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Rezumat:  O  problemă  deosebită  în  teoria  şi  practica 
medicinei este pacientul.
Pacientul  are  din  nou  un  mare  stress  –  pacientul  cu  
marea problemă a menţinerii sănătăţii care se realizează 
prin  promovarea  sănătăţii  şi  dintr-o  dată,  dacă  este  
bolnav...Facultatea  de  Medicină  trebuie  să  dezvolte  
pacientul şi bolnavul ca o realitate teoretică şi practică a 
medicinei.
Cuvinte  cheie: pacient,  drepturi,  educaţie  pentru 
sănătate, relaţie medic-pacient
Abstract: A special problem in the theory and practice of  
medicine is the patient. 
The patient has another human major stress – the patient  
with  his  great  problem  of  health  maintenance  
accomplished by health promotion or all at once if he is  
ill…… Faculty  of  Medicine  should  develop  the  patient  
and the sick man as a theoretical and practical reality of  
medicine. 
Keywords: patient, rights, education for health, patient-
physician relation. 

În  sănătate  şi  boală,  în  sănătate  există  o  stare 
obişnuită, firească, naturală faţă de boală când se schimbă 
„ceva”, boala este o alternare, o înlocuire, o devianţă faţă 
de  starea  de  sănătate  a  normalului,  dar  şi  în  cadrul 
cazurilor  prin  boli  autoasumate  în  care  boala  este 
stigmatizată (care devalorizează un act social).

Drepturile pacientului fac parte dintr-un complex 
al  drepturilor  omului,  iar boala va  avantaja  o irosire  a 
individualităţii  proprii  din  punct  de  vedere  spiritual, 
biologic şi în probleme de natură economică.

F.A. Hayek – laureatul  premiului Nobel a spus 
despre o latură periculoasă aşa zisului „economist” – din 
economist care nu este decât economist, are toate şansele 
să devină  dăunător,  dacă  nu chiar  „periculos”,  el  are  o 
totală inadvertenţă pentru viaţa de zi cu zi a oamenilor, 
pentru  a  se  confrunta,  a  pricepe  raţiunea  complexului 
social (după Ion Ionescu şi Dumitru Stan).

În momentul în care un individ este bolnav apare 
un  fenomen,  el  nu  mai  are  o  dependenţă,  devine 
dependent, o subordonare faţă de alcineva (medic etc.)

Un  bolnav:  „individul  suferind  de  o  stare 
patologică şi care primeşte sau nu servicii medicale”.
Un pacient: - „o persoană bolnavă sau nu, care consultă 
un  medic  (pacientul  poate  fi  un  individ  sănătos  care 

consultă medicul într-o relaţie de medicină preventivă, de 
epidemiologie...”
Pacientul

Pacientul  va  merge  la  serviciile  medicale 
inclusiv din cauza bolii şi din mai multe motive:
- pacientul este un contribuabil al impozitelor
- pentru medic este o obligaţie etică şi mai ales este un 

drept politic şi economic
- după Cochrane   – ca o definiţie pentru un consumator, 

care se adresează serviciilor medicale:
• „cineva care utilizează...”
• „cineva care este afectat de...”
• „cineva care este îndreptăţit să...”
• „cineva  care  fiind  constrâns  să  utilizeze... 

serviciile legate de sistemul sanitar”
În tot ce este viaţă există un Drept al tuturor cetăţenilor:
Dreptul:
- La viaţă!
- La o condiţie umană nedegradantă
- La libertate
- La viaţă personală
- La opinie
- La existenţă egală şi participativă în cadrul grupului
De la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 
decembrie 1948 s-a depus „Carta drepturilor Pacientului – 
(Carta a fost elaborată de IPPF, publicat în limba română 
de SECS cu sprijinul UNFPA).
Carta drepturilor pacientului
Fiecare pacient are dreptul la:
Informare
- să  fie  informat  despre  existenţa  şi  benericiile 

planificării familiale
Acces
- să  aibă  acces  la  servicii  indiferent  de  sex,  religie, 

etnie, statut matrimonial sau domiciliu
Opţiune
- să  decidă  liber  dacă  va  recurge  la  servicii  de 

planificare familială şi ce metodă va folosi
Siguranţă
- să poată recurge la o metodă de planificare familială 

eficientă şi lipsită de riscuri
Intimitate
- să  i  se  ofere  sfaturile  şi  serviciile  într-o  ambianţă 

plăcută
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Confidenţialitate
- să i se garanteze păstrarea confidenţialităţii
Demnitate
- să fie tratat politicos, cu respect şi atenţie
Confort
- să se simtă confortabil în timpul consultaţiei
Continuitate
- să poată continua folosirea metodelor alese cât timp 

doreşte
Opinie
- să-şi poată exprima opiniile despre serviciile primite
În „Carta drepturilor pacientului”  avem în vedere:
- grija  de  ameliorare  a  stării  de  sănătate  pe  baza 

drepturilor omului
- se realizează etica serviciilor de sănătate pe baza:
 transformarea morbidităţii
 punerea la dispoziţia cercetătorilor
- după  1970  a  avansat  şi  din  punct  de  vedere  al 

drepturilor pacientului
- din „Carta drepturilor pacientului” fiecare pacient are 

dreptul la:
• informare
• acces
• opţiune
• siguranţă
• intimitate
• confidenţialitate
• demnitate
• confort
• continuitate
• opinie

După  Dan  Enăchescu (un  mare  pedagog  român)  – 
drepturile  şi  responsabilitatea  pacientului  sunt  cel  mai 
bine structurate astfel:
DREPTURI:
- accesul la asistenţă (medicală)
- respectul şi demnitatea (persoanei)
- confidenţialitatea (păstrarea secretului bolii)
- siguranţa  personală  (în  noul  statut  de  relaţie  cu 

profesionistul sănătăţii
- identitatea (celor implicaţi în îngrijirea lor)
- comunicarea (cu alte persoane)
- consimţământul  (pentru  actul  medical  propus  a  fi 

indicat)
- opţiunea a doua (dreptul la o a doua opţiune)
- refuzul tratamentului
- regulile spitaliceşti (informare asupra)
Obiectivele  strategice  ale  OMS  privind  pacientul 
(Amsterdam 1994):
- drepturile  pacientului  –  constituent  al  politicilor  de 

sănătate
- îmbinarea  pentru  pacient  a  cadrului  legislativ  cu 

prevederile codurilor profesionale
- „perimetrul” juridic şi drepturile pacientului
- echilibru  /  etică  în  perimetrarea  drepturilor 

pacientului
- aspect de unicitate faţă de alte relaţii interumane
- solidaritatea – medic/pacient
- depinde de tradiţia / obiceiurile sociale ale grupului

- tehnologia  medicală  şi  depersonalizarea  actului 
medical

- rezultatele  actului  medical  depind  major  de  relaţia 
umană dintre medic / pacient

Asemeni unui serviciu la care  dimensiunile calităţii care 
fac profeţia şi realitatea satisfacţiei bolnavului.
Dimensiunile calităţii (Maxwell):
1. Eficacitatea: obţinerea celor mai bune rezultate, prin 

acordarea celor mai bune îngrijiri
2. Eficienţa: obţinerea  celor  mai  bune  rezultate,  prin 

limitarea costurilor
3. Accesibilitatea: posibilitatea obiectivă a individului 

de  a  apela  la  serviciile  medicale  –  cost,  distanţă, 
transport, programul medicului etc.

4. Acceptabilitatea:  conformarea  serviciilor  medicale 
la dorinţele, nevoile şi aşteptările pacienţilor

5. Optimizarea: cântărirea  costurilor  şi  efectelor 
îngrijirii,  astfel  încât  să se obţină cel  mai avantajos 
raport

6. Legitimitatea: acordarea  îngrijirilor  de  sănătate  în 
conformitate  cu  normele,  legile  şi  valorile  din 
societate

7. Echitatea: distribuirea  echitabilă  a  îngrijirilor  de 
sănătate în rândul populaţiei

De la aceste şapte  dimensiuni ale calităţii, la intervenţia 
serviciilor  sanitare  în  care  vom  reda  dimensiunile 
fezabilităţii.
R. Pineault, C. Daveluy (Université de Montreal) enumără 
următoarele dimensiuni ale fezebilităţii:
- dimensiunea juridică   (dacă este legal ce se doreşte să 

se realizeze)
- dimensiunea  politică   (atitudinile  organizaţiilor 

politice, guvernamentale, ministeriale)
- dimensiunea  economică   (calculele  de  stimulare 

privind  cost/avantaj,  cost/eficienţă  etc.  în  ceea  ce 
priveşte varianta aleasă)

- dimensiunea organizaţională   – varianta propusă dacă 
se încadrează în obiectul organizaţiei (serviciilor)

- dimensiunea  socio-culturală   –  a  variantei  dacă  se 
încadrează  valorilor  socio-culturale  ale  comunităţii 
căreia i se adresează

- dimensiunea etică  : a intervenţiei
Statusul social al medicului
Medicul este factorul preponderent al sistemului sanitar la 
profesionist (E.  Freidsom  1970)  el  este  cea  mai  bună 
formă a  facultăţilor  de  medicină.  Relaţia  medicului  cu 
pacientul  are  în  faţă  o  totală  acţiune  în  universalism 
(Iustin  Lupu,  Ioan  Zanc),  în care  el  s-a  format  printr-o 
pregătire tehnică excepţională.
În  perioada  relaţiei cu  medicul  pacientul  face  o 
recunoaştere a ceea ce este el, o confesare inclusiv de ce îi 
face vizita.
Relaţia medic-pacient ca o relaţie de roluri
Medicul poate avea o serie de roluri care poate fi:
- ca tutore
- ca mentor
- rolul  de  purtător  de  cuvânt,  care  va  da  informaţii 

pentru organizaţia sa
- rolul de lider pentru a obţine un succes
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Probleme ale inserţiei sociale a individului:
- socializarea  individului  –  devine  membru  al  unei 

asemenea societăţi
- status social reprezintă locul individului în societate 

(după Ralph Linton)
Indicele dezvoltării umane (IDU) elaborat de ONU, 1990 
(având în componenţă durata vieţii, gradele de cunoaştere 
al populaţiei, standardul de viaţă) în care ţara noastră are 
un  indice  inferior  (România  0,729)  inclusiv  pentru 
Europa.
Secretul medical
- drept  al  pacientului  reprezintă  şi  o  obligaţie  a 

profesioniştilor  sănătăţii,  dar  există  situaţii  în  care 
secretul  medical  este  un  pericol  public.  Secretul 
medical definit are un caracter „limitat” / „realist” / 
„relativ”

- specificaţii   în Codul de Deontologie francez (art. 35) 
„Pentru raţiuni legitime în care medicul apreciază în 
consecinţă,  un  bolnav  poate  fi  lăsat  în  ignoranţă 
privind un diagnostic  grav”.  Un  prognostic fatal nu 
trebuie  arătat  decât  cu  mare  rezervă,  poate  fi 
periculos  însă  familia  trebuie  a  fi  prevenită dacă 
bolnavul n-a interzis în prealabil aceasta...”

În  mare  relaţia  medicului cu  pacientul: 
mondializarea sănătăţii, adică populaţia globului va ştii ce 
înseamnă sănătatea – cu toate regulile ei ce reprezintă un 
drept al locuitorilor din fiecare ţară – şi la care, educaţia 
pentru  sănătate  are  un  rol  deosebit  de  activ,  pentru  că 
toate grupurile – în special de la ţară, va ştii că acest drept 
va fi constituit dintr-o obligaţie a guvernelor.
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