţirea încălcărilor detectate în cele 20 de ţări este 

foarte variată. În timp ce în 10 ţări încălcările au fost găsite rar sau niciodată, este esenţial să 

nu le ignorăm pe celelalte 10, în care încălcările cu privire la întârzierile în introducerea 

testelor inovative de diagnosticare, întârzieri în introducerea tratamentului inovativ şi 

întârzieri în anumite domenii de cercetare medicală, au fost raportate frecvent şi în patru 

cazuri regulat. 

 

Evaluarea sintetică a acestui drept se bazează pe datele de la organizaţiile civice. Acest drept 

este doar „parţial respectat”, în ciuda punctajului general „bun” obţinut de către spitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ___________________ 
1. Prin europeană înţelegem aici  grupul ţărilor europene participante în acest proiect 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● întârzieri în introducerea testelor 

inovative de diagnosticare; 

● întârzieri în introducerea tratamentului 

inovativ; 

● întârzieri în anumite domenii de 

cercetare medicală; 
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ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul de ţări în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, bună sau excelentă. 

 

 

                                                             
Datele se referă doar la 19 Ţări, deoarece Statisticile Oficiale cu privire la Macedonia nu au fost valabile. În 

cazurile în care numărul total de ţări este mai mic de 19, se datorează neaplicabilităţii unor indicatori în unele 

ţări. 

Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Comisia Europeană de Referinţă 

ITC prin folosirea GP în Europa 2008; EFPIA 2009; OECD – Date despre sănătate 2009; Wilking, Jonsson, 

Karolinska Institutet şi Sursele Naţionale 10a şi 10b. 

 

Citirea informaţiilor incluse în acest tabel completează profilul implementării dreptului la 

inovare: indicatorii statistici de mai sus, pre-existenţi, au fost selectaţi intenţionat deoarece 

sunt, de asemenea relevanţi, din punct de vedere civic. 

Situaţiile care rezultă din date sunt în mod clar critice, în mod special cu privire la inovare şi 

furnizarea de informaţii în domeniul îngrijirii primare (inclusiv un nivel scăzut al folosirii 

înregistrărilor electronice a pacientului sau de către medicii generalişti). 
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        28
/100

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Pentru dreptul la evitarea suferinţei nenecesare şi durerii doar un singur indicator a fost 

investigat, la nivel instituţional. Acest indicator arată o lipsă semnificativă a atenţiei, în 

întreaga Europă, pentru cercetarea existenţei normelor naţionale, care restricţionează folosirea 

produselor farmaceutice de către sistemele naţionale de îngrijire a sănătăţii, în ceea ce priveşte 

împiedicarea prescripţiilor, distribuirea sau tratamentele medicale care folosesc narcotice. În 

ultimii 3 ani, această cercetare nu a fost desfăşurată în 13 ţări. În 3 ţări cercetarea nu a fost 

desfăşurată, deoarece a fost efectuată anterior.  

 

Acest rezultat dezvăluie şi face obligatorie punerea la îndoială a motivelor pentru care 

guvernele nu şi-au asumat această cercetare. 

 

                          84
/100 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
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Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Un punctaj mai bun a fost obţinut pentru profilul condiţiei pacienţilor în spitale, conform cu 

indicatorii utilizaţi – care reflectă contactul dintre cetăţeni şi facilităţile îngrijiri sănătăţii, în 

ceea ce priveşte problema durerii. În mod special, serviciul terapiei durerii după operaţie este 

un serviciu mai mult sau mai puţin prezent în spitalele observate, din toate ţările participante. 

Mai mult de atât cetăţenii sunt informaţi despre prezenţa sa. 

 

Se poate nota o uşoară împărţire a măsurării intensităţii durerii pacienţilor şi a posibilităţii 

oferite femeilor care nasc să obţină anestezie epidurală în timpul naşterii, gratuit. Cetăţenii 

sunt informaţi, de asemenea, despre aceste servicii. 

 

 

 
 

Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                 
 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● neadministrarea morfinei când este 

recomandat de către procedurile 

internaţionale asupra tratamentului 

durerii severe; 

● neadministrarea analgezicelor când 

este necesar sau după tratamente 

dureroase ; 

● lipsa măsurării durerii post-operatorii 

în cazul tuturor operaţiilor chirurgicale; 

● prezenţa în legile sau normele 

naţionale de control al medicamentelor a 

obligaţiilor  prescrierii narcoticelor, în 

aşa fel încât să poată rezulta din 

limitarea excesivă a accesului medicului 

şi/sau pacientului la terapia durerii; 
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În ciuda prezenţei puternice a serviciilor şi iniţiativelor, destinate reduceri suferinţei 

nenecesare în spitale, graficul prezentat de către organizaţiile partenere nu este deloc pozitiv. 

Încălcări ale dreptului de a evita durerea, frecvent sau chiar sistematic, au fost întâlnite în 7 

ţări. 

Mai mult de atât, au fost întâlnite cazuri frecvente, neclasificabile în termenii situaţiilor 

descrise de către indicatorul analizat mai sus, care pot fi definite din punctul de vedere al 

organizaţiilor civice ca fiind încălcări ale dreptului de a evita suferinţa nenecesară sau 

durerea. 

Această lipsă sugerează că respectarea efectivă a acestui drept este blocată de către 

comportamentul şi de împotrivire organizaţională, care diminuează eficacitatea serviciilor 

disponibile şi a iniţiativelor spitalului. 

 

 

ALTĂ PERSPECTIVĂ 

Date statistice selectate, care au fost alese şi adunate, din punct de vedere civic, pentru a 

integra citirea şi interpretarea indicatorilor precedenţi 

 

Următorul tabel arată numărul de ţări în care situaţia descrisă de fiecare indicator selectat este 

slabă, suficientă, bună sau excelentă. 

 

 

                                                             
În cazurile în care numărul total de ţări este mai mic de 19, se datorează neaplicabilităţii unor indicatori în unele 

ţări. 

Sursa: 2011 Procesarea datelor statistice ale Reţelei de Cetăţenie Activă din: Consiliul Internaţional de Control al 

Narcoticelor – Consumul global de morfină, 2008; EAPC Task Force asupra dezvoltării îngrijiri paliative în 

Europa 2005. 

 

Este interesant de observat situaţia consumului de morfină în îngrijirea sănătăţii, un indicator 

folosit de WHO pe larg pentru a urmări progresul făcut spre îmbunătăţirea metodelor de 

reducere a durerii provocate de cancer: nu mai puţin de 12 ţări din 18 sunt clasate a fi „slabe” 

din acest punct de vedere. 

Când acest rezultat este privit prin prisma răspândirii insuficiente a cercetării asupra existenţei 

normelor naţionale, foarte restrictive în ceea ce priveşte controlul farmaceuticelor (vezi 

tabelul care se referă la „Acţiuni instituţionale pentru drepturile pacienţilor”), el confirmă 

existenţa unei împotriviri puternice. Jumătate din ţările găsite că fiind consumatoare a unei 

cantităţi insuficiente de morfină nu au făcut astfel de studii în ultimii trei ani (Cipru, Estonia, 

Finlanda, Grecia, Letonia şi Malta). 
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        93
/100

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011       
 

Din perspectivă legislativă, atenţia largă a luptei împotriva discriminării este evidenţiată prin 

emiterea de norme, cu câteva excepţii în unele ţări. 

 

                          58
/100 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Totuşi, o astfel de atenţie la nivel naţional nu apare, care să includă o atenţie practică şi 

concretă (asistenţa spitalului), cu privire la acest drept. Indicaţiile legislative sunt prezente 
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uniform pretutindeni, dar sunt lipsuri semnificative în implementarea efectivă în facilităţile 

îngrijirii sănătăţii. 

 

Următorul tabel clarifică acest lucru. 

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Există lipsuri foarte serioase cu privire la personalizarea îngrijirii, cu privire la indicatorii 

sensibili, care interceptează condiţiile pacienţilor din spitale: aspectul lingvistic (serviciul de 

interpretare, cel clasic şi mai presus de toate cel al semnelor) şi aspectul cultural (mediator 

cultural şi asistenţă religioasă). 
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Orele de vizită obţin o medie a punctajului scăzută şi sunt legate de cultura spitalului. 

Doar copii, şi în consecinţă, părinţii, par să primească protecţie la scară largă, dat fiind faptul 

că măsurile speciale şi serviciile au fost adoptate mai mult sau mai puţin peste tot. 

 

 
 

Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                        
 

 
 

În ciuda lipsurilor raportate, situaţia privind încălcările dreptului la tratament personalizat, 

descrise de indicator şi verificate de organizaţiile civice, este pozitivă în comparaţie cu alte 

drepturi. Totuşi, încălcările acestui drept au fost găsite frecvent în 5 ţări şi regulat în 2 ţări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● imposibilitatea părinţilor de a-şi asista 

copiii 24 de ore pe parcursul spitalizării 

acestora; 

● pacienţii spitalizaţi nu au reuşit să 

găsească asistenţă religioasă, conform 

credinţei lor ; 

● pacienţii spitalizaţi nu au putut 

comunica din cauza lipsei mediatorului 

sau traducătorului; 
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        77
/100

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Organizaţiile independente care ajută cetăţenii să-şi prezinte reclamaţiile sunt active în toate 

ţările participante la acest proiect. Programele guvernamentale pentru primirea şi analizarea 

reclamaţiilor privind serviciile de sănătate (linii telefonice directe, birouri de relaţii cu 

publicul), sunt slab răspândite, dar media punctajului este, în general, bună. 

 

Principala lipsă privind acţiunile întreprinse de autorităţile de sănătate este nepublicarea 

rapoartelor de reclamaţii prezentate de către cetăţeni în ultimii doi ani. Un astfel de raport a 

fost efectuat în doar 9 ţări din 20. O altă semnificaţie particulară rezultă din date: în 8 ţări, 

există programe pentru primirea şi analizarea reclamaţiilor dar rezultatele nu sunt publicate de 

către autorităţile de sănătate. Aceasta dezvăluie o problemă de transparenţă şi o intenţie 

limitată în efectuarea acţiunilor de detectare a situaţiilor critice. 
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                          79
/100 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

 

Deşi media punctajului condiţiilor din spital pentru pacienţi este „bine”, aceste rezultate sunt 

importante deoarece arată zone în care lipseşte buna voinţă pentru a folosi în mod pozitiv 

reclamaţiile cetăţenilor spre a îmbunătăţi serviciile. 

În mai multe ţări situaţia este la fel, la nivel de spital, cetăţenii pot prezenta o reclamaţie dar 

nu există revizuiri sau analize sistematice ale reclamaţiilor şi nu sunt primite nici rapoarte de 

reclamaţii. Mai mult de atât, este mai greu de stabilit o procedură destinată includerii 

recomandărilor bazate pe rapoarte, lucru care ar trebui să fie, de fapt, singurul scop pentru 

care se primesc a reclamaţii, în numele autorităţilor spitalelor. 

 

Luând în considerare aceste observaţii, asupra rezultatelor ilustrate în tabelele de mai sus, deşi 

media punctajelor este suficientă, suspiciunea că prezentarea reclamaţiilor este respectată 

rămâne, prin intermediul măsurilor organizaţionale asemenea reclamaţii nu sunt luate în  

considerare ca fiind surse de informaţii folositoare pentru administrarea serviciilor. (este un 

lucru care nu mulţumeşte cetăţenii). 
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                       
 

 
 

Această suspiciune este confirmată de situaţia alarmantă care rezultă din chestionare 

completate de către organizaţiile partenere. Încălcări ale dreptului la reclamaţie, referitoare la 

situaţiile descrise de indicatori, au fost detectate în mod frecvent în 8 ţări şi regulat în 4. 

Încălcări au fost întâlnite ocazional sau deloc în 3 ţări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● lipsa răspunsului la reclamaţiile 

cetăţenilor; 

● răspunsul la reclamaţiile cetăţenilor 

venit după o perioadă excesiv de lungă; 

● ameninţări, intimidări sau presiuni 

asupra pacienţilor care au reclamat 

servicii de îngrijire a sănătăţii 

neadecvate; 
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        78
/100

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Profilul pentru acţiunile instituţionale pentru dreptul la compensare este bine. Se poate 

observa o prezenţă largă a organizaţiilor independente care oferă ajutor legal. Asigurarea 

spitalelor rezultă a fi un lucru bine stabilit. Cipru şi Portugalia înregistrează lipsuri sistematice 

privind acţiunile sau structurile care garantează acest drept. 

 

                          54
/100 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
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Nivelul de respectare a dreptului la compensare în spitale, studiat prin folosirea de indicatori 

similari cu cei precedenţi, este în mod considerabil mai slab. 

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Este evidentă absenţa totală a comitetelor şi structurilor, independente de spitale, care să ajute 

părţile să ajungă la un acord asupra compensaţiei. Spitalele monitorizate au de asemenea 

lipsuri în ceea ce priveşte asigurarea. 
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graficul referitor la încălcări ale dreptului la compensaţie, arătat de indicatorul organizaţiilor 

partenere, prezintă situaţii critice. În 8 ţări, cazuri de încălcare nu au fost  găsite sau găsite 

foarte rar. Este important de amintit, totuşi, că aceasta nu implică o absenţă a evenimentelor 

de acest fel, ci absenţa raportării. În alte 3 ţări, cazurile sunt rare. Dar în nu mai puţin de 9 ţări, 

încălcările sunt frecvente sau în mod regulat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● cazuri civile care au durat mai mult 

de 6 ani; 

● cazuri în care cetăţenii nu au reuşit să 

găsească doctori dispuşi să ofere probe 

juridice împotriva altor doctori, în 

cazuri de eroare medicală; 

● cetăţenii care au fost supuşi la 

ameninţări, intimidări sau alte presiuni 

deoarece au cerut compensaţii de la 

doctori sau spital; 

● cetăţenii care au suferit pagube în 

urma erorilor medicale au primit, prin 

alte mijloace (nejuridice), o ofertă de 

compensaţie mai mică decât valoarea 

pagubei suferite. 
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        47
/100

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Indicatorii privind acţiunile instituţionale pentru dreptul la cetăţenie activă necesită un mic 

comentariu: implementarea acestui drept prin recunoaştere publică şi legislativă este departe 

de a fi suficientă. 

                          60
/100

 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
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Această situaţie din spitale este puţin îmbunătăţită şi în majoritatea ţărilor monitorizate 

spitalele sunt slabe din acest punct de vedere. 

 

 
 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Singurul indicator care a obţinut o medie a punctajului bună este posibilitatea utilizatorilor de 

a evalua calitatea externă a anumitor servicii şi produse. Cu toate acestea, acest indicator are 

lipsuri semnificative. Foarte gravă este şi lipsa de consultaţii periodice, a reprezentanţilor 

pacienţilor sau a organizaţiilor civice, asupra problemelor generale sau specifice şi lipsa 

iniţiativelor comune efectuate în parteneriat (autorităţile spitalelor şi organizaţiile pacienţi-

cetăţeni) cu privire la calitatea serviciilor din în ultimii ani.  

 

Deficienţe şi situaţii critice, referitoare la indicatorii găsiţi prin Ministere şi spitale, sunt 

evidente la nivel mediu. Există totuşi unele ţări care au ales să se implice în mod concret 

împreună cu organizaţiile civice. 
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Organizaţiile civice partenere au raportat că au cunoştinţă în privinţa următoarelor 

încălcări ale drepturilor 

                                                                     
 

 
 

 

După cum ilustrează graficul, cele 20 de ţări participante sunt împărţite subit în două grupuri. 

Organizaţiile partenere au găsit încălcări frecvente identificate de indicator în 8 ţări şi regulate 

în 2.  

 

Mai mult de atât, organizaţiile raportează cazuri frecvente de încălcări, care nu pot fi 

categorisite în mod direct, în ceea ce privesc situaţiile oferite de indicatorul descris mai sus, 

dar acest lucru, din perspectiva organizaţiilor, nu poate constitui încălcări ale dreptului la 

cetăţenia activă.   

 

 

 

 

COMENTARIU GENERAL: Profilul, în mod semnificativ negativ, al respectării dreptului la 

cetăţenia activă constituie un rezultat al evaluării prezente efectuate de către şi cu organizaţiile 

civice, care este de o relevanţă fundamentală pentru obiectivele muncii,. Stabileşte un mandat 

precis pentru lumea civică şi pentru instituţiile europene, că mai este muncă de făcut: un efort 

mare, care probabil va avea nevoie să fie efectuat în colaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încălcare cu privire la: 

● Organizaţii civice care nu au reuşit să 

furnizeze informaţii; 

● Organizaţii civice care nu au reuşit să 

desfăşoare activităţi de verificare a 

serviciilor de sănătate; 

● Organizaţii civice care nu au reuşit să 

intervină în mod direct în situaţiile în 

care drepturile sunt încălcate sau 

protejate în mod neadecvat; 

● Organizaţii civice care nu au reuşit să 

ofere informaţii şi propuneri, sau 

propunerile lor nu au primit răspunsuri; 
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6. PLANUL DE LUCRU AL ORGANIZAŢIILOR DE CETĂŢENI 

 

Unul dintre rezultatele muncii desfăşurate de organizaţiile civice, de a evalua situaţia 

implementării Cartei Europene a Drepturilor Pacienţilor, este aceea de a iniţia un proces prin 

care să construiască un cadru comun pentru a face drepturile pacienţilor mai uşor de 

revendicat. 

Munca efectuată pentru elaborarea cartei şi pentru identificarea celor 14 drepturi nu asigură, 

în sine, rezultate semnificative dacă nu este precedată sau cel puţin însoţită de construcţia 

acestui cadru comun. 

Există doi paşi în acest proces. Primul constă în iniţierea unei munci de stabilire a unui 

vocabular de bază al drepturilor pacienţilor. Al doilea, se concentrează pe atenta verificare a 

îmbunătăţirii, în fiecare ţară, cu privire la problemele specifice care au apărut: această 

verificare constă în principal în verificarea progresului spre găsirea unei terminologii comune, 

care este necesară cetăţenilor pentru a putea fi capabili să monitorizeze în mod mai eficient 

prezenţa anumitor elemente sau servicii, prin munca de evaluare civică. 

 

6.1 Elaborarea unui Vocabular de Bază al Drepturilor Pacienţilor – Pasul 1 

Cele două proiecte de evaluare desfăşurate până acum, au fost precedate de numeroase 

întălniri între organizaţiile civice în scopul de a împărtăşi indicatorii şi scopul lor. În ciuda 

acestui fapt, dificultăţile de înţelegere au continuat câteodată în teren, derivând din variatele 

terminologii existente în Europa. Munca, care a fost desfăşurată pentru a explica şi traduce 

diferitele concepte conform relităţilor locale, este importantă datorită faptului că face posibilă 

realizarea concretă a drepturilor în ciuda contextelor foarte diferite. 

Prin urmare, în afara identificării indicatorilor şi problemelor critice, din cel mai cert punct de 

vedere al abordării evaluării (prezenţa/absenţa serviciilor şi conformitatea/neconformitatea 

indicatorilor), alte tipuri de probleme critice au fost identificate de către personal la sediul 

ACN: dificultăţile terminologice şi problemele conştientizării propriilor drepturi. 

 

În ceea ce o priveşte pe prima, în anumite cazuri au fost dificultăţi pentru organizaţiile 

partenere cu privire la înţelegerea anumitor concepte, care au riscul de a afecta adunarea 

corectă a datelor şi răspunsurilor. A fost necesar ca ACN să depună eforturi suplimentare 

pentru a explica şi a se  pune de acord cu înţelesul anumitor indicatori şi termeni. Adunarea 

datelor omogene de pe teritoriul Europei, având în vedere diferenţele dintre sistemele de 

sănătate şi cultura de sănătate, poate fi, bineînţeles, dificilă. Se observă, că “limbajul îngrijirii 

sănătăţii” este diferit într-un loc faţă de altul şi aceeaşi termeni fac aluzie uneori la concepte 

diferite, după cum se poate vedea în exemplele următoare. 

Privitor la a doua problemă, ACN a devenit conştient de faptul că, în multe ţări, organizaţiile 

civice nu sunt foarte puternice şi nu pot să lupte cu propriile instrumente pentru a juca un rol 

în susţinerea drepturilor cetăţenilor. Acest capitol include unele exemple pentru clarificarea 

problemelor care împiedică posibilitatea reală de revendicare a drepturilor. Aceste probleme 

au apărut în timpul desfăşurării acestui proiect, de cele mai multe ori din lipsa de informaţii 

sau chiar de conştientizarea drepturilor specifice cetăţenilor. 

ACN crede că aceste tipuri de dificultăţi constituie, în definitiv, un alt rezultat – un rezultat 

“colateral” dar posibil mai semnificativ – a muncii de evaluare şi oferă valoare adăugată: ele 

au semnalat, de fapt, nevoia puternică de a avea un vocabular de bază a acestor drepturi, care 

trebuie să fie folositor detăţenilor (la fel şi pentru instituţii). 

 

De altă reflexie este nevoie, prin urmare, iar acest capitol are rolul de a începe acest proces, cu 

scopul explicit de a construi un cadru comun pentru a face drepturile pacienţilor mai uşor 
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de revendicat la nivel european: ACN intenţionează să invite organizaţiile civice să 

colaboreze, împreună cu instituţiile, pe un cadru de referinţă general, spre facilitarea cerinţelor 

pentru drepturile pacienţilor. 

Unele exemple de probleme au fost selectate dintre cele care au rezultat în timpul desfăşurării 

proiectului şi acestea sunt raportate şi dezvoltate aici, aşa cum trebuie să fie definite şi 

aprofundate, conform abordării descrise mai sus: 

a. Registrul clinic 

Structura metodologică a acestei munci de evaluare include câţiva indicatori cu privire la 

registrele clinice, care se referă la diferite aspecte şi sunt, deci, transmise drepturilor 

corespondente (dreptul la informaţii, dreptul la informaţii private şi confidenţialitate, dreptul 

la inovare). 

O definiţie civică a „registrului clinic” este elaborată aici, pe baza indicatorilor existenţi. 

Pacienţii din întreaga Europă ar trebui să fie capabili să ceară: 

 ● posibilitatea de a primi o copie a fişelor din spital după externarea din spital, 

inclusiv toate documentele referitoare la motivele pentru care persoana a fost spitalizată, de 

exemplu: examinări, rezultate, diagnostice, etc. 

 ● eliberarea acestor fişe gratuit; 

 ● eliberarea unor asemenea fişe în 30 de zile; 

 ● ca aceste fişe medicale să nu fie date unei persoane neautorizate; 

 ● ca nici o încălcare a dreptului la informare care priveşte fişele medicale să nu apară. 

Mai mult, un alt element a fost inclus printre indicatorii care privesc registrele clinice, care 

pot fi considerate în scop inovativ pentru un termen mai lung, raportat spre completarea 

acestuia. 

 ● Creşterea utilizării înregistrărilor electronice
9
 ale pacienţilor în spitale. 

 

O privire sintetică asupra datelor adunate
10

: 

 
Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active, 2011 

 

 

9 De exemplu, un clipboard-sized unic, un computer hand-held denumit „pen tablet” şi un server pt. baza de date 

la care sunt legate tabletele prin reţeaua wireless. Medicii şi asistenţii folosesc tabletele wireles pentru a obţine 

accesul imediat la dosarul pacientului şi pt. introducerea informaţiilor despre pacient în timpul vizitei 

10 Pentru mai multe detalii despre rezultate, vezi „Cardul Dreptului la Informare” şi „Cardul Dreptului la 

Informaţii Private şi Confidenţialitate”. 
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În cazurile în care numărul total de ţări este mai mic de 19, duce la inaplicabilitatea unor 

indicatori în anumite ţări. 

Sursa: Reţeaua de cetăţeni activi, 2011-06-11 

 

În timp ce „calitatea” generală a respectului pentru aceşti indicatori este foarte bună sau 

excelentă, nu pot fi ignorate următoarele: cerinţele comune de plată pentru o copie a 

registrului medical, 5 ţări pentru care s-a aşteptat mult timp pentru recepţionarea 

înregistrărilor şi 7 ţări în cazul cărora s-au raportat încălcări ale intimităţii pacienţilor în 

spitale
11

. 

Mai mult, cum s-a explicat mai sus, problemele cu terminologia şi informaţiile au apărut dar 

ele nu au fost detectate de indicatori. Aici sunt unele exemple: 

 

Ce vrem să spunem prin…? Unele experienţe raportate de organizaţiile noastre partenere 

Cu privire la definiţia „registru clinic”, după cum a fost destinată în această muncă de 

evaluare, referentul de la organizaţia parteneră din România a scris către ACN: 

„În spitalele din ţara noastră, pacientul primeşte „un bilet de externare din spital”, în care 

sunt specificate diagnosticele şi recomandările”. 

Este necesar de explicat că acest „bilet de externare” nu poate fi considerat un registru clinic, 

deoarece un astfel de rezumat, sau scrisoare de ieşire, nu include toate documentele privitoare 

la examinări, etc. 

Cu privire la posibilitatea primirii unei copii a registrului clinic după externare şi aflării 

datelor asupra numărului de registre clinice furnizate în decurs 30 de zile, acelaşi referent şi-a 

exprimat dificultăţile în a obţine un răspuns: 

„ Am contactat toate cele trei spitale pentru numărul de cereri pentru fişele medicale şi 

singurul răspuns pe care l-am primit de la două spitale este că pacienţii nu cer fişe medicale 

şi că în ţara noastră registrele clinice sunt cerute doar de către poliţie sau de Institutul de 

Medicină Legală. Deci, aceste informaţii nu sunt înregistrate. 

O copie a fişei medicale poate fi cerută în cazuri speciale, cum ar fi acela când pacientul cere 

o investigare suplimentară. Legea noastră prevede că pacienţii pot să ceară, dar de obicei ei 

nu cer o copie a fişei medicale, biletul de externare eliberat de spital este suficient.” 

Este uşor de presupus că în această ţară este o problemă în privinţa gradului de conştientizare 

a unor drepturi: autorităţile chiar nu fac un calcul datorită numărului foarte mic de persoane 

care cer o copie a registrului medical. Acest fapt, desigur, este foarte surprinzător, şi ne 

permite să deducem că, foarte probabil, simplii cetăţeni nu ştiu că pot să ceară o copie a 

propriului registru clinic! 

 

b. Consimţământul dat 

Consimţământul dat este o problemă importantă şi sinceră pentru ACN şi pentru organizaţiile 

civice în general. 

Pentru evaluarea dreptului la consimţământ în spitale, prezenţa formularelor de consimţământ 

specific pentru intervenţiile chirurgicale, cu anumit conţinut, au fost alese ca indicatori ai 

atenţiei acordate dreptului pacienţilor de a-şi da consimţământul în spitale. Selecţia acestor 

indicatori, apoi împărţită cu reţeaua civică, a fost desigur bazată pe orientarea unor ţări, 

inclusiv Italia, care este sensibilă la această temă. 

În timpul procesării datelor, am realizat că existenţa unor formulare de consimţământ 

specifice cu anumit conţinut este destul de rară şi situaţiile sunt destul de variate în ţările 

participante. 

___________________________________________________________________________ 
11 În ceea ce priveşte încălcările dreptului la informare privind dosarele medicale, vezi, de asemenea, „Cardul 

Dreptului la Informare”. 
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În acest proiect, cetăţenii au verificat direct secţiile spitalelor pentru folosirea formularelor 

specifice de consimţământ pentru următoarele intervenţii chirurgicale: 

- apendicită 

- proteză şold 

- histerectomie radicală 

- operaţie cezariană programată 

şi a fost verificat dacă fiecare formular de consimţământ include următoarele informaţii: 

- numele pacientului 

- denumirea procedurii 

- locul intervenţiei (organul, partea, nivelul corpului) 

- efectele secundare a procedurii de tratament 

- diagnosticele şi motivele intervenţiei 

- procentul de risc asociat tratamentului 

- alternative posibile de tratament şi respectiv procentul de risc 

- declaraţia pacientului cu privire la înţelegerea informaţiilor furnizate 

- semnăturile doctorului şi pacientului 

- posibilitatea de a anula consimţământul în orice moment 

 

Rezultatele 

 

Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active. 2011         
 

Din rezultatele graficului de mai sus, o problemă în ceea ce priveşte sensibilitatea comună şi 

conceptualizarea în sensul de consimţământ este foarte evidentă. Un astfel de exemplu este 

prezentat mai jos. 

 

Ce vrem să spunem prin…? Unele experienţe raportate de organizaţiile noastre partenere 

Pentru a răspunde la întrebarea de clarificare, a personalului de la sediul ACN, referentul 

nostru de la organizaţia parteneră din Slovacia a replicat: „În spitalele monitorizate, nu există 

patru formulare specifice diferite de consimţământ. Există o singur formular general de 

consimţământ, care începe cu descrierea (numele) procedurii respective şi continuă cu toate 

informaţiile necesare. Dreptul pacientului la informare este cu toate acestea unul din cele 

mai des încălcate drepturi. Este destul de comun că doctorii slovaci nu le spun pacienţilor ce 

este în neregulă cu ei ci pur şi simplu îi trimit acasă cu o reţetă şi un plan de vindecare.” 

Indicatorii care privesc formularele de consimţământ, în acest caz au fost consideraţi 

respectaţi oricum, dar merită să raportăm această experienţă şi comentariile în mărturie. 
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Dintre toate consideraţiile exprimate până aici, care au indicat până acum că ACN 

intenţionează să pună problema dreptului la consimţământ, pentru a reflecta pe mai departe şi 

de a o împărtăşi întregii lumi civice, începe cu susţinerea pentru interpretarea datelor 

colectate. 

În „Drepturile pacienţilor în Uniunea Europeană”(EPF, 2009), este demonstrat că toate ţările 

europene au început sau au stabilit – pe diverse căi sau surse legislative, de la legi de nivel 

constituţional la unele operative – indicaţii şi norme în ceea ce priveşte consimţământul dat. 

 

Este foarte clar că acolo este o diferenţă de abordare a consimţământului dat, care este 

important de explicat. De aceea, considerăm că este important în acest caz să înţelegem cum 

poate cineva, în mod efectiv, să satisfacă drepturile pacienţilor la consimţământul dat în 

spitalul european, cum să monitorizăm mai corect acest drept şi care ar trebui să fie criteriile.    

 

c. Cetăţenia  activă   

O alta problemă importantă care poate fi considerată un rezultat al acestui proiect este aceea 

cu privire la cetăţenia activă. 

 Referitor la munca actuală a cetăţeniei active,  dificultăţile principale care au fost întâlnite, pe 

de o parte,  au evidenţiat faptul că există în acest domeniu probleme care se referă la o 

definiţie împărtăşită a conceptului de cetăţenie activă, iar pe de altă, recunoaşterea acestui 

drept. 

Obstacolele descrise deja (vezi capitolul 3, paragraful 3.5 „Dezvoltare”) – în unele cazuri cum 

ar fi cele care ar  conduce la imposibilitatea participării la acest proiect – cu privire la 

întâlnirile organizaţiilor civice în unele ţări oferă un exemplu clar a problemelor din această 

categorie. Cetăţenii întâlnesc adeseori dificultăţi de a avea acces în spitale, în scopul de a 

aduna date sau să obţină o colaborare cu autorităţile spitalelor, pentru a le pune la dispoziţie 

informaţiile necesare. 

Carta Europeană a cetăţeniei active (ACN, 2006) stabileşte, printre altele, dreptul 

organizaţiilor civice de a evalua activitatea efectuată de entităţi publice sau private, cu privire 

la respectarea drepturilor cetăţenilor. Studiul a condus la evaluarea stadiului de implementare 

a Cartei (ACN, Fondaca 2008) demonstrând că acest drept este unul dintre cele care a întâlnit 

obstacole serioase, mai ales la nivel naţional. Dificultăţile întâlnite de parteneri, tocmai 

descrise, confirmă această declaraţie. 

Aceste informaţii sunt de asemenea semnificative din punct de vedere al obiectivelor 

prezentei cercetări. De fapt, din perspectiva desfăşurării acţiunilor destinate să revendice 

drepturile, este fundamental să evidenţiem ce se poate înţelege prin „cetăţenie activă” şi cum 

dreptul de a-l exercita poate fi implementat şi concretizat. Din acest motiv, indicatorii 

destinaţi să verifice implementarea au fost puşi într-o structură metodologică. 

În ciuda predeterminării logice de a descoperi indicatorii, este de datoria cetăţenilor să 

recunoască posibilitatea efectuării activităţii de cercetare de acest tip, în a cărei îndeplinire ei 

deja „practică” cetăţenia activă. 

Cu alte cuvinte se poate afirma că posibilitatea de a monitoriza concret respectarea dreptului 

la cetăţenie activă constituie, deja, exercitarea acestui drept. 

După cum am anticipat, aici avem un raport care oferă mărturii asupra diversităţii 

activismului civic. 

 

Ce vrem să spunem prin…? Unele experienţe raportate de organizaţiile noastre partenere 

O organizaţie civică parteneră din Belgia a solicitat „inaplicabilitatea” pentru toate întrebările 

privind dreptul la cetăţenie activă în chestionarele pe care le-am adresat, din următoarele – 

destul de alarmante – motive: „participarea cetăţenilor nu este înregistrată sau abia s-a 
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înregistrat în legile Belgiene. Asociaţiile pacienţilor există dar nu sunt recunoscute oficial, nu 

li se recunosc rolul. Doar 3 platforme sunt recunoscute (…). Reprezentanţii platformelor se 

regăsesc şi în Comitetele Federale (Comisii) pentru drepturile pacienţilor. Acest Comitet 

(Comisie) monitorizează aplicarea legilor şi poate fi numit de Ministerul Sănătăţii. 

Din acest exemplu, apare pe mai departe dificultatea exercitării dreptului la cetăţenia activă. 

Aceasta este tendinţa instituţiilor publice de a discrimina din nou organizaţiile civice pe baza 

criteriului de reprezentare, care nu este întotdeauna transparent şi nu este de fiecare dată 

definit unilateral (ACN, Fondoca 2008, Moro, 2009, capitolul 6). 

  

6.2 Pentru viitor – Pasul 2 

Scopul construirii unui cadru comun pentru a face drepturile pacienţilor mai uşor de 

revendicat la nivel european trebuie considerat ca un proces pur şi capitolul din acest raport 

prezintă doar primul pas al planului de lucru. 

Al doilea pas, va consta într-o verificare atentă a îmbunătăţirilor în ceea ce priveşte aceste 

probleme specifice în ţările implicate, prin care înţelegem să verificăm progresele înregistrate 

în adoptarea terminologiei comune, care este necesară pentru cetăţeni în monitorizarea 

prezenţei anumitor elemente sau servicii. 

Mai mult, este absolut necesar să se verifice implementarea Directivei Europene pe îngrijirea 

sănătăţii transfrontaliere şi, în general, pe dreptul la liberă alegere (vezi capitolul nr. 7). 

Această acţiune va fi posibilă numai dacă cetăţenia activă este simultan consolidată. Un 

sprijin important pentru această propunere, pentru mai departe, sub forma unei rezoluţii a 

Parlamentului European, recent aprobate, pe dezvoltarea dialogului civic (EP, 2009), care, de 

asemenea, recomandă promovarea rapoartelor mai intense şi mai efective între instituţiile 

europene şi organizaţiile civice. 

În final, un important angajament pentru ACN şi alte organizaţii partenere implică formarea 

unor organizaţii civice mai puţin „puternice”, cărora să le furnizeze informaţii specifice pe o 

scară mai largă, prin schimbul de experienţă şi bune practici: rolul pe care îl poate juca aceste 

elemente (de formare şi informare) poate să facă diferenţa, pentru ca organizaţiile civice în 

comunităţile lor să poată atunci să crească gradul de conştientizare printre cetăţeni şi să li se 

consolideze puterea de a-şi cere propriile drepturi. 
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PARTEA A TREIA 

 

7. DIRECTIVA ASUPRA DREPTURILOR PACIENŢILOR A ÎNGRIJIRII 

SĂNĂTAŢII TRANSFRONTALIERE: DIN PUNCT DE VEDERE CIVIC 

 

Cetăţenii şi asociaţiile au aşteptat un timp îndelungat după această Directivă, ceea ce îi face să 

se mişte mai uşor, „în deplinătatea drepturilor”, prin statele membre a Uniunii Europene 

pentru a obţine serviciile de îngrijire a sănătăţii de care au nevoie. O bună parte din conţinutul 

Directivei derivă din comparaţiile şi dialogul care a avut loc între Comisia Europeană pentru 

Sănătate şi politicile consumatorului, Parlamentul European şi asociaţiile de cetăţeni, inclusiv 

ACN, care s-au zbătut să includă conţinutul Cartei Drepturilor Pacienţilor în Directivă.  

 

7.1 Directiva îngrijirii sănătăţii transfrontaliere 

 

Faptul că titlul Directivei vorbeşte despre „drepturile” pacienţilor demonstrează că această 

intervenţie normativă aduce în faţă noi sensuri cu privire la relaţia dintre cetăţeni-pacienţi şi 

sistemele de îngrijire a sănătăţii. Intenţia Directivei este de a defini în mod clar regulile, 

pentru a facilita accesul la siguranţă şi la calitatea superioară a serviciilor de sănătate  în 

Uniunea Europeană, asigurând mobilitatea pacienţilor care caută servicii de îngrijire a 

sănătăţii în alt stat membru decât cel de care aparţin.  

 

A.  Facilitarea mobilităţii îngrijirii sănătăţii 

  

Scopul Directivei este de a facilita mobilitatea indivizilor-pacienţi ai Uniunii Europene pentru 

a accesa serviciile de îngrijire a sănătăţii din toate statele membre. În practică, Directiva 

intenţionează să omogenizeze procedurile relevante şi să facă mai uşoară cererea de servicii 

de îngrijire a sănătăţii într-un alt stat membru al Uniunii Europene decât cel al pacientului. 

Prin „serviciile de îngrijire a sănătăţii” înţelegem toate serviciile oferite prin facilităţile de 

îngrijire a sănătăţii şi prin profesionişti, pentru finalizarea  evaluării, menţinerii şi refacerea 

sănătăţii pacienţilor.  

 

B. Cererea pentru produsele de îngrijire a sănătăţii    

 

Directiva nu se aplică numai în situaţiile în care un pacient provenind din Statul Membru A 

cere rambursarea pentru îngrijirea cerută şi emisă de serviciile de îngrijire a sănătăţii ale 

Statului Membru B, ci se aplică, de asemenea, pentru prescrierea, distribuirea şi emiterea de 

medicamente şi dispozitive medicale, când acestea sunt prevăzute de  serviciile de îngrijire a 

sănătăţii (şi nu, pentru comercializare). În special, rambursarea prevăzută pentru produsele 

medicinale şi dispozitivele medicale, atunci când sunt cerute într-un alt stat membru decât 

acela al rezidenţei şi de referinţă la statul membru în care prescripţia a fost completată:  

aceasta înseamnă că cineva poate cere rambursarea pentru produsele prescrise în statul de 

reşedinţă propriu şi cerute în străinătate, la fel şi produsele prescrise şi cerute într-un alt stat 

membru decât acela de reşedinţă.  

 

C. Responsabilitatea statelor  

Statele membre ca şi furnizori de servicii  

 

Este evidenţiat, în textul Directivei, că Statele Membre şi facilităţile de îngrijire a sănătăţii 

care acţionează pe teritoriul lor şi furnizează servicii de îngrijire a sănătăţii trebuie să ofere:  
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● informaţii potrivite, la cererea pacientului, la standarde şi directive care presupun 

aprovizionarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii; 

● informaţii cu privire la valabilitatea, calitatea şi siguranţa serviciilor; 

● practici de  facturare transparente şi clare; 

● informarea transparentă şi clară asupra fixării preţului; 

● informaţii clare despre autorizaţiile eliberate pentru îngrijirea sănătăţii; 

● dreptul fundamental la intimitate;  

● o copie a rapoartelor de îngrijire a sănătăţii, în momentul liberării; 

 

Principiul Nediscriminării (Serviciile şi Preţurile) 

Statele membre care oferă tratament nu trebuie să discrimineze pacientul, în ceea ce priveşte 

provenienţa sa, în legătură condiţiile de oferire a tratamentului şi preţurile pentru servicii. 

Pentru pacienţii care provin din alte state membre, condiţiile şi preţurile trebuie să fie similare 

cu cele practicate pentru pacienţii acestora. 

 

Statele membre de care aparţin pacienţii şi cărora le cere îngrijire 

Acestea sunt responsabile pentru rambursarea costurilor îngrijirii transfrontaliere şi trebuie să 

ofere toate informaţiile necesare cu privire la tipul de servicii pe care individul le poate cere în 

străinătate, bazate pe tipul de asigurare de sănătate pe care el sau ea o are în ţara sa de origine. 

Acest lucru va determina, de asemenea, nevoia de a defini clar şi neechivoc serviciile la care 

au dreptul cetăţenii, într-un sistem de îngrijire a sănătăţii bazat pe un model universal. In plus, 

fiecare stat membru trebuie să ofere asistenţă pacienţilor prin identificarea „punctelor 

naţionale de contact”. 

 

D. Rambursarea    

 

Articolul 8 al Directivei specifică faptul că statul membru la care pacientul cere îngrijire şi 

produse de îngrijire a sănătăţii în străinătate trebuie să garanteze rambursarea costului 

serviciilor sau produselor cerute. Rambursarea este oferită în termenii limitelor asigurării de 

sănătate deţinute de către pacient şi nu poate să depăşească costul serviciilor de îngrijire 

primite în străinătate, în cazul în care acestea au fost mai mici decât suma necesară pentru 

emiterea aceloraşi servicii în statul de provenienţă. Pentru a oferi un exemplu ipotetic, 

spirometria în Franţa costă 100 de euro, şi 120 de euro în Italia: dacă un italian cere o 

spirometrie în Franţa, el sau ea va obţine o  rambursare de 100 de euro şi nu 120 de euro.  

 

E. Calitatea îngrijirii şi drepturile 

 

  La receptarea Directivei, statul străin la care pacientul străin cere îngrijirea trebuie să adopte 

termeni normativi, cum ar fi să se asigure că pacientul are aceleaşi drepturi pe care le-ar  

putea primi în cazul în care le-a fi cerut şi primit în statul său de provenienţă, într-o situaţie 

comparabilă.   

 

F. Procedura pentru cererea rambursării 

 

Articolul 10 afirmă că statele membre, la primirea Directivei asupra îngrijirii transfrontaliere, 

trebuie să implementeze o procedură administrativă pentru utilizarea îngrijirii în străinătate şi 

pentru rambursările relative. Această procedură nu trebuie să fie discriminatoare, ci bazată pe 

criterii obiective. Mai mult de atât, trebuie să fie clară, accesibilă şi corect publicată. Prin 

această procedură, toate serviciile de îngrijire a sănătăţii cerute în străinătate şi acoperite de 

asigurarea proprie a pacientului pot fi folosite de către pacient; aşadar, nu trebuie să ceară o 
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autorizaţie pentru fiecare serviciu. Este posibilă activarea serviciului, primirea serviciului şi 

cererea rambursării de la statul de provenienţă. Există, totuşi, excepţii prevăzute pentru 

acestea în articolul 9, care cer autorizaţie prealabilă pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii ce 

prevăd:  

- vindecare care cere o internare peste noapte în spital;  

- servicii care cer folosirea infrastructurilor foarte specializate şi foarte costisitoare sau 

de echipamente medicale; 

- tratamente care prezintă riscuri pentru pacient; 

 

G. Limitele de rambursare 

 

Directiva stabileşte că previziunile conţinute în Directiva  îngrijirii transfrontaliere nu trebuie 

să influenţeze legislaţia sau regulamentul statelor membre cu privire la organizarea şi 

finanţarea serviciilor de îngrijire a sănătăţii, care nu se preocupă de situaţiile de îngrijirea 

transfrontalieră. În plus, ele nu obligă, în nici un fel, un stat membru să ramburseze costurile 

pentru serviciile oferite de instituţii private care nu aparţin sistemului public sau care nu sunt 

incluse în sistemele de securitate publice sociale.  

În caz de probleme juridice, sistemul juridic al statului membru în care tratamentul a fost 

efectuat este valid. Evidenţiat în textul Directivei, dreptul de a cere îngrijire transfrontalieră 

nu este aplicabil dacă este necesară o asistenţă pentru o boală desfăşurată pe o perioadă mai 

lungă şi nu este aplicabil în cazul transplantului de organe. Autorizaţia prealabilă asigurată în 

articolul 9 poate limita rambursarea în mod relativ pentru serviciile extrem de costisitoare. 

Această excepţie este întărită de posibilitatea unui stat membru de a limita rambursarea, dacă 

aceasta compromite echilibrul economic şi financiar al modelului de asistenţă socială al 

statului din care provine pacientul. 

 

7.2 Receptarea Drepturilor Cartei Europene 

Din 14 drepturi ale Cartei Europene  a Drepturilor Pacienţilor, cele mai preluate de Directivă 

sunt în număr de 6.  

Dreptul la Acces – Directiva îngrijirii sănătăţii transfrontaliere este direcţionată împotriva 

fragmentării accesului la îngrijire, oferit de către numeroasele forme de federalism din 

Europa. Acesta este dreptul de a accesa produse medicinale sau aparate medicale, servicii de 

îngrijire a sănătăţii, proceduri terapeutice oferite în ţară şi cu referire la sistemele de îngrijirea 

sănătăţii a altor ţări decât cele de origine (sau dacă nu coincide cu statul membru în care 

pacientul are asigurarea de sănătate).  

Cu privire la problema accesului egal la îngrijire, Directiva îngrijirii sănătăţii transfrontaliere 

doboară barierele dintre state şi lărgeşte opţiunile îngrijirii, din momentul în care fiecare 

cetăţean al statului membru al Uniunii se poate adresa pe întreg teritoriul European, pentru a 

alege îngrijirea.     

 

Dreptul la informaţii – Dreptul la informaţii este de asemenea preluat de această Directivă. 

De fapt, după cum s-a spus mai înainte, toate statele membre trebuie să activeze „puncte 

naţionale de contact” clare, pentru finalizarea cooperării în situaţiile îngrijirii transfrontaliere 

şi pentru furnizarea de informaţii cerute de către cetăţenii care doresc să ceară îngrijire în 

străinătate. 

 

Dreptul la libera alegere – Dreptul la libera alegere a serviciilor şi produselor de îngrijire a 

sănătăţii este dreptul cel mai preluat de această Directivă. De fapt, oferirea procedurilor clare 

şi mai corecte pentru a cere servicii de sănătate într-un alt stat decât cel al provenienţei face ca 

utilizarea de către cetăţenii Europeni pe întreg teritoriul Uniunii Europene să nu fie limitată la 
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accesul doar în propria ţară.  Teritoriul de referinţă devine aşadar mai vast în comparaţie cu 

cel la care făceau cetăţenii referire anterior acestei Directive.  

 

Dreptul la inovaţie – Această Directivă extinde şi îmbunătăţeşte dreptul la accesarea celor 

mai bune îngrijiri şi inovaţii valabile pe piaţă. Extinderea alegerii facilităţilor care oferă 

servicii de îngrijire a sănătăţii şi extinderea pieţei în ceea ce priveşte medicamentele şi 

aparatele medicale permite cetăţenilor dintr-un stat membru să acceseze pentru o noutate 

prezentată oriunde în teritoriul Uniunii Europene. După cum am văzut mai devreme dreptul 

de a cere un produs în altă ţară rămâne, indiferent de unde a fost eliberată reţeta. De fapt, 

cineva poate cere o reţetă în statul său, Statul A şi să ceară medicamentul sau aparatul într-un 

alt stat membru, Statul B. Luând Italia ca şi exemplu specific, aceasta ar permite eliminarea 

barierelor în ceea ce priveşte formalităţile terapeutice teritoriale. De asemenea, cineva poate 

cere şi reţeta şi produsul într-un stat membru diferit faţă de statul în care deţine asigurarea de 

viaţă (B) – această posibilitate este pe deplin preluată, ar putea pune pieţele în competiţie 

directă. De fapt, dacă un pacient sau un doctor doreşte să prescrie un medicament care nu s-a 

lansat în statul său de provenienţă, dar care poate fi teoretic prescris prin Uniunea Europeană 

deoarece – de exemplu – a fost aprobat de către EMA sau pur şi simplu pentru că poate fi 

prescris într-un alt sistem de îngrijire al sănătăţii, pacientul poate să-l achiziţioneze şi să ceară 

rambursarea de la propriul stat, desigur dacă achiziţionarea medicamentului sau a aparatului 

este acoperită de asigurarea sa de sănătate.  

 

Dreptul de a face reclamaţie şi la compensare – Această Directivă are o poziţie mai clară în 

ceea ce priveşte dreptul de a face reclamaţie: de fapt prevede că sistemul judiciar care trebuie 

luat în considerare este cel al statului în care îngrijirea este efectuată. Aceasta poate limita 

acţiunile pentru cetăţeni, de vreme ce va fi mai complicat să ceară compensarea dacă locul de 

jurisdicţie este un stat extern şi nu statul său.  

 

Dreptul la Intimitate – Prevede referinţe în mod explicit la protecţia datelor personale la 

îngrijirea sănătăţii transfrontaliere.  

 

7.3 Rezumat 

Directiva simplifică şi conduce spre standardizarea procedurilor pentru cererea de servicii de 

îngrijire a sănătăţii, produse medicale şi aparate medicale într-un stat membru diferit faţă de 

cel în care pacientul are asigurare de sănătate. Receptarea acestei Directive, deschizând 

frontierele pieţei pentru serviciile de îngrijire a sănătăţii si aparate, produce o expansiune a 

posibilităţii de alegere şi a dreptului de acces pentru pacienţii care locuiesc pe teritoriul 

Uniunii Europene. Îngrijirea sănătăţii transfrontaliere există acum, dar procedurile de urmat 

sunt diferite între statele membre. Dispoziţia procedurilor de standardizare şi omogenizare 

permit cetăţenilor Europeni să-şi lărgească posibilităţile de e alege şi constituie un pas 

semnificativ în procesul de integrare a sistemelor de îngrijire a sănătăţii în statele membre.  

Din 14 drepturi ale Cartei Europene a Drepturilor Pacienţilor, drepturile la acces, informaţii, 

inovaţie (cu lărgirea posibilităţilor pentru îngrijire şi pentru cererile pentru medicamente şi 

aparate medicale), intimitate şi compensaţie au fost preluate. Va fi necesar, totuşi, să 

înţelegem modurile în care această Directivă va fi implementată de către statele membre şi 

mai presus de toate cum vor fi refuzate numeroasele excepţii de către sistemele naţionale 

juridice:  

 va fi necesar să înţelegem cum vor fi absorbite limitările de libera cerere pentru 

îngrijirea în străinătate prin autorizarea prealabilă (articolul 8) pentru acele servicii 

pentru care se necesită folosirea echipamentului costisitor şi foarte specializat; 
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 limite de rambursare privind asigurarea de sănătate; în acest caz va fi eventual 

necesar să explicăm beneficiile pe care asigurarea de sănătate le oferă celor care vin 

dintr-un sistem universal de sănătate; 

 limite evocate în ceea ce priveşte riscul compromiterii echilibrului economic şi 

financiar al modelului de prosperitate al statului de care aparţine pacientul şi care 

trebuie să asigure rambursarea îngrijirii.  

Pentru a evita riscul ca un stat membru să invoce aceste limitări, pe lângă problemele 

generice, dejucarea libertăţii pacienţilor de a cere îngrijire externă, munca determinată a 

asociaţiilor de cetăţeni este necesară pentru răspândirea informaţiilor despre conţinutul 

inovativ al Directivei, pentru rolul pe care acestea l-ar putea juca în relaţia cu „punctele de 

contact naţionale” pentru a orienta cetăţeanul şi pentru asistenţa pacientului în cazuri de 

controversă sau dispută.  

 

Împotriva obiecţiei că unii indivizi, mai presus de asociaţiile pacienţilor din lume, au 

privilegiat îmbunătăţirile serviciilor în ţările individuale cu privire la lărgirea posibilităţilor 

pentru îngrijirea în străinătate, este important de subliniat că această Directivă, recunoscând 

anumite drepturi şi eliminând bariere, va obliga fiecare stat să facă tot posibilul să asigure 

acele drepturi şi posibilităţi în cadrul propriului teritoriu, pentru a evita cheltuielile excesive şi 

datoriile. Recunoaşterea unor drepturi reprezintă un precedent care este la îndemâna 

asociaţiilor de cetăţeni care, cu ajutorul Directivei, pot să-şi întărească curajul de a cere 

chitanţă în statul lor de reşedinţă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

 

 

8. CONCLUZII 

 

8.1 Munca în curs de desfăşurare şi Patru Teme  

Evaluarea prezentată în aceste pagini poate fi considerată o nouă ramură a procesului 

experimental care a fost iniţiat în 2002 cu proclamarea Cartei şi care a făcut vizibilă existenţa 

unei mişcări Civice Europene pentru drepturile pacienţilor. Protejarea dreptului la sănătate a 

fost un domeniu pentru „dezvoltarea conţinutului şi practicii cetăţeniei Europene a putut să 

aibă o semnificaţie şi o acoperire dincolo de domeniul specific în care procesul a fost 

desfăşurat” (Moro, 2009, p. 184).  

 

Aşa cum se întâmplă mereu în cursul muncii experimentale, domeniul de aplicare a cauzat 

probleme metodologice care a ca rezultat, cu toate acestea, facilitarea dezvoltării viitoare. 

Tabelul de indicatori, de exemplu, va avea nevoie de ajustări – şi acest lucru va fi o 

oportunitate de a întări colaborarea dintre parteneri – dar a contribuit la evidenţierea 

problemelor de limbă şi înţelegere, care nu sunt banale, precum sunt cele tratate în capitolul 

„Planul de lucru al organizaţiilor cetăţeneşti”. La fel, va fi necesar să se îmbunătăţească 

mijloacele de colectare a datelor dar, aşa cum s-a observat, nu este o simplă chestiune tehnică 

ci priveşte recunoaşterea concretă a dreptului la cetăţenia civică din partea interlocutorilor 

instituţionali. 

 

Date fiind aceste specificaţii, pare, aşadar, a fi posibil de afirmat faptul că evaluarea a 

evidenţiat anumite probleme şi a identificat direcţiile corespunzătoare pentru dezvoltarea 

muncii. Din această privinţă, am avut oportunitatea de a ne îndrepta atenţia asupra patru teme: 

situaţia generală a dreptului, situaţia întâlnită în diferite ţări, dezvoltarea cadrului European 

pentru dreptul la sănătate şi problemele de rezolvat în scopul instruirii „utilizatorilor 

împuterniciţi”.  

 

8.2. Situaţia Generală a Drepturilor 

 În capitolul Punctajele Euro a Dreptului Pacienţilor, valorile punctajelor drepturilor 

individuale au fost calculate şi explicate analitic. Prin distribuirea acestor valori de la scăzut la 

ridicat, drepturile pot fi grupate în cinci nivele: 

● Nerespectate                      punctaj pană la 50 

● Abia respectate                  punctaj între 51 şi 60 

● Parţial respectate               punctaj între 61 şi 70  

● Aproape respectate            punctaj între 71 şi 90 

● Complet respectate            punctaj peste 90 

 

Pentru a evalua corect dreptul la acces, după cum s-a observat, este necesar să deosebim 

accesul fizic în spitale (transportul, parcarea, absenţa barierelor, etc.) şi accesul la îngrijire şi 

tratament.  
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Clasificarea nivelului de implementare a drepturilor pe baza punctajelor: 

 

 

Drept 

 

Evaluare 

Media 

punctajului 

7. DREPTUL DE A RESPECTA TIMPUL 

PACIENŢILOR 

NERESPECTAT 41 

5. DREPTUL LA LIBERA ALEGERE* NERESPECTAT 43 

2. DREPTUL LA ACCES- îngrijire NERESPECTAT 46 

3. DREPTUL LA INFORMAŢII ABIA RESPECTAT 54 

15. DREPTUL LA CETĂŢENIE ACTIVĂ ABIA RESPECTAT 54 

11. DREPTUL LA EVITAREA SUFERINŢEI 

NENECESARE ŞI DURERII 

ABIA RESPECTAT 58 

9. DREPTUL LA SIGURANŢĂ ABIA RESPECTAT 60 

8. DREPTUL LA RESPECTAREA 

STANDARDELOR DE CALITATE 

PARŢIAL RESPECTAT 61 

10. DREPTUL LA INOVAŢIE PARŢIAL RESPECTAT 63 

4. DREPTUL LA CONSIMŢĂMÂNT PARŢIAL RESPECTAT 64 

14. DREPTUL LA COMPENSARE PARŢIAL RESPECTAT 64 

13. DREPTUL LA RECLAMAŢIE PARŢIAL RESPECTAT 66 

12. DREPTUL LA TRATAMENT PERSONALIZAT APROAPE RESPECTAT 74 

1. DREPTUL LA MĂSURI PREVENTIVE APROAPE RESPECTAT 75 

6. DREPTUL LA INFORMAŢII PRIVATE ŞI 

CONFIDENŢIALITATE 

APROAPE RESPECTAT 77 

2. DREPTUL LA ACCES - fizic APROAPE RESPECTAT 84 

   

TOPTALURI – MEDIA VALORILOR PARŢIAL RESPECTAT 62 

 Sursa: Reţeaua Cetăţeniei Active 

*Luând în considerare doar răspunsurile Organizaţiilor Civice Partenere 

 

După cum se poate observa foarte uşor, nici un drept nu poate fi considerat a fi complet 

implementat.  Metodologia adoptată pentru această evaluare este în mod notabil diferită faţă 

de cea utilizată pentru studiul anterior şi ţările implicate sunt, în parte, diferite. Cu toate 

acestea, se descoperă aceleaşi trei drepturi cu cele mai scăzute punctaje: respectul pentru 

timpul pacienţilor, libera alegere şi accesul la îngrijire. Trebuie să tragem concluzia că aceste 

trei domenii sunt în mod efectiv cele mai cruciale şi acesta este un adevăr în aproape toate 

ţările.  

 

De fapt, rezultatul slab al acestor drepturi, după cum s-a observat anterior (ACN, 2007), este 

legat de o singură problemă, aceea a crizei „Modelului European Social” în măsura în care 

priveşte dreptul universal la îngrijirea sănătăţii şi reducerea consecventă a nivelelor de 

protecţie.  Un semn în plus, legat de acesta, apare din reprezentarea mediocră a acestor trei 

drepturi importante ce depind de facilităţi, cele cu privire la siguranţă, calitate şi inovaţie. În 

special, privind „inovaţia” statisticile oficiale descoperă o lipsă largă cu privire la valabilitatea 

anumitor medicamente inovative şi anumitor tehnologii.  

 

În vârful clasificării se poate găsi patru drepturi (tratament personalizat, prevenirea, 

intimitatea şi accesul fizic) care, după cum se va observa mai jos, pot fi considerate ca factori 

caracteristici ai sistemelor Europene de îngrijire a sănătăţii, indiferent cărui tip se supune 

(Bismark sau Beveridge). 

 

Trei drepturi, caracteristice utilizatorilor împuterniciţi, rezultă a fi parţial respectate 

(consimţământul, compensarea şi reclamaţia) şi acest lucru, cu uşoare variaţii, găseşte 
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confirmarea în studiul anterior.  Dreptul la cetăţenia activă şi la informaţii obţin rezultate 

nesatisfăcătoare. Aceasta impune probleme în ceea ce priveşte coerenţa, la care ne vom 

întoarce mai jos.  

 

În final, trebuie subliniat cu convingere punctajul inacceptabil de scăzut pentru Dreptul de a 

evita suferinţa nenecesară şi durerea, mai presus de toate, luând în considerare faptul că, după 

cum s-a observat, guvernele din patru ţări au considerat că este necesar să conducă cercetarea 

conform normelor naţionale existente, care au restricţionat în mod excesiv posibilitatea de a 

prescrie şi distribui analgezice farmaceutice şi ca măsurile să fie adoptate pentru a evita ca 

acest lucru să cauzeze suferinţa nenecesară cetăţenilor. 

 

8.3 Situaţia în Ţări Diferite  

Calculele PRES în legătură cu ţările individuale au fost direcţionate către sublinierea 

existenţei unui domeniu larg de variabilitate mai degrabă decât către stabilirea de clasificări. 

Este de asemenea  necesar de amintit că punctajele sunt rezultatul unui tabel care nu este 

direcţionat spre evaluarea calităţii sau eficacităţii generale a unui sistem ci mai degrabă, spre 

atenţia asupra drepturilor proclamate de Carta Europeană.  

 

Punctajele Euro ale Drepturilor Pacienţilor în diferite ţări Europene: 

 
Sursa: Reţeaua de Cetăţenie Activă, 2011 

 

În acest caz, de asemenea, nu se găsesc situaţii în care implementarea drepturilor poate fi 

considerată în mod rezonabil completă şi, în cel mai bun caz (acela al Marii Britanii), un nivel 

insuficient de consideraţie pentru situaţia ideală rămâne peste 20% şi trebuie aşadar să fie 

considerat important.   
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Este de asemenea posibil ca, datorită diversităţii de sisteme şi organizaţii, relevanţa şi 

potrivirea indicatorilor propuşi să varieze în mod remarcabil de la ţară la ţară. Evaluarea 

acestor variaţii va fi o parte integrată a muncii mai sus menţionate pentru a îmbunătăţii 

indicatorul tabelului.    

 

Mai mult de atât, fiecare organizaţie parteneră va utiliza datele propriei ţări, pentru comparaţia 

publică detaliată cu experţii şi autorităţile. 

 

Un grup de opt ţări au punctaj peste mediei, inclusiv Slovacia şi Estonia, unde există dinamici 

puternice în curs de desfăşurare pentru ajustarea sistemului, fapt observat de asemenea şi de 

alţi observatori (HCP, 2009, p. 26). 

 

Pe de altă parte, şase ţări obţin punctaj PRES mai puţin de 60, una este Germania. Acest 

rezultat, care este parţial surprinzător, ar putea depinde de faptul că verificările unor indicatori 

ar fi cerut o cercetare la nivel de Laender. Acesta totuşi ajută, în mod direct, lipsa de 

colaborare din partea autorităţilor, fapt ce a făcut ca o parte din tabel să fie inaplicabilă.  

 

În general, comparaţia ţărilor evidenţiază un domeniu categoric de variabilitate, cu un decalaj 

egal cu 40%, separând situaţia cea mai bună de cea mai rea.  Pentru restul, după cum s-a putut 

vedea şi după cum au confirmat histogramele anterioare, domiciliul poate fi un factor 

discriminator foarte puternic chiar în cazurile în care implementarea dreptului depinde mai 

mult de atenţia condiţiilor individuale decât a celor structurale.  

 

8.4 Dezvoltarea în Cadru European  

În capitolul referitor la politici, a fost deja descoperită existenţa unei legături comune între 

sistemele de îngrijire a sănătăţii Europene. Investigaţia a fost condusă din punctul de vedere al 

cetăţenilor, iar drepturile lor permit îmbogăţirea şi specificarea unui număr de alte 

caracteristici, împărtăşite şi prezente în majoritatea ţărilor implicate.  

O primă contribuţie în acest sens reiese din analiza celor patru drepturi care au obţinut cel mai 

bun punctaj.  

 

Primul din acestea este accesul fizic. Pe toată suprafaţa Europei, spitalele sunt bine indicate şi 

cetăţenii ajung la ele cu uşurinţă şi mai mereu prin transportul public. Acest lucru nu este un 

dat şi e departe de a fi obişnuit.  

 

Cu privire la dreptul la informaţii private şi confidenţialitate, organizaţiile civice au denunţat 

încălcări sistematice într-o singură ţară şi unele standarde sunt împărtăşite
12

 de toate ţările: 

 

● prezenţa de planuri Naţionale sau proceduri referitoare la protecţia şi folosirea informaţiilor 

pacienţilor; 

● absenţa de Încălcări ale confidenţialităţii pacienţilor bolnavi de HIV/SIDA; 

● prezenţa de Despărţitoare în interiorul sau în afara camerelor pacienţilor. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
12 

Standarde considerate „împărtăşite” sunt acelea care sunt respectate în cel puţin 90% din 

situaţiile examinate.  
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În cazul dreptului la măsuri preventive, nu există standarde împărtăşite, dar au fost raportate 

încălcări sistematice doar într-o ţară, iar vaccinările şi programele de monitorizare sunt 

răspândite, pe larg, în mod corect.  

 

Rezultatul în întregime pozitiv pentru dreptul la tratament personalizat se datorează în 

principal existenţei, în aproape toate ţările, de măsurări legislative împotriva discriminării de 

gen şi vârstă. Mai puţin impresionant este situaţia spitalului în care singurele standarde 

împărtăşite privesc posibilitatea părinţilor de a-şi însoţi copii 24 de ore pe zi, cu acordare de 

mâncare şi loc de dormit.  

 

A doua contribuţie la definiţia concretă a legăturii comune dintre sistemele de îngrijire a 

sănătăţii Europene, vine de la revelaţia existenţei a douăsprezece standarde care sunt 

împărtăşite în general. Acestea privesc: 

 

● Siguranţa (prezenţa unui raport actualizat asupra infecţiilor în spital şi a procedurilor pentru 

reducerea riscului transfuziilor şi a spălării mâinilor, prezenţei semnelor de ieşire de urgenţă şi 

semne pentru stingătoarele de foc); 

● Evitarea dureri nenecesare (serviciul terapiei durerii după operaţie); 

● Reclamaţii, datorită prezenţei organizaţiilor independente în toate ţările şi datorită prezenţei 

în spital a comitetelor sau structurilor pentru primirea reclamaţiilor şi rezolvarea conflictelor;  

● Informaţiile, prezente în aproape toate birourile spitalelor pentru primirea publicului şi 

pentru oferirea de informaţii cu privire la servicii; 

● Timpul (timpii de aşteptare pentru PTCA şi chimioterapie în mai puţin de 21 de zile); 

● Inovaţia, cu aprovizionarea saltelelor speciale pentru prevenirea presiunii asupra plăgilor.  

 

Existenţa unor standarde împărtăşite este, în mod evident, rezultatul maturizării unei culturi 

comune inspirată din directivele internaţionale, congrese ştiinţifice şi răspândirea unor practici 

bune, dar şi rezultatul unei sensibilităţi către drepturile umane, aflată în creştere şi spre 

dezvoltarea cetăţeniei Europene. 

Această observaţie ar trebui să invite, pe de o parte, ca instituţiile Europene să intervină mai 

activ în procesele mari, cum ar fi definirea de standarde de calitate şi de proceduri de 

acreditare şi, pe de altă parte, de doborârea obstacolelor care împiedică dezvoltarea completă 

a cetăţeniei active.  

 

Carta  de la Nice, Tratatul Lisabona, rezoluţiile deja adoptate de numeroase instituţii dar şi de 

Carta Europeană a drepturilor pacienţilor şi de dreptul la cetăţenie activă,  produc un context 

extrem de pozitiv în această privinţă.  

 

8.5 Instruirea „Utilizatorilor împuterniciţi”   

După cum s-a descoperit deja, în ultimii ani numeroase ţări au adoptat masuri direcţionate 

către recunoaşterea şi promovarea anumitor drepturi şi în special acelea cu privire la 

consimţământ, libera alegere, reclamaţie şi compensaţie. A fost remarcat, de asemenea, că 

aceasta ar trebui să contribuie la instruirea „utilizatorilor împuterniciţi”, capabili să se 

confrunte cu reducerea protecţiei cauzată de crizele modelului social European.  

 

Rezultatele acestei evaluări oferă informaţii folositoare pentru inventarierea situaţiei actuale a 

implementării drepturilor, care pentru a fi efective, ar trebui sprijinite cu informaţii bune şi cu 

munca cetăţeniei active (conştiincios, recunoscut şi favorizat).  

 



 92 

Rezultatul nu este în mod particular satisfăcător. Dreptul la libera alegere este unul din 

ultimele implementate şi deseori blocat activ, după cum a fost demonstrat de rapoartele 

organizaţiilor civice. Realizarea concretă a consimţământului – recunoscut întotdeauna de 

lege sau chiar de Constituţii – se loveşte de problemele discutate în capitolul Planul de muncă 

a organizaţiilor de cetăţeni.  

 

În ceea ce priveşte dreptul la reclamaţie, aceleaşi organizaţii au detectat cazuri de absenţă, 

întârziere şi/sau răspunsuri nepotrivite în aproape trei ţări, aşadar alimentând suspiciunea că, 

în realitate, reclamaţiile nu sunt deseori luate în serios. Mai mult, este o realitate faptul că 

autorităţile naţionale şi ale spitalului în multe ţări nu desfăşoară nici o analiză sistematică a 

rapoartelor cetăţenilor. Dacă cineva leagă acest fapt cu cele relevante din cercetare – cum ar fi 

răspândirea nesatisfăcătoare a satisfacţiei clientului şi excluderea sistematică a cetăţenilor de 

la panourile de calitate şi de la verificări de calitate – poate găsi informaţii foarte precise cu 

privire la  sensul real al centralităţii cetăţeanului. În cele mai bune cazuri (dar nu întotdeauna), 

cetăţeanul este principalul obiect al atenţiei; de regulă el sau ea nu este recunoscut, decât în 

cazuri excepţionale, ca un subiect capabil să producă informaţii relevante şi evaluări. 

 

Dreptul la compensare, conform organizaţilor civice, a fost încălcat sistematic sau frecvent în 

9 ţări, iar în spitale, cu rare excepţii, lipsesc comitetele sau structurile, independente faţă de 

spital, care să ajute părţile să ajungă la o înţelegere finală asupra compensării.  

 

Nivelul mediei informaţiilor de bază este foarte scăzut. Încălcările au fost raportate iar 

conţinutul informativ al site-urilor spitalelor s-a dovedit a fi insuficient sau mediocru, cu 

excepţia a două ţări. Computerizarea a avansat încet, dar mai presus de toate GP-ul nu 

păstrează datele pacienţilor în format electronic în jumătate dintre ţări şi este foarte rar în 

situaţia de a avea funcţii mai avansate. 

 

Anumite obstacole împotriva implementării totale a cetăţeniei active au fost raportate deja iar 

nivelul general pentru acest drept este mediocru. 

 

Aceste cercetări, importante sau nu pentru ele însele, au o relevanţă strategică în contextul 

promovări „utilizatorului împuternicit”, ca un răspuns la criza modelului social. Încurajarea şi 

dezvoltarea unor asemenea modele poate fi garantată numai de prevederi formale a câtorva 

drepturi dar care necesită recunoaşterea completă a cetăţeniei active şi a legiferării unor 

politici adecvate. Eliminarea situaţiilor neconforme dezvăluite de această investigaţie poate fi 

un pas înainte în această direcţie. 
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9. RECOMANDĂRI FINALE 

 

 

Chestiunile discutate până aici confirmă că ceea ce este în pericol, în prezent, este siguranţa şi 

dezvoltarea universalităţii sistemelor de îngrijire a sănătăţii, nu doar ca o afirmaţie a 

principiului ci şi ca un criteriu concret pentru organizarea şi managementul serviciilor. 

Garanţia unui flux suficient de resurse este, în mod clar, o condiţie necesară a acestui scop şi 

nu trebuie considerată ca şi un simplu cost ce trebuie considerată mai degrabă ca o investiţie 

reală şi adevărată. În toate cazurile  trebuie garantată asumarea responsabilităţii pentru 

subiecte sensibile, cu atenţia asupra evitării situaţiilor în care boala devine cauza de excludere 

socială.  

 

Pentru a fi eficient, acoperirea unui risc financiar trebuie să fie însoţită de politici care 

recunosc şi  aplică drepturile deja indicate şi care sunt specificate din nou mai jos, organizate 

în trei categorii generale: 

 

1) Prima este interesată de reducerea inegalităţii în tratamentul printre cetăţenii Europeni. Un 

pas important în această direcţie a fost făcut cu aprobarea Directivei asupra îngrijirii sănătăţii 

transfrontaliere care trebuie integrat cu măsuri suplimentare, incluzând: 

 Definiţia şi răspândirea calităţii şi a standardelor de siguranţă care se datorează 

cetăţenilor, independent de loc şi reşedinţă; 

 O definiţie concretă a dreptului de consimţământ dat şi accesul la documentarea 

clinică; 

 Eliminarea impedimentelor la exercitarea dreptului la liberă alegere, recunoscut în 

mod formal de toate ţările implicate şi reducerea condiţiilor impuse de către 

administraţii şi asiguratori la un nivel minim.  

 Promovarea respectării dreptului perioadei şi accesului la îngrijire, cu politici pentru 

reducerea perioadei de aşteptare şi pentru managementul listei de aşteptare. 

 

2) A doua categorie este cea a creării unui „utilizator împuternicit” capabil să interacţioneze 

cu fermitate şi în mod corespunzător cu serviciile de îngrijire a sănătăţii şi să construiască 

direcţi clinice. În acest context, practica dreptului la cetăţenia activă, stabilită în Carta 

Europeană a Drepturilor Pacienţilor (de a conduce activitatea de interes general, de a 

desfăşura activităţi de protecţie, de a participa la realizarea de politici), trebuie suportată şi 

garantată peste tot în Uniunea Europeană ca şi o expresie a cetăţeniei Europene. Împiedicarea 

cetăţenilor activi de a aduna informaţii şi de a coopera în evaluarea drepturilor, după cum a 

fost deja atacată în prima investigaţie în 2007 (ACN 2007), nu trebuie să continue. O altă 

acţiune fundamentală suplimentară este protecţia dreptului la informaţii: toate organizaţiile 

trebuie să garanteze acurateţea informaţiilor despre servicii lor, ceea ce este posibil, prin site-

uri independente şi recunoscute (cum ar fi acela al NHS din Marea Britanie),  accesul la date 

semnificative şi relevante asupra calităţii şi siguranţei facilităţilor de îngrijire a sănătăţii.  

 

În cele din urmă, conceptul îngrijirii centrate pe pacient trebuie dezvoltat în continuare ca şi 

baze ale strategiilor pentru servicii raţionalizate şi ca apărător al nivelelor esenţiale de 

protecţie. Un prim pas către această ţintă poate fi eliminarea obstacolelor la folosirea corectă a 

analgezicelor pe bază de opiu.  

 

3) A treia categorie se referă la dezvoltarea filialelor: comunităţilor locale trebuie să le fie 

oferită calitatea de a folosi în mod liber propriile resurse, fără obstacole birocratice inutile. 

Această asumare a responsabilităţii trebuie totuşi facilitată de un flux adecvat şi sigur de 
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resurse financiare care nu poate fi revocat la discreţie şi de un grup de acţiuni pentru sprijinul 

şi instruirea conducerii locale, începând cu organizaţiile civice deja existente.  

 

 

ANEXA A 

 

Tabelul Drepturilor Pacienţilor: lista de indicatori 

 

h.d. = Întrebări pentru Directorii de Spitale 

d.o. = supraveghere directă 

1. DREPTUL LA MĂSURI DE PREVENIRE 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

Vaccinări gratuite oferite copiilor şi adolescenţilor  

- Vaccinul pentru Hepatita B 

- Vaccinul unit meningococcic  

- Vaccinul pentru gripa hemofilică de tip B 

- Vaccin pneumococic  

- Vaccinul HPV 

Campanii de comunicare publică pentru prevenirea HIV în 2009, în întreaga ţară 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului de prevenire în ceea ce priveşte:  

programele de imunizare 

programele de monitorizare    

- Cazuri de încălcare a dreptului de prevenire 

 

Alte Perspective  

- Situaţia programului de monitorizare a cancerului la sân  (Bazat pe populaţie, La nivel 

naţional, Rulat complet, Planificat) 

- Situaţia programului de monitorizare a cancerului cervical (Bazat pe populaţie, La nivel 

naţional, Rulat complet, Planificat) 

- Procentajul persoanelor cu vârsta de un an vaccinate anul trecut împotriva:  

difteriei  

tetanus 

pojar 

- Procentajul cetăţenilor care au percepţia eficienţei unei campanii de informare asupra 

SIDA 

 

 

2. DREPTUL LA ACCES 

Nivelul 2: Spital 

- Semne stradale în apropierea spitalului care indică locaţia sa (d.o) 

- Intrările spitalului marcate clar (d.o) 

- Bariere structurale care nu au fost remediate (d.o) 

- Pacienţi cu dificultăţi motorii lăsaţi la intrarea principală (d.o) 

- Spital accesibil prin transport public (d.o) 

- Libera Folosire a Spaţiului de parcare (d.o)  

- Parcare rezervată pentru persoane cu dizabilităţi (d.o) 
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Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului la acces cu privire la: 

Discriminarea pe baza resurselor financiare  

Locul de reşedinţă 

Tipul de boală 

- Cazuri de încălcare a dreptului la acces 

 

Alte perspective 

 - Procentajul de supravieţuire în caz de cancer la 5 ani după diagnosticare (în afară de 

cancer de piele) 

- Procentajul examinărilor medicale la oamenii cu nevoi rare, datorită problemelor de 

acces (nu şi-au permis, lista de aşteptare, prea departe ca să călătorească)  

- Procentajul oamenilor cu nevoi neîntâlnite pentru examinare stomatologică, datorită 

problemelor de acces (prea costisitor, lista de aşteptare, prea departe ca să călătorească) 

- Procentajul oamenilor care răspund corect la numărul de telefon care permite să suni la 

serviciile de urgenţă oriunde în Uniunea Europeană   

 

 

3. DREPTUL LA INFORMARE 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

- Disponibilitatea listelor spitalelor care specifică facilităţile şi serviciile furnizate, 

actualizate în fiecare an  

- Oferirea de informaţii consumatorilor cu privire la serviciile de îngrijire a sănătăţii 

efectuate clinic, furnizate de către autorităţile de sănătate 

- Înregistrarea doctorilor acreditaţi şi alţi profesionişti de sănătate, accesibil pe pagină de 

internet 

- Informaţii de îngrijire a sănătăţii valabile pe internet sau telefon 24/7 

- Disponibilitatea informaţiilor, cu privire la organizaţiile independente care pot furniza 

informaţii şi sfaturi cetăţenilor 

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Număr de telefon gratuit (h.d.) 

- Posibilitatea pentru pacienţi de a primi fişa medicala după externare (h.d.) 

- Procentajul fişelor furnizate în decurs de 30 de zile în Martie 2009 (h.d.) 

- Dosare medicale gratuite pentru pacient (h.d.)  

- Recepţie (birou de primirea publicului şi de furnizarea de informaţii cu privire la servicii) 

(d.o) 

- Servicii ale spitalului, actualizate în mod regulat, carte de telefoane la intrarea principală 

(d.o) 

Pagină de internet a spitalului cu aceste conţinuturi: 

- Lista de servicii furnizate 

- Orele de deschidere 

- Cum se face o programare 

- Orele de aşteptare pentru vizite şi tratamente 

- Cum se ajunge la spital 

- Posibilitatea de a programa o întâlnire (pentru examinări/vizite/etc.) on line 

- Diagnosticul examinărilor pe care îl pot primi pacienţii prin intermediul internetului 
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- Date cu rezultatele serviciilor de îngrijire a sănătăţii administrate 

- Date cu rezultatele serviciilor de îngrijire a sănătăţii administrate, comparate cu datele 

altor spitale (cote de nivel) 

- Calitatea punctajului ce acoperă o clasă de domenii incluzând siguranţa pacienţilor , 

curăţenia şi orele de aşteptare etc. 

- Calitatea punctajului comparat cu rezultatele altor spitale  

(d.o) 

- Afiş cu informaţii despre spital şi regulile care îi privesc pe bolnavii internaţi, valabile 

publicului (d.o)  

- Afiş cu informaţii asupra drepturilor pacienţilor, disponibile publicului (d.o) 

- Accesibilitatea materialelor de informare despre regulile care privesc drepturile 

bolnavilor internaţi şi a pacienţilor (d.o) 

- Zone indicate pentru voluntari şi pentru asociaţiile de interes public 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului la informare referitor la: 

dosarul medical; 

informare cu privire la starea sănătăţii, în timpul consultărilor sau spitalizărilor; 

informare despre serviciile de sănătate potrivite, atunci când este necesar; 

informare despre tratamentele inovatoare, valabile în alte ţări Europene   

- Cazuri de încălcare a dreptului la informare 

 

 

4. DREPTUL DE A-ŞI DA CONSIMŢĂMÂNTUL 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

Directive guvernamentale care solicită folosirea unui formular pentru a-şi da consimţământul, 

pentru operaţia aleasă, care include următoarele aspecte: 

- Consimţământul trebuie dat cu 24 de ore înainte de intervenţie 

- Limbajul formularului trebuie să fie accesibil 

- Reprezentant legal prezent, când este solicitat   

- Dreptul de a refuza intervenţia 

- Directive guvernamentale pentru a-şi da consimţământul pentru transfuzii de sânge 

- Directive guvernamentale pentru ca-şi da consimţământul la testarea HIV 

 

Nivelul 2: Spitalul 

Formular pentru consimţământ, specific operaţiei de apendicită cu următoarele informaţii 

incluse:  

- Numele pacientului 

- Denumirea procedurii 

- Locul intervenţiei (organul, partea, nivelul corpului) 

- Efecte adverse ale tratamentului sau procedurii 

- Diagnosticul şi motivul procedurii 

- Procentajul riscului asociat cu tratamentul  

- Tratamente alternative posibile şi procentajul al riscului 

- Declaraţia pacientului cu privire la înţelegerea informaţiilor furnizate 

- Semnăturile doctorului şi a pacienţilor 

- Posibilitatea de a anula consimţământul în orice moment  

(d.o) 

Formular pentru consimţământul specific cezarienei, programată, cu următoarele informaţii 
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incluse:  

- Numele pacientului 

- Denumirea procedurii 

- Locul intervenţiei (organul, partea, nivelul corpului) 

- Efecte adverse ale tratamentului sau procedurii 

- Diagnosticul şi motivul procedurii 

- Procentajul riscului asociat cu tratamentul  

- Tratamente alternative posibile şi procentajul riscului 

- Declaraţia pacientului cu privire la înţelegerea informaţiilor furnizate 

- Semnăturile doctorului şi a pacienţilor 

- Posibilitatea de a anula consimţământul în orice moment  

(d.o) 

Formularul pentru consimţământul specific histerectomiei totale, cu următoarele informaţii 

incluse:  

- Numele pacientului 

- Denumirea procedurii 

- Locul intervenţiei (organul, partea, nivelul corpului) 

- Efecte adverse ale tratamentului sau procedurii 

- Diagnosticul şi motivul procedurii 

- Procentajul riscului asociat cu tratamentul  

- Tratamente alternative posibile şi procentajul riscului 

- Declaraţia pacientului cu privire la înţelegerea informaţiilor furnizate 

- Semnăturile doctorului şi a pacienţilor 

- Posibilitatea de a anula consimţământul în orice moment  

(d.o) 

Formularul pentru consimţământul specific protezării şoldului, cu următoarele informaţii 

incluse:  

- Numele pacientului 

- Denumirea procedurii 

- Locul intervenţiei (organul, partea, nivelul corpului) 

- Efecte adverse ale tratamentului sau procedurii 

- Diagnosticul şi motivul procedurii 

- Procentajul riscului asociat cu tratamentul  

- Tratamente alternative posibile şi procentajul riscului 

- Declaraţia pacientului cu privire la înţelegerea informaţiilor furnizate 

- Semnăturile doctorului şi a pacienţilor 

- Posibilitatea de a anula consimţământul în orice moment  

(d.o) 

- Formulare standardizate, folosite pentru a obţine consimţământul pacienţilor, pentru 

cercetare ştiinţifică 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului de a-şi da consimţământul în ceea ce priveşte procedurile de 

diagnosticare şi/sau tratamentele furnizate, fără consimţământul pacienţilor 

Cazurile de încălcare a dreptului de a-şi da consimţământul 

 

 

5. DREPTUL LA LIBERA ALEGERE 

 

Nivelul: Ministerul Sănătăţii   
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- Posibilitatea, pentru cetăţenii din toate regiunilor, de a vizita unu specialist medical în altă 

ţară a Uniunii Europene, fără autorizaţie prealabilă, vizita gratuită sau subvenţionată parţial 

- Tratamente care nu cer urgenţă –tratamente în spital – în altă ţară a Uniunii Europene, fără 

autorizaţie prealabilă, cu tratamentul gratuit sau parţial subvenţionat, pentru cetăţenii din toate 

regiunile  

 

Nivelul 3: Organizaţia civică   

- Încălcarea dreptului la libera alegere referitor la: 

Onorarii diferite, în spitale publice sau private;  

Încurajări pentru a căuta tratament în anumite spitale sau centre; 

Nevoia de a obţine autorizaţie pentru anumite tratamente; 

Pacienţii nevoiaşi pot fi trataţi în anumite spitale 

- Cazuri de încălcare a dreptului la libera alegere 

 

Alte perspective 

- Procentajul oamenilor care simt că au putut  alege doctorul corespunzător    

 

 

6. DREPTUL LA INFORMAŢII PRIVATE ŞI CONFIDENŢIALITATE 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

Directive naţionale sau proceduri, ce ţin de protecţia, folosirea şi dezvăluirea informaţiilor  

despre pacienţi, care asigură că pacientul şi/sau pe reprezentantul lor legal că sunt oferite într-

o manieră potrivită ,referitor la:   

- Ce fel de informaţii sunt înregistrate şi reţinute 

- Scopurile pentru care informaţiile sunt înregistrate şi reţinute 

- Ce protecţii se cuvin pentru a asigura nedezvăluirea informaţiilor  

- Ce fel de informaţii oferite vor apărea de obicei 

-  Posibilităţi disponibile despre cum vor fi folosite şi dezvăluite informaţiile  

- Despre drepturile de a accesa, şi unde este necesar, de a corecta informaţiile păstrate despre 

ei în registrele de îngrijire a sănătăţii 

- Informaţiile care le sunt furnizate de legea naţională de  implementare a Directivei 95/46/EC 

- Previziuni legale, specifice tării sau principii ale declaraţiei de guvernământ 

 

Legi, norme sau principii naţionale care includ următoarele recomandări: 

- Un doctor poate furniza informaţii despre pacient dacă acesta şi-a dat consimţământul 

- În cazurile în care există o limitare fizică sau incapacitatea de a înţelege consimţământul 

pacientului cu privire la informaţiile sale şi nu există un risc imediat asupra sănătăţii 

pacientului, o a treia persoană va primi responsabilitatea (doctor, familie, partener)  

-  Dacă pacientul este conştient că are dreptul de a decide care informaţii ar trebui comunicate, 

când se află în sala de operaţie sau într-o secţie de spital 

- Lista de pacienţi care aşteaptă tratamentul nu trebuie afişată într-un loc deschis publicului, 

cu sau fără descrierea patologiei, şi fişele medicale să nu fie vizibile altor persoane decât celor 

autorizate 

- Oamenii cei mai vulnerabili (persoanele cu dizabilităţi, minorii şi persoanele învârstă) la fel 

şi pacienţii, care au suferit o procedură specifică majoră, au dreptul să primească atenţie 

particulară pentru a li se proteja demnitatea, de exemplu în sala de terapie intensivă ar trebui 

să existe intimitate în timpul orelor de vizită chiar dacă ar însemna folosirea temporară a 

structurilor 

- Intimitatea unui pacient, când oferă sau primeşte informaţii cu privire la starea sa de 
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sănătate, ar trebui garantată prin oferirea unor zone specifice, alta decât cea în care aşteaptă 

alţi pacienţi  

- Împărtăşirea informaţiilor despre pacienţilor către alte persoane, este supravegheată 

(rezultate de diagnostic şi dosar clinic)  

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Camere cu un singur pat, pentru pacienţii aflaţi pe moarte şi pentru familiile lor, dacă este 

cerut (h.d.) 

- Cazuri de neautorizare a circulaţiei informaţiilor medicale (h.d.)  

- Cazuri de neautorizare a circulaţiei înregistrărilor medicale (h.d.) 

- Încălcarea confidenţialităţii pacienţilor bolnavi de HIV/SIDA (h.d.) 

- Informaţii oferite în timpul vizitelor în prezenţa studenţilor (doar spitalele care predau 

studenţilor) (h.d.) 

- Separator în camerele pacienţilor externi (d.o) 

- Numele pacientului văzut sau auzit în zonele exterioare faţă de pacient (d.o.) 

- Identificarea personalului prin culoarea uniformei (d.o) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului la informaţii private şi confidenţialitate referitor la:  

Informaţii medicale normative împărtăşite persoanelor neautorizate  

Dosarele cu cazurile pacienţilor împărtăşite persoanelor neautorizate 

- Cazuri de încălcare a dreptului  la informaţii private şi confidenţialitate  

 

 

7. DREPTUL LA RESPECTAREA TIMPULUI  PACIENŢILOR 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

- Informaţii asupra listelor de aşteptare pentru examinările diagnosticului şi tratamente, 

valabile pe paginile de internet instituţionale peste tot în Ţară 

- Informaţii asupra listelor de aşteptare pentru alegerea operaţiei, valabile pe paginile de 

internet instituţionale peste tot în Ţară  

- Perioada maximă de aşteptare pentru examinările specifice, care nu necesită urgenţă  

- Perioade de aşteptare diferite, bazate pe prioritatea clinică  

- Perioade de aşteptare pentru proceduri de operaţii specifice, care nu sunt considerate a fi o 

urgenţă 

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Diagnostic sau tratament terapeutic (doar pentru pacienţi care nu sunt internaţi) imposibil de 

a fi programat în ultimele 30 de zile (nu datorită motivelor tehnice) (h.d.) 

- Procentajul pacienţilor bolnavi de cancer care au putut să înceapă radioterapia în mai puţin 

de 21 de zile în 2009 (h.d.) 

- Procentajul pacienţilor bolnavi de cancer care au putut să înceapă chimioterapia în mai puţin 

de 21 de zile în 2009 (h.d.) 

- Procentajul pacienţilor care au aşteptat mai puţin de 7 zile pentru Tomografie, care nu 

necesită urgenţă în 2009 (h.d.) 

- Procentajul pacienţilor operaţi prin Bypass coronarian, care au aşteptat mai puţin de 90 de 

zile (h.d.) 

- Procentajul pacienţilor operaţi prin ACTP Angioplastie coronariană transluminală percutană, 

care au aşteptat mai puţin de 90 de zile (h.d.) 
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- Procentajul pacienţilor operaţi pentru Protezare şold, care au aşteptat mai puţin de 90 de zile 

(h.d.) 

- Lista de acceptare pentru spitalizarea programată pentru operaţia aleasă, valabilă publicului 

şi consultabilă, cu respectarea normelor naţionale de intimitate (h.d.) 

- Perioadele de aşteptare disponibile publicului, pentru următoarele servicii oferite pacienţilor 

nespitalizaţi: 

examinări de diagnostic, vizitele specialistului şi terapiile (h.d.) 

- Perioadele de aşteptare valabile publicului, pentru următoarele servicii oferite pacienţilor 

nespitalizaţi: 

operaţii (inclusiv ziua operaţiei) şi Radioterapii (h.d.) 

- Date de contact unice, pentru programări (h.d.) 

- Programări la specialişti, efectuate telefonic sau prin internet (h.d.) 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului la respectarea timpului pacienţilor referitor la:  

boala agravată din cauza întârzierii tratamentului;  

boala agravată  din cauza întârzierii diagnosticului (datorită perioadei de aşteptare);  

perioade de aşteptare excesive pentru examene specifice 

- Cazuri de încălcare a dreptului la respectarea timpului pacienţilor 

 

 

8. DREPTUL LA OBSERVAREA STANDARDELOR DE CALITATE 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

Programe de acreditări guvernamentale naţionale pentru servicii de sănătate 

Centre naţionale pentru dezvoltarea, adunarea şi distribuirea de ghiduri pentru practica clinică 

Îmbunătăţirea calităţii, inclusă în planul de învăţământ academic al doctorilor şi asistentelor 

(profesionişti)  

Lista clasificării calităţii serviciilor de sănătate 

 

Nivelul 2: Spitalul 

Implicarea spitalului în programele de acreditare publică (h.d.)  

Acreditări/certificări, voluntare ale spitalului, bazate pe modelul internaţional existent în 

prezent (ISO 9000, EFQM, Comisia Internaţională Comună etc.) (h.d.) 

Calitatea unităţii (h.d.) 

Studii pentru aprecierea satisfacerilor pacienţilor în ultimii doi ani; rezultate disponibile 

publicului; acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului (h.d.) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

Încălcarea dreptului la observarea standardelor de calitate 

Cazuri de încălcare a dreptului la observarea standardelor de calitate  

 

 

9. DREPTUL LA SIGURANŢĂ 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

- Prevedere în legislaţie a folosirii unui sistem de adunare de informaţii cu privire la 

evenimentele nefavorabile, de către profesioniştii de îngrijire a sănătăţii (chirurgi) 

- Prevedere în legislaţie a protecţiei legale pentru oamenii care raportează un eveniment 

nefavorabil, în măsura în care informaţia împărtăşită nu poate fi folosită mai târziu într-o 



 101 

procedură juridică 

Recomandări naţionale pentru implementarea „Listei de siguranţă chirurgicală WHO” 

 

Nivelul 2: Spitalul 

Ghiduri ale spitalului ţinând cont de Lista de siguranţă chirurgicală WHO (h.d.) 

Procedura pentru reducerea riscului transfuziilor (h.d.) 

Raport actualizat (nu mai târziu de un an) asupra infecţiilor din spital (h.d.)  

Procedura pentru spălatul mâinilor (h.d.) 

Coduri pentru prioritatea în procedurile de triaj în Departamentul Urgenţe (h.d.) 

Zone rezistente la foc accesibile oamenilor cu dizabilităţi (h.d.) 

Semne pentru ieşirile de urgenţă (d.o) 

Semne pentru stingătoare (d.o) 

Plan de evacuare (d.o) 

Sisteme de comunicare suplimentare  pentru ieşiri de urgenţă (d.o) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

Încălcarea dreptului la siguranţă referitor la:  

- identificarea greşită a pacientului; 

- medicament prescris greşit sau doză incorectă, întârziată sau administrare omisă;  

- operaţie chirurgicală în locul nepotrivit;  

- pierderea sau amestecarea examinărilor; 

- căzături accidentale ale pacienţilor din pat sau de pe targă 

- pansamente sau instrumente lăsate accidental în interiorul pacientului  

- anestezic administrat incorect, cu efecte letale 

Cazuri de încălcare a dreptului la siguranţă 

 

Altă perspectivă 

- Procentajul Infecţiilor SARM (Stafilococul Auriu Rezistent la Meticilină) 

- Monitorizarea unităţilor pentru donarea de sânge: 

Sisteme pentru organizarea verificărilor şi măsurilor de testare ale sângelui 

Directive naţionale pentru evaluarea riscului în comportamente sexuale  

Sisteme pentru raportarea de evenimente nefavorabile şi reacţii nefavorabile  

Penalităţi întocmite pentru încălcarea previziunilor naţionale, adoptate în conformitate cu 

Directiva 

 

10. DREPTUL LA INOVAŢIE 

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Folosirea telemedicinei (h.d.) 

- Înregistrări electronice ale pacientului 

- Transferul datelor medicale între profesioniştii spitalelor şi GP, alţi profesionişti (h.d) 

- Folosirea următoarelor tehnici chirurgicale mai puţin invazive:    

Colecistectomie laparascopică 

Prostatectomie laparoscopică 

Discectomie Microendoscopică (DME) 

Bypass arterial coronar direct minim invaziv (BACDMI)  

Hernie inghinală laparoscopică 

Hernie paraesofagiană laparoscopică (h.d) 

- Folosirea Analgezicelor Verificate pe Pacient (AVP) (h.d) 
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Saltele speciale cu spumă, aer, gel sau apă, destinate pentru prevenirea presiunii asupra 

plăgilor 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- În călcarea dreptului la inovaţie referitor la: 

Întârzieri în introducerea testelor de diagnosticare inovative; 

Întârzieri în introducerea tratamentului inovativ 

Întârzieri în zonele speciale de cercetare medicală 

Cazuri de încălcare a dreptului la inovaţie 

 

Altă perspectivă  

- Disponibilitatea tehnologiei medicale (la milionul de locuitori): 

Scanere tomografice computerizate   

Unităţi MRI 

Echipament pentru radioterapie 

Litrotriţie 

Mamografe 

- Disponibilitatea medicamentelor noi pentru cancer prin sistemul de sănătate naţional (anul 

perioadei de lansare) 

Capetitabine 

Gemcitabine 

Imatinib 

Irinotecan 

Oxaliplatin 

Rituximab 

Trastuzumab 

Vinorelbine 

Întârzieri (în zile) între autorizarea comercializării şi accesul efectiv pe piaţă (spital şi vânzare 

cu amănuntul ) al tuturor substanţelor pentru pacienţi  

Procentajul Medicilor generalişti care folosesc Înregistrarea Electronică a Pacientului (ÎEP – 

Înregistrare electronică şi memorarea datelor individuale administrative ale pacientului) în 

îngrijirea primară 

- Procentajul Medicilor generalişti care folosesc următoarea reţea electronică pentru transferul 

de date ale pacienţilor: 

Rezultate de laborator 

Administrarea datelor la titular 

Date medicale pentru asistenţi/profesionişti 

Administrarea datelor la alţi asistenţi 

Reţete medicale pentru farmacii 

Date medicale în ţară străină 

 

 

11. DREPTUL DE A EVITA SUFERINŢA NENECESARĂ ŞI DUREREA  

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

Studiu guvernamental, în ultimii 3 ani, care să determine dacă normele naţionale existente 

sunt extrem de restrictive în ceea ce priveşte controlul produselor farmaceutice în cadrul 

Sistemului Naţional de Îngrijire al Sănătăţii , împiedică prescrierea, distribuirea sau 

tratamentul medical, care foloseşte produse farmaceutice cu efect narcotic, respectiv 

schimbările făcute consecvent  
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Nivelul 2: Spitalul  

- Măsurarea durerii pacienţilor pentru: 

Operaţia generală 

Ortopedie  

Oncologie 

Ginecologie (h.d) 

- Instruirea personalului pentru terapia durerii în ultimii doi ani (h.d.) 

Servicii de terapia durerii după operaţie, de care pacienţii sunt informaţi (h.d.)  

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului pentru a evita suferinţa nenecesară şi durerea cu referire la 

morfina neadministrată când este recomandată de procedurile internaţionale, la tratamentul 

durerii excesive; 

calmante neadministrate când este nevoie sau după tratamente dureroase; 

neputinţa de a măsura durerea post-operatorie în caz de operaţii chirurgicale; 

existenţa legilor naţionale sau normelor care limitează prescrierea de medicamente narcotice, 

de către medici pentru pacienţi la terapia durerii.   

- Cazuri de încălcare a dreptului de a evita suferinţa nenecesară şi durerea  

 

Altă perspectivă 

- Numărul de paturi alocate fiecărui adult în îngrijirea paliativă la milionul de locuitori  

- Cantitatea consumului de morfină (miligram per cap) 

 

 

12. DREPTUL LA TRATAMENT PERSONALIZAT 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii 

- Indicaţii legislative ce privesc nediscriminarea şi îngrijirea personalizată, ţinând cont de 

diversitatea culturii şi a religiei 

- Indicaţii legislative ce privesc nediscriminarea şi îngrijirea personalizată, ţinând cont de 

diferenţa de vârstă 

- Indicaţii legislative ce privesc nediscriminarea şi îngrijirea personalizată, ţinând cont de 

diferenţele de sex 

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Alegerea mâncării (h.d) 

- Asistenţă religioasă valabilă în spital sau la cerere 24 de ore pentru:  

Protestanţi 

Anglicani 

Catolici 

Ortodoxi 

Evrei 

Musulmani 

Altele (h.d.) 

- Serviciul de consiliere psihologică pentru pacienţi şi familiile lor, în anumite situaţii: 

pacienţi cu probleme oncologice şi familiile lor 

pacienţi pentru transplant şi familiile lor 

femeile agresate, aflate în Camera de Urgenţă 

altele (h.d) 
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- Proceduri de asigurare a pacienţilor care cer o a doua părere, cu sau fără plată suplimentară 

(h.d)  

- Prelungirea perioadei de vizitare în timpul zilelor de lucru (h.d) 

- Prelungirea perioadei de vizitare în timpul Duminicilor şi vacanţelor (h.d) 

- Traducători disponibili în spital sau chemaţi telefonic (h.d) 

- Traducători de semne, disponibili în spital sau chemaţi telefonic (h.d) 

- Serviciu de intermediere culturală, disponibil în spital sau chemaţi telefonic (h.d) 

Zone de joacă în interiorul secţiei de pediatrie (h.d) 

- Mobilier corespunzător în secţiile de pediatrie (h.d) 

- Permiterea prezenţei părinţilor, nonstop cu loc corespunzător pentru a dormi în cameră şi 

pentru utilizarea restaurantului cu autoservire (h.d) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

Încălcarea dreptului la tratamentul personalizat cu referire la: 

- imposibilitatea părinţilor de a-şi asista copilul nonstop pe perioada spitalizării 

- pacienţii spitalizaţi care nu şi-au putut găsi asistenţa religioasă, conform credinţei lor 

- pacienţii spitalizaţi care nu au putut comunica din cauza lipsei unui traducător sau a unui 

intermediar 

- Cazuri de încălcare a dreptului la tratamentul personalizat 

 

 

13. DREPTUL LA RECLAMAŢIE 

 

Nivelul 1: Ministerul de sănătate 

- Organizaţii independente care să asiste cetăţenii la prezentarea reclamaţiilor 

- Raportul autorităţilor sănătăţii asupra reclamaţiilor prezentate de cetăţeni,  în ultimii doi ani  

- Programul guvernamental publicat,  de primire şi analizare a reclamaţiilor, privind serviciile 

de îngrijire a sănătăţii (linie telefonică directă, birou relaţii publice) 

 

Nivelul 2: Spitalul 

- Comitete sau organizaţii pentru primirea reclamaţiilor şi rezolvarea conflictelor (h.d) 

- Revizuire sistematică şi analize a reclamaţiilor primite şi raport scris (h.d) 

- Procedură stabilită pentru a integra recomandarea din raport (h.d) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

- Încălcarea dreptului la reclamaţie cu referire la:  

Lipsa răspunsului la reclamaţiile cetăţenilor; 

Răspunsul la reclamaţiile cetăţenilor dat după o perioadă de timp prea lungă ; 

Ameninţări, intimidări sau represalii la adresa pacienţilor, care au reclamat sau denunţat 

serviciile inadecvate  

Cazuri de încălcare a dreptului la reclamaţie 

 

 

14. DREPTUL LA COMPENSARE 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţii  

- Asigurarea spitalelor 

- Comisii/organizaţii care acţionează în afara proceselor de litigiu 

- Organizaţii independente care oferă ajutor legal gratuit sau cu costuri reduse 
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Nivelul 2: Spitalul  

- Asigurarea medicală (h.d) 

- Asigurare suplimentară pentru doctorii spitalelor (h.d) 

- Comisii sau organizaţii pentru ajutarea părţilor la finalizarea unei înţelegeri asupra 

compensării, separate faţă de spital (h.d) 

 

Nivelul 3: Organizaţia civică 

Încălcări ale dreptului la compensare referitoare la: 

- Cazuri civile care au durat mai mult de 6 ani 

- Cazuri de erori medicale, în care cetăţenii nu pot să-i găsească pe medicii care oferă dovezi 

juridice împotriva altor medici 

- Cetăţeni care au fost supuşi ameninţărilor, intimidărilor sau alte represalii, datorită faptului 

că au cerut compensări de la un medic sau spital 

- Cetăţeni care au suferit din cauza erorilor medicale şi au primit, prin alte mijloace (ilegale), 

o ofertă de compensare mai mică decât valoarea suferinţei cauzate  

- Cazuri de încălcare a dreptului la compensare 

 

 

15. DREPTUL LA CETĂŢENIA ACTIVĂ 

 

Nivelul 1: Ministerul Sănătăţi 

- Dreptul pacienţilor/cetăţenilor de a întreprinde acţiuni pentru a verifica şi controla 

respectarea în mod eficient a drepturilor pacienţilor în sistemul de sănătate, specificat în mod 

explicit în legislaţie 

- Legislaţia îngrijirii sănătăţii şi alte măsuri de documentare cu privire la dreptul organizaţiilor 

de cetăţeni de a evalua sau fixa standarde, cu privire la calitatea serviciilor de îngrijire a 

sănătăţii. 

- Recunoaşterea legală că aceste informaţii, produse de către cetăţeni şi organizaţiile 

pacienţilor, trebuie să fie folosite pentru evaluarea politicii de sănătate. 

 

Nivelul 2: Spital 

- Iniţiative comune făcute în parteneriat (autorităţile spitalelor şi organizaţiile pacient-

cetăţeni) cu privire la calitatea serviciilor în ultimii doi ani 

- Consultări periodice cu reprezentanţii pacienţilor sau organizările cetăţenilor asupra 

problemelor generale sau specifice. 

- Posibilitatea utilizatorilor de a evalua calitatea serviciilor şi produselor din străinătate 

 

Level 3: Organizare civică 

 Încălcări ale dreptului la cetăţenie activă cu privire la: 

- Organizaţii de cetăţeni care nu au putut aduce informaţii 

- Organizaţii de cetăţeni care nu au putut să ducă la bun sfârşit revizuirea şi verificarea 

activităţilor care privesc serviciile de sănătate 

- Organizaţii de cetăţeni care nu au putut să intervină direct în situaţii de încălcare sau 

protejarea inadecvată a drepturilor 

- Organizaţii de cetăţeni care nu au putut să propună informaţii şi propuneri, sau nu au primit 

răspuns la propunerile lor. 

- Cazuri de încălcare a dreptului la cetăţenie activă 
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ANEXA B 

 

Numerele 

 

Ţări:    20 

Spitale: 56 

Ministere: 23 

Organizaţii: 70 

 

BELGIA 

 

Organizaţii partenere: 

 

Belgia 1 (Partea-flamandă): Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Persoană de contact:<Klaartje Bruyninckx klaartje.bruyninckx@vlaamspatientenplatform.be 

www.vlaamspatientenplatform.be 

 

Belgia 2 (Partea vorbitorilor de franceză) 

Ligue des Usagers des Services de Santé – LUSS asbl www.luss.be 

Persoană de contact: Sophie Lanoy S.lanoy@luss.be 

 

3 Spitale monitorizate 

- Universitair Ziekenhuis Leuven Gasthuisberg (Lovenio) – paturi disponibile 1472 

- Centre Hospitalier Régional de la Citadelle (CHR) (Liege) – paturi disponibile 1200 

- Spitalul Academicl Saint-Luc (Brussels) – paturi disponibile 964 

 

2 Minister 

- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid – Agenţia Flamandă pentru îngrijirea sănătăţii 

- Ministère des Affaires sociales et de la santé publique 

 

2 Chestionare civice completate de: 

- Vlaams Patiëntenplatform vzw + Federale Ombudsdienst Rechten van de Patiënt + 

verschillende ombudspersonen van ziekenhuizen + patiëntenverenigingen (‟t Lichtpuntje, 

VAPA vzw, Stroke vzw, ME-Vereniging vzw, Uilenspiegel vzw, Belgische Vereniging voor 

Pulmonale Hypertensie vzw, Werkgroep Hersentumoren vzw, Ruggensteun vzw, CCV vzw, 

Hartekinderen vzw, CVA Kempen 

- LUSS (Ligue des Usagers des Services de Santé) + Oxygène Mont-Godinne + Association 

de transplantés pulmonaires asbl + Psytoyens + Erreurs Médicales ASBL, + AMIS 

(Association des Médiateurs d‟Institutions de Soins) + La médiatrice fédérale « Droits du 

patient » + Un médecin travaillant pour ATD Quart Monde 

 

 

BULGARIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Fundaţia Index   www.index-bg.org 

Persoană de contact: Lucy Mincheva indexfoundation@abv.bg 

 

3 Spitale monitorizate 

http://www.vlaamspatientenplatform.be/
http://www.luss.be/
mailto:S.lanoy@luss.be
http://www.index-bg.org/
mailto:indexfoundation@abv.bg
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- Spitalul multi-specializat pentru tratament activ (Sofia) – paturi disponibile 929 

- Al doilea Spital multi-specializat pentru tratament activ (Sofia) – paturi disponobile 244 

-Al patrulea Spitalul multi-specializat pentru tratament activ (Sofia) – paturi disponobile 111 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii bulgar 

 

Chestionar civic completat de: 

- Institutul internaţional pentru sănătate şi asigurare de sănătate - NGO 

 

 

CIPRU 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Comitetul Districtului Limassol pentru examinarea plângerilor pacienţilor  
Persoană de contact: Stella Playbell playbell@cytanet.com.cy 

 

1 Spital monitorizat 

- Spitalul General din Nicosia – paturi disponibile 30 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii cipriot 

 

Chestionar civic completat de: 

- Asociaţia din Cipru a pacienţilor cu cancer şi prietenii 

 

 

CROAŢIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Asociaţia croată pentru drepturile pacienţilor  http://www.pravapacijenata.hr/eng/ 

Persoană de contact: Dula Sunara dula.sunara@st.t-com.hr 

 

ESTONIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Asociaţia estoniană pentru sprijinirea pacienţilor  

Persoană de contact: Anne Veskimeister info@epey.ee 

 

1 Spital monitorizat 

- Centrul medical din nordul Estoniei (Põhja-Eesti Regionaalhaigla) din Tallin – paturi 

disponibile 1245 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii estonian 

mailto:playbell@cytanet.com.cy
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4 Chestionare civice completate de: 

- Asociaţia pacienţilor cu cancer din nordul Estoniei 

- Organizaţia Estoniană pentru sprijinirea oamenilor cu dizabilităţi mentale 

- Asociaţia Estoniană a diabeticilor 

- Societatea Estoniană a celor cu psoriasis 

 

 

FINLANDA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Sosiaali-ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry 

Asociaţia organizaţiilor de voluntariat din sănătate, social, asistenţă socială (YTY) 

http://www.sosteryty.fi 

Persoană de contact: Riitta Kittila   Riitta.Kittila@sosteryty.fi 

 

1 Spital monitorizat 

- Spitalul Meilahti Tower din Helsinki – paturi disponibile 335 

 

Minister 

- Ministerul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii (MSAH) http://www.stm.fi/en/ministry 

 

4 Chestionare civice completate de: 

- Asociaţia Finlandeză a bolnavilor de poliomelită 

- Asociaţia bolnavilor pulmonari Heli 

- Asociaţia Finlandeză a cardiacilor 

- Organizaţia Centrală finlandeză a bolnavilor de piele 

- Asociaţia invalizilor din boli şi accidente 

- Asociaţia Finlandeză a surzilor 

- Asociaţia Finlandeză a celor cu tulburări neuromusculare 

- Misiunea străzii Hanko 

- Banderola albastră Finlandeză 

 

FRANŢA 
 

 

Organizaţie parteneră: 

 

CISS - Collectif Interassociatif Sur la Santé www.leciss.org 

Persoană de contact: Isabelle PONS ipons@leciss.org 

 

4 Spitale monitorizate 

- Spitalul Pitié-Salpétrière (AP-HP) din Paris – paturi disponibile 1613 

- CHR (Centru Spital Regional) Orleans - paturi disponibile 920 

- Spitalul Pitié-Salpétrière (AP-HP) din Marseille - paturi disponibile 804 

- Spitalul Necker (AP-HP) din Paris - paturi disponibile 540 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii francez 

mailto:Riitta.Kittila@sosteryty.fi
http://www.leciss.org/
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NANSOT Jean-Jacques - DGS – Responsabil cu asociaţiile şi misiuni de reprezentare a 

pacienţilor 

VISCONTINI Alexandre - DGS – Biroul de programare, sinteză, suport legal 

PERROT Sandrine – DGOS – drepturile pacienţilor 

 

7 Chestionare civice completate de: 

- Cancer 321 

- ACSAC (Association Contre la Spondylarthrite Ankylosante et ses Conséquences) Pays de 

la Loire 

- ADMD (Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité – Asociaţia dreptului de a muri 

cu demnitate 

- CISS – Centru regional 

- Asociaţia E3M (orfani) 

- Ligue Nationale Contre le Cancer 

- CISS (Collectif Interassociatif Sur la Santé) 

 

 

GERMANIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Bürgerinitiative Gesundheit DGVP e.V. 

Deutsche Gesellschaft für Versicherte und Patienten www.dgvp.de 

Persoană de contact: Katja Rupp info@dgvp.de 

 

5 Spitale monitorizate 

- Campus Charité Berlin Mitte 

- Benjamin Franklin Charite 

- Heloios Berlin Buch 

- Vivantes Am Urban Berlin 

- Vivantes Neukölln Berlin 

 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii german – Departamentul politica de sănătate 

 

Chestionar civic completat de: 

- Bürgerinitiative Gesundheit DGVP 

 

 

GRECIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Europaiki Ekfrassi http://www.ekfrasi.gr/en/framepage.html 

Persoană de contact: Rania Papastavropoulou ekfrasi@ekfrasi.gr 

 

2 Spitale monitorizate 

http://www.dgvp.de/
mailto:info@dgvp.de
http://www.ekfrasi.gr/en/framepage.html
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- Spitalul General Universitar Attikon – paturi disponibile 563 

- Spiliopoulio Hospital "Saint-Helen" – paturi disponibile 31 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii grec – Director General al Serviciului pentru Protecţia Pacienţilor 

 

Chestionar civic completat de: 

- Europaiki Ekfrassi 

 

 

UNGARIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Uniunea ungară a libertăţilor civile http://tasz.hu/en 

Persoană de contact: Stefania Kapronczay kapronczay.stefania@tasz.hu 

 

3 Spitale monitorizate 

- Fovárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapesta     - paturi disponibile 850 

- Szent Imre Kórház, Budapesta                                               - paturi disponibile 653 

- Komlói Egészségcentrum Nonprofit Kft., Komló                  - paturi disponibile 165 

 

Minister 

- Ministerul Resurselor Naţionale – Departamentul Politicilor Juridice şi de Sănătate  

 

9 Chestionare civice completate de: 

- Betegjogi, Gyermekjogi és Ellátottjogi Közalapítvány 

- Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat 

- Afázia - Az Újrabeszélok Egyesülete 

- Magyar Hemofília Egyesület 

- Rákbetegek Országos Szövetsége 

- Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete 

- Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

- Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum 

- Szószóló Alapítvány 

 

 

LETONIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Pacientu Ombuds http://www.pacientuombuds.lv/lat/ 

Persoană de contact: Liene Sulce liene@pacientuombuds.lv 

 

Spital monitorizat: 

- Spital Clinic Universitar de Copii, Riga – paturi disponibile N/A 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii letonian 

Daina Murmane-Umbrasko – Şeful diviziei de Analiză şi Planificare a Politicii de Sănătate 

http://tasz.hu/en
http://www.pacientuombuds.lv/lat/
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Antra Valdmane – Reprezentant-şef al diviziei Tratament şi Dezastre 

 

Chestionar civic completat de: 

- Pacienţii Ombudsman + Societatea de ajutorare pentru pacienţii cu leucemie + Asociaţia 

diabeticilor din Riga + Asociaţia de ajutorare a pacienţilor cu probleme oncologice „Copacul 

vieţii” + Fundaţia spitalului de copii 

 

 

LITUANIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Consiliul Reprezentanţilor  Organizaţiilor de Pacienţi din Lituania  

http://www.pacientutaryba.lt/lt/index.php 

Persoană de contact: Vida Augustiniene info@pacientutaryba.lt 

 

2 Spitale monitorizate: 

- Spitalul Universitar Santariskiu Klinikos din Vilnius – paturi disponibile 1164 

- Spitalul Universitar de Urgenţă dinVilnius                – paturi disponibile 770 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii din Republica Lituania 

Arvydas Gabrilavicius – Departamentul pentru îngrijirea sănătăţii personale, Director 

Reprezentant  

 

Chestionar civic completat de: 

- Consiliul Reprezentanţilor Organizaţiilor de Pacienţi din Lituania  

 

 

REPUBLICA MACEDONIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Centru de cercetare şi cooperare a politicii regionale „Studiorum” www.studiorum.org.mk 

Persoană de contact: Filip Gerovski filip.gerovski@studiorum.org.mk 

 

Spital monitorizat: 

- Clinica de Obstetrică şi Ginecologie din Skopie – paturi disponibile 556 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii din Macedonia, Şeful departamentului pentru integrarea în UE 

 

Chestionar civic completat de: 

- CRPRC Studiorum 

 

 

MALTA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

mailto:info@pacientutaryba.lt
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Reţeaua se sănătate din Malta http://www.maltahealthnetwork.org/ 

Persoană de contact: Antoinette Zahra antonia.zahra@gov.mt 

 

Spital monitorizat: 

- Mater Dei Hospital (Ms. Marion Rizzo CEO (Funcţionar şef executiv)  

 Paturi disponibile 887 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii, Îngrijire a vârstnicilor şi comunităţii 

Dr. Miriam Dalmas, Director, Direcţia pentru Dezvoltarea politici. Afaceri Internaţionale şi 

Europene 

 

Chestionar civic completat de: 

- Mişcarea Hospice din Malta 

 

 

POLONIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Institutul pentru Drepturile Pacienţilor şi Educaţia Sănătăţii http://www.prawapacjenta.eu/  

Persoană de contact: Bojarska Magdalena magda@ippez.org.pl 

 

4 Spitale monitorizate 

- Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie– paturi disponibile 1027 

- Szpital Kliniczny Dzieci_tka Jezus" din Varşovia- paturi disponibile 690 

- Szpital Wolski im. dr Anny Gostynskiej Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 

- paturi disponibile 318 

- Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego" in Łód - paturi disponibile 

13 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii – D-na Barbara Krystyna Kozłowska, rzecznik praw pacjenta, Jakub 

Bydlo, Şeful Departamentului de Dialog Social 

 

Chestionar civic completat de: 

- Stowarzyszenie Amazonki Warszawa Centrum 

 

 

PORTUGALIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Associação PAR - Respostas Sociais www.par.org.pt 

Persoană de contact: Joana Ferreira Dias Maia Nogueira Joana.maia.nogueira@gmail.com 

 

Spital monitorizat: 

- Spitalul St. Joseph – Porto- paturi disponibile 1075 

mailto:antonia.zahra@gov.mt
http://www.par.org.pt/
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Minister 

- Ministerul Sănătăţii portughez 

 

Chestionar civic completat de: 

- Associação Par – Respostas Sociais 

 

 

 

ROMÂNIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Societatea de Scleroză Multiplă din România http://www.smromania.ro/  

Persoană de contact: Cosmina Dudu   cosmina.dudu@smromania.ro 

 

3 Spitale monitorizate: 

- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Cluj - paturi disponibile 1454 

- Spitalul Universitar de Urgenţă, Bucureşti – paturi disponibile 900 

- Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, Bucureşti – paturi disponibile 700  

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii Român 

 

Chestionar civic completat de: 

- Federaţia Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer 

 

 

SLOVACIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Združenie na ochranu práv spotrebite_ov v Poprade www.ombudspot.sk 

Persoană de contact:    Igor Elias      igor.elias@ombudspot.sk 

 

2 Spitale monitorizate: 

- Univerzitná nemocnica Bratislava - paturi disponibile 2928 

- Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice – paturi disponibile 1516 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii  

MUDr. Eugen Nagy 

 

Chestionar civic completat de: 

- Združenie na ochranu práv pacientov 

 

 

 

 

 

mailto:cosmina.dudu@smromania.ro
http://www.ombudspot.sk/
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SPANIA 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Sociedad Española de Atención al Usuario de la Sanidad http://www.seaus.net/index_0.htm 

Persoană de contact:    Fco. Carceles pcarcelesg@gmail.com 

 

8 Spitale monitorizate: 

- Spitalul Gregorio Marañon de Madrid  - paturi disponibile 1540 

- Spitalul Donostia San Sebastian – paturi disponibile 1150 

-  Spitalul Universitario Virgen de la Arrixaca - paturi disponibile 863 

- Spitalul universitario Son Dureta Palma de Mallorca/ I .Balears - paturi disponibile 838 

- Spitalul Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza - paturi disponibile 800 

- Spitalul universitario Germans Trias i Pujol Badalona/ Barcelona - paturi disponibile 638 

- Spitalul San Jorge de Huesca - paturi disponibile 315 

-  Spitalul Moises Brogi de Sant Joan de Espi - paturi disponibile 310 

 

2 Ministere** 

- Ministerul Sănătăţii -  Servicio Aragones 

Teresa Antoñanza, Direccion General de Atención al Usuario/Cosejeria de Salud 

- Ministerul Sănătăţii -  Comunidad Valenciana 

Paciente/Direción General de Calidad y Atención al Paciente/Consejeria de Salud 

 

2 Chestionare civice completate de: 

- Asociación de Personas con Linfedema de Aragón, ADPLA 

- Organizaţia civică Alcer Ebro  

 

 

MAREA BRITANIE 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Reţeaua de sprijinire pentru durerile pelviene http://www.pelvicpain.org.uk/ 

Persoană de contact:    Judy Birch judy_b@dsl.pipex.com 

 

5 Spitale monitorizate: 

- Barts and the London - paturi disponibile 1024 

- Spitalul Universitar Wales – paturi disponibile 1000 

- St George's Healthcare NHS - paturi disponibile 1000 

- Royal Infirmary of Edinburgh - paturi disponibile 887 

- St Mary's – Londra - paturi disponibile N/A 

 

2 Ministere 

- Ministerul Sănătăţii -  Englez/Galez 

Sophia Callaghan - Consultant în sănătate publică, Liz Kite – Director adjunct pentru Afaceri 

Corporative, Andrea O'Conell – Director adjunct pentru îmbunătăţirea calităţii, Fiona 

Richardson – Director adjunct de specialitate şi reprezentare terţiară, Matt Wain Şeful 

Siguranţei Pacientului, Ebi Sosseh Conducător al egalităţii şi drepturilor omului  

- Ministerul Sănătăţii Scoţian 

http://www.seaus.net/index_0.htm
mailto:pcarcelesg@gmail.com
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Alastair Pringle, Şeful Centrul pacientului şi Egalităţile,  Direcţia  politici şi strategie de 

sănătate  

2 Chestionare civice completate de: 

- Spitalul Poole NHS Trust + " Sfătuirea pacientului şi serviciul Liaison " PALS + 

Reţeaua de sprijinire pentru durerile pelviene   

-NHS Lothian (Scoţian) 

 

 

 

ITALIA 

 

 

Organizaţie parteneră: 

 

Cittadinanzattiva Onlus www.cittadinanzattiva.it www.activecitizenship.net 

Persoană de contact:    Daniela Quaggia d.quaggia@activecitizenship.net 

 

8 Spitale monitorizate: 

- Spitalul San Filippo Neri, Roma - paturi disponibile 367 

- Sandro Pertini, Roma – paturi disponibile 357 

- Policlinico Tor Vergata - paturi disponibile 341 

- San Giovanni Bosco, Turin - paturi disponibile 326 

- Presidio Ospedaliero di Acireale - paturi disponibile 119 

 

Minister 

- Ministerul Sănătăţii 

Alessandro Ghirardini, Şeful Unităţii Calităţii – Direcţia Generală pentru Planificarea 

Sănătăţii 

 

Chestionar civic completat de: 

- Cittadinanzattiva Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.activecitizenship.net/
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SURSE NAŢIONALE 

 

Organizaţiile partenere au integrat datele lipsă în statisticile oficiale consultând autorităţile şi 

sursele naţionale. Lista completă a acestor surse adiţionale este următoarea: 

 

9. (Dreptul la siguranţă) 

     Finlanda: Serviciul Finlandez al Crucii Roşii 

      Letonia: Serviciul Naţional de Sânge 

 

10. (Dreptul la înnoire) 

      a. Disponibilitatea tehnologiei medicale (nr. per milion de populaţie): Scanere 

Tomografice Computerizate – Unităţile MRI – Echip. terapiei cu radiaţii – Litotriţie – 

Mamografe  
 

Bulgaria: Ministerul Sănătăţii, Conceptul Restructurării Spitalului în Judeţ, 2010. (Aceste 

date se referă doar la spitale, nimic despre facilităţi ambulatorii).  

Germania: Serviciul de monitorizare a Mamografiei   

Letonia: Arhiva medicală “LATMED”: baza de date păstrată de Agenţia de Stat a 

Medicamentelor.  

Lituania: Agenţia de Acreditare a Îngrijirii Sănătăţii în subordinea Ministerului Sănătăţii  

Malta: Departamentul de Imagistică Medicală, Spitalul Mater Dei; Departamentul Radio 

Terapie, Spitalul Sir Paul Boffa; Departamentul Urologie, Spitalul Mater Dei; 

Departamentul Mediul de sănătate   

 

      b. Disponibilitatea de medicamente noi pentru cancer disponibile prin sistemul naţional de 

sănătate (anul de lansare): Capecitabine – Gemcitabine – ImatinibIrinotecan – Oxaliplatin – 

Rituximab – Trastuzumab – Vinrelbine  

 

Bulgaria: Roche Bulgaria Director producţie. Ordonanţa 23 a Ministerului Sănătăţii; Ziar de stat. 

Elli Lilly Director producţie; Novartis Director producţie; Fişierele Agenţiei  Naţionale de 

Droguri 

Cipru: Revista “the scanner” Februarie 2010; Departamentul de Control de maşini, Ministrul 

muncii Panicos Demetriade; Centru de Oncologie a bănci din Cipru, director Alecos Stamatis; 

Servicii farmaceutice Ministerul Sănătăţii– Kontomeniotis.  

Estonia: Departamentul de Mediu. Institutul Naţional pentru Dezvoltarea Sănătăţii. Agenţia de 

Stat a Medicamentelor. 

Finlanda: Agenţia de Medicamente Finlandeză; NamWeb; Baza de date a Medicinii Naţionale  

Ungaria: Országos Gyógyszerészeti Intézet – Pagină net  

Lituania: Agenţia de stat a controlului Medicamentelor în subordinea  Ministerului Sănătăţii  

      Malta: Directoratul pentru Politica Farmaceutică şi Monitorizare, Ministerul Sănătăţii, Îngrijirea       

      vârstnicilor şi comunităţii 

Slovacia:  Biroul de stat pentru controlul de droguri – baza de date a drogurilor înregistrate. 
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MULŢUMIRI 

 

Efectuarea acestei munci de evaluare şi a acestui raport a fost posibilă mulţumită următorilor 

oameni şi organizaţii, cărora ACN doreşte să le mulţumească în mod special: 

 

- Tuturor Organizaţiilor Civice Partenere implicate, Ministerelor de Sănătate, Directorilor de 

Spitale şi a personalului, după cum este listat în Anexa B.  

- Fundaţia Cetăţeniei Active - Fondaca  

- Giovanni Caracci, Agenas – Agenţia Naţională Italiană Pentru Serviciile de Sănătate  

- Melody Ross, past ACN Director  

- Ilaria Vannini, Universitatea din Siena, Facultatea de Economie  

Mulţumiri în special celor de la birourile Sediului Cittadinanzattiva care au lucrat în 

comunicări, presă, adunare de fonduri. 
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AUTORILOR: 

 

Alessandro Lamanna  
Doctor, specialist in Igienă şi Medicina Preventivă, este directorul tehnic al Programului de 

Audit Civic şi lucrează cu Reţeaua Cetăţenilor Activi pentru iniţiative, care se ocupă cu 

calitatea de îngrijire a sănătăţii, fiind împuternicitul cetăţenilor în îngrijirea sănătăţii. Este 

consultantul pentru Agenţia Naţională Italiană pentru Serviciile Regionale de Sănătate 

(Agenas) şi director medic al îngrijirii medicale acreditate la domiciliu în Roma.  

 

Rosapaola Metastasio  
Sociologist, a lucrat pentru Cittadinanzattiva din 2008 în personalul naţional al Auditului 

Civic, care se ocupă cu problemele metodologice ale programului, cu instruirea şi 

supravegherea unor echipe locale din timpul desfăşurări procesului. Ca Manager de Proiect 

coordonează activităţi referitoare la un proiect promovat de către Tribunalul pentru Drepturile 

Pacienţilor. Din  2010 este membru al Agenţiei pentru Evaluarea Civică a Cittadinanzattiva.  

 

Teresa Petrangolini  
Director al Reţelei Cetăţenilor Activi şi Secretar General al Cittadinanzattiva. A fost 

Secretarul Naţional al Tribunalului pentru Drepturile Pacienţilor, unul din reţelele ce aparţin 

de Cittadinanzattiva. Sub conducerea ei, Cittadinanzattiva a primit medalia de aur pentru 

Serviciile Publice de Sănătate în 2006 şi Premiul EESC pentru Societatea Civilă Organizată în 

2007 . Are o experienţă vastă în domeniul activismului civic în Italia şi în străinătate.  

 

Daniela Quaggia  
Reţeaua de Cetăţeni Activi  - Coordonator  de Proiecte. Lucrează în Cittadinanzattiva de  4 ani 

în Biroul Relaţii Instituţionale; din Ianuarie 2010 este membru al personalului Reţelei 

Cetăţenilor Activi şi proiect manager al celei de-a Cincea ediţii a Zilei Drepturilor Pacienţilor   

 

Alessio Terzi  
Preşedinte al Cittadinanzattiva – inginer profesionist şi expert al sistemelor de evaluare.  Din 

1990 se ocupă cu dezvoltarea şi testarea tehnicilor de analiză civică, care permit cetăţenilor să 

participe în mod independent în procesul evaluării. Din 1998 până în 2010 a direcţionat 

programele naţionale ale Evaluării Civice a siguranţei şi calităţii în îngrijirea sănătăţii, în 

special Programul de Audit Civic, adoptat în Italia de către 175 unităţi de îngrijire a sănătăţii, 

opt regiuni şi recunoscut de Ministerul Sănătăţii.   

Davide Integlia  
(capitolul n. 7) A câştigat o PhD în Economia şi Managementul Sănătăţii şi a obţinut,  de 

asemenea, un Masterat în Studii Economice Europene în Bruges. În prezent este Director al 

Domeniul Inovaţiei la Institutul pentru Competitivitate, I-COM, şi colaborează cu câţiva 

„think tanks‟. Scopul principal de cercetare include analiza sistemelor de sănătate a ţarilor 

industrializate şi dezvoltate. În prezent studiază  mai multe nivele de guvernare a serviciilor 

de îngrijire a sănătăţii dintre statul  Italian , diverse regiuni, şi autorităţile locale.   

 

 

 

 

 

 

 

   


