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HOTĂRÎRE
privind audierile publice pe marginea subiectului:
’’Respectarea demnităţii şi integrităţii fiinţei umane în domeniul ocrotirii sănătăţii.
Garantarea accesibilităţii şi a echităţii în ceea ce priveşte accesul la serviciile medicale sau
drepturile individuale”
în conformitate cu articolele 22 şi 491 din Regulamentul Parlamentului, Comisia drepturile
omului şi relaţii interetnice adoptă prezenta hotărîre.
Art.l. - Se ia act de rapoartele: dlui Boris GÎLCĂ, Secretar General de Stat al Ministerului
Sănătăţii, Protecţiei Sociale şi Familiei; dlui Anatol MUNTEANU, Secretar General de Stat al
Ministerului Justiţiei; dlui Aureliu SUHAN, Director-interimar al Departamentului Instituţiilor
Penitenciare; dlui Dumitru PARFENTIEV, Director general al Companiei Naţionale de Asigurări
în Medicină; dlui Mihail LUPU, Vice-director al Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor
Medicale; de informaţia prezentată de dl Mihail COTOROBAI, Avocat al Poporului; dl Ian
FELDMAN, Preşedinte al Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea
egalităţii; dl Iurie GARABA, adjunct al Procurorului General, precum şi de opiniile deputaţilor
Comisiei drepturile omului şi relaţii interetnice a Parlamentului Republicii Moldova.
Art.2. - Membrii Comisiei au fost informaţi despre problemele implementării legislaţiei în
domeniul protecţiei drepturilor pacientului şi a modului de aplicare a prevederilor Legii cu privire
la drepturile şi responsabilităţile pacientului, nr. 263-XVI din 27.10.2005, a Legii cu privire la
exercitarea profesiunii de medic, nr. 264-XVI din 27.10.2005 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 192
din 24.03.2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al
farmacistului, precum şi asupra angajamentelor Republicii Moldova asumate în faţa Organizaţiei
Naţiunilor Unite, a Consiliului Europei şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind protecţia
drepturilor pacientului la ocrotirea sănătăţii; despre cazurile de discriminare în procesul de prestare
a serviciilor de asistentă medicală, etc.
Art.3. - Comisia constată apariţia unor deficienţe în procesul de implementare a legislaţiei
nominalizate, ce se datorează mai multor factori, inclusiv lipsei acute de cadre medicale, în special
în mediul rural şi instituţiile penitenciare ca urmare a exodului specialiştilor; infrastructura şi starea
sanitaro-igienică nesatisfăcătoare a instituţiilor medicale; echipamentul medical depăşit şi dotarea
tehnico-materială insuficientă, acestea fiind condiţiile care duc la scăderea accesului populaţiei la
servicii medicale calitative şi demotivarea personalului medical care, în condiţii grele de muncă,
surmenaj şi remunerare insuficientă, părăseşte sistemul sănătăţii.
Art.4. - Guvernul:
- va executa observaţiile finale pe marginea celui de-al treilea Raport periodic al Republicii
Moldova privind implementarea Pactului Internaţional cu privire la Drepturile Economice, Sociale

şi Culturale prezentat Comitetului ONU pentru Drepturile Economice Sociale şi Culturale,
adoptate în cadrul reuniunii a 78-a, desfăşurată la 6 octombrie 2017 la Geneva;
- va implementa prevederile Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului,
nr.263-XVI din 27.10.2005 şi va asigura respectarea demnităţii fiinţei umane prin prisma realizării
drepturilor pacientului;
- va aloca resursele financiare necesare pentru implementarea Programului naţional de
dezvoltare a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2016-2020, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 1238 din 11.11.2016 şi va îndeplini obiectivele incluse în Program;
- va dezvolta cadrul relevant de politici publice şi reglementări pentru a îmbunătăţi
mecanismului de supraveghere a recomandărilor internaţionale privind drepturile omului;
- va asigura în totalitate realizarea celor 14 drepturi definite în Carta Europeană a Drepturilor
Pacienţilor;
- va include deţinuţii în categoria persoanelor asigurate medical alături de celelalte categorii
de persoane aflate la întreţinerea statului;
- va soluţiona problema discriminării cu care se confruntă persoanele şi grupurile
defavorizate şi marginalizate, în special persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi,
persoanele ce trăiesc cu HIV/SIDA, deţinuţii, refugiaţii şi solicitanţii de azil în accesul la servicii
de sănătate şi va sensibiliza lucrătorii medicali cu privire la nevoile speciale ale acestor persoane;
- va asigura excluderea perceperii taxelor pentru intervenţiile de acordare a asistenţei
medicale de urgenţă în instituţiile penitenciare;
- va asigura că procesul de optimizare a instituţiilor medicale nu limitează accesibilitatea
fizică şi financiară a serviciilor de sănătate, în special în rândul persoanelor cu dizabilităţi, a
persoanelor în etate şi a celor care locuiesc în zonele rurale;
- va înlătura provocările cu care se confruntă în prezent sectorul ocrotirii sănătăţii, axîndu-se
pe respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
- va dezvolta serviciile medicale de calitate pentru persoanele private de libertate, echivalente
cu cele prestate în sistemul public de sănătate;
- va implementa politicile naţionale şi angajamentele asumate faţă de organismele
internaţionale, în vederea descurajării fenomenelor de discriminare şi rele tratamente a pacienţilor
în instituţiile medico-sanitare, şi pentru combaterea acestora;
- va definitiva şi va prezenta, în cel mai scurt timp posibil, soluţii practice, concrete şi reale
pentru depăşirea problemelor sistemice în instituţiile medico-sanitare, care asigură servicii de
ocrotire a sănătăţii, astfel încît să fie garantate accesibilitatea şi echitatea în ceea ce priveşte
accesul la serviciile medicale şi drepturile individuale;
- va transfera serviciile de asistenţă medicală din cadrul Departamentului Instituţiilor
Penitenciare către Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, inclusiv va asigura finanţarea
acestei reorganizări;
- va identifica modalităţi eficiente de motivare şi menţinere în serviciu a personalului medical
din unităţile medicale din penitenciare, precum şi din Spitalul-penitenciar;
- va informa Comisia drepturile omului şi relaţii interetnice, pînă pe data de 01 iunie 2018,
despre realizarea prezentei hotărîri.
Art.5. - Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale:
- va executa Hotărîrea Guvernului nr. 192 din 24.03.2017, cu privire la aprobarea Codului
deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului, prin care este exprimată adeziunea
lucrătorilor medicali şi a farmaciştilor la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la Convenţia
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, precum şi la alte tratate şi
convenţii internaţionale la care Republica Moldova este parte;
- va implementa Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare
a asistenţei medicale de urgenţă pentru anii 2016-2020, prezentînd Guvernului anual, pînă la data
de 20 a lunii ce urmează după anul gestionar, informaţia generalizată privind măsurile realizate;

- va realiza prevederile Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi
Normelor metodologice de aplicare a acestuia în anul respectiv;
- va asigura conlucrarea eficientă dintre serviciile Asistenţă Medicală Urgenţă, Asistenţă
Medicală Primară şi Asistenţa Medicală Spitalicească;
- va efectua control periodic privind respectarea/implementarea de către cadrele medicale şi
managerii instituţiilor medico-sanitare publice a actelor normative în vigoare din domeniul
sănătăţii (legi, ordine, regulamente, protocoale clinice);
- va revizui indicatorii de performanţă profesională individuală a lucrătorilor medicali, cu
includerea în lista indicatorilor de performanţă a principiilor de conduită conform Codului
deontologic al lucrătorului medical şi farmacistului;
- va crea un mecanism de evaluare a calităţii serviciilor medicale prestate, bazat pe
respectarea drepturilor pacientului, cu stabilirea unor indicatori de măsurare a acţiunilor întreprinse
şi a rezultatului calităţii actului medical;
- va dezvolta politici de sănătate care să răspundă nevoilor pacienţilor cu boli terminale sau
limitatoare de viaţă, care să asigure integrarea îngrijirilor paliative în sistemul de sănătate la toate
nivelele;
- va depune efort pentru creşterea şanselor de supravieţuire a pacienţilor prin reducerea ratei
deceselor, a costurilor de asistenţă medicală şi a diminuării suferinţei umane;
- va supraveghea respectarea dreptului la securitatea vieţii personale, integritatea fizică,
psihică şi morală, prin asigurarea discreţiei în timpul acordării serviciilor de sănătate;
- va realiza dreptul la atitudine respectuoasă şi umană faţă de pacienţi, indiferent de vîrstă,
sex, apartenenţă etnică, statut socio-economic, convingeri politice şi religioase;
- va asigura un mecanism independent de soluţionare a plângerilor pentru pacienţii din toate
spitalele de psihiatrie şi instituţiile rezidenţiale psiho-neurologice, precum şi pentru familiile
acestora;
- va întreprinde măsuri urgente pentru a îmbunătăţi condiţiile materiale, inclusiv de
alimentaţie şi igienă, în toate spitalele psihiatrice şi instituţiile rezidenţiale psiho-neurologice;
- va asigura realizarea drepturilor procesuale, care oferă un grad sporit de protecţie contra
malpraxisului medical:
a) dreptul la asistenţa avocatului sau a unui alt reprezentant în scopul protecţiei intereselor
sale, în eventualitatea unui litigiu cu instituţia medicală;
b) dreptul la informaţie privind rezultatele examinării plângerilor, petiţiilor şi solicitărilor;
c) dreptul la atacare, pe cale extrajudiciară şi judiciară, a acţiunilor lucrătorilor medicali şi ale
altor prestatori ai serviciilor de sănătate, precum şi a funcţionarilor responsabili de garantarea
asistenţei medicale şi a serviciilor aferente;
d) dreptul la despăgubirea daunelor aduse sănătăţii;
- va crea un organ independent de expertiză profesională medicală care să examineze cererile
sau reclamaţiile pacienţilor, în mod obiectiv;
- va elabora curriculumul şi va iniţia cursuri de instruire iniţială şi continuă în domeniul
legislaţiei medicale şi drepturilor omului pentru personalul medical în vederea respectării
drepturilor pacienţilor în cadrul realizării actului medical;
- va asigura instruirea personalului medical din Instituţiile Penitenciare în materie de profil,
conform rigorilor stabilite de legislaţie;
- va intensifica eforturile pentru angajarea unui număr adecvat de personal medical calificat
în instituţiile penitenciare, inclusiv prin dezvoltarea sistemului motivaţional pentru activitate în
locurile de detenţie;7
- va elabora standardele de acreditare pentru serviciile medicale din locurile de detenţie,
precum şi pachetul minim de servicii medicale şi sociale acordate deţinuţilor.
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Art.6. - Compania Naţională de Asigurări în Medicină:

- va informa asupra serviciilor medicale gratuite indicate în Programul unic al asigurării
obligatorii de asistenţă medicală;
- va monitoriza asupra realizării dreptului la atitudine respectuoasă şi umană din partea
prestatorului de servicii de sănătate, drept care trebuie să fie o normă mutuală pentru toţi lucrătorii
medicali;
- va asigura dreptul pacientului de apelare şi informare în termini rezonabili asupra
dificultăţilor şi impedimentelor întîlnite, privind serviciile Companiei Naţionale de Asigurări în
Medicină;
- va asigura transparenţa gestionării mijloacelor contractate din fondurile asigurării obligatorii
de asistenţă medicală în comun cu prestatorii de servicii medicale, prin plasare de informaţii pe
paginile web oficiale şi mijloacele mass-media;
- va organiza, inclusiv prin agenţiile sale teritoriale, apărarea intereselor persoanelor asigurate
privind respectarea de către prestatorii de servicii medicale a clauzelor contractelor de prestare a
serviciilor medicale, conform legislaţiei în vigoare.
Art.7. - Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale:
- va revizui cadrul normativ cu privire la verificarea periodică a dispozitivelor medicale puse
în funcţiune şi aflate în dotarea instituţiilor medicale şi ajustarea la standardele internaţionale;
- va menţine un nivel ridicat al performanţelor şi securităţii dispozitivelor medicale aflate în
utilizare în reţelele sanitare din întreaga ţară, indiferent de natura proprietăţii asupra acestora,
precum şi certificarea lor;
- va evalua cu maximă exigenţă unităţile tehnico-medicale prestatoare de servicii în
domeniul dispozitivelor medicale, pentru ca toate serviciile acordate de orice fel, precum şi cele de
reparare-întreţinere a dispozitivelor medicale să se desfăşoare calitativ şi în termen optim;
- va supraveghea calitatea medicamentelor autohtone şi de import şi va efectua expertiza
documentaţiei analitico-normative, care este prezentată cu scop de înregistrare a medicamentelor în
Republica Moldova;
- va coordona procesul de expertiză şi autorizare a medicamentelor şi va supraveghea
desfăşurarea studiilor clinice;
- va verifica şi monitoriza activitatea farmaceutică desfăşurată în cadrul întreprinderilor şi
instituţiilor farmaceutice;
- va asigura accesul profesioniştilor din domeniul sănătăţii, industria farmaceutică, al
pacienţilor şi publicului larg la informaţii utile şi corecte privind medicamentele autorizate de
punere pe piaţă în Republica Moldova.
Art.8. - Ministerul Justiţiei:
- va intensifica eforturile pentru a îmbunătăţi serviciile de asistenţă medicală din instituţiile
penitenciare, inclusiv prin angajarea unui număr adecvat de personal medical calificat care să
beneficieze de instruire referitoare la Manualul privind investigarea şi documentarea eficientă a
torturii şi a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante (Protocolul de la Istanbul);
- va institui şi va asigura implementarea regulilor pentru a facilita solicitările de asistenţă
medicală privată din partea deţinuţilor şi îndreptările la serviciile specialiştilor din afară şi va
asigura acomodarea cu referire la necesităţile deţinuţilor cu dizabilităţi în mediul penitenciar;
- va supune procedurii de evaluare în scopul de acreditare a instituţiilor medico-sanitare
subordonate, în baza standardelor elaborate de MSMPS;;
- va îmbunătăţi condiţiile materiale, inclusiv prin renovarea şi dotarea încăperilor pacienţilor
aflaţi în detenţie;
- va asigura pacienţii aflaţi în detenţie cu alimente şi medicamente adecvate şi suficiente;
- va asigura planuri de tratament individualizate şi medicamente pentru pacienţii cu boli
psiho-neurologice, inclusiv medicamente anti-psihotice;

- va separa deţinuţii sănătoşi de cei care suferă de tuberculoză activă în toate locurile de
detenţie;7
- va acorda asistenţă medicală specializată deţinuţilor care suferă de tuberculoză activă şi
multi-drog rezistentă şi le va asigura ventilare adecvată;
- va institui măsuri corespunzătoare pentru prevenirea şi controlul eficient a răspândirii în
continuare a HIV în instituţiile penitenciare;
- va adopta o abordare sensibilă la gen şi va satisface necesităţile de servicii medicale şi
igienă personală a femeilor din sistemul penitenciar, în conformitate cu standardele internaţionale.
j

Art.9. - Se recomandă Consiliului Superior al Magistraturii:
- să examineze în termeni optimi demersurile privind eliberarea persoanelor condamnate pe
motiv de boală;
- să organizeze cursuri de instruire pentru judecători privind respectarea drepturilor
pacienţilor.
Art.10. - Se recomandă Procuraturii Generale:
- să investigheze cazurile de erori profesionale săvîrşite în exercitarea actului medical sau
medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a
personalului medical şi a furnizorului de servicii şi produse medicale, sanitare şi farmaceutice;
- să asigure promptitudine în procesul de efectuare a acţiunilor de urmărire penală şi a
expertizelor medico-legale, care ar confirma culpa medicilor în cazurile de malpraxis;
- să reacţioneze legal urgent la cazurile de încălcare din neglijenţă a regulilor şi metodelor de
acordare a asistenţei medicale, soldate cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a
sănătăţii (art.213 Cod penal)',
- să organizeze cursuri de instruire pentru procurori privind respectarea drepturilor
pacienţilor.
Art. 11. - Se recomandă Avocatului Poporului:
- să se autosesizeze pe marginea cazurilor de relevanţă ce ţin de intimidarea drepturilor
pacientului, beneficiari ai serviciilor medicale, ca urmare a interferenţei cu sistemul de sănătate;
- să monitorizeze modul în care autorităţile publice aplică legislaţia în domeniul ocrotirii
sănătăţii, respectării drepturilor pacientului, precum şi a altor domenii conexe;
- să informeze asupra cazurilor de nerespectare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale
omului în domeniile nominalizate;
- să analizeze datele cu privire la încălcarea drepturilor pacientului şi să remită propuneri
autorităţilor publice centrale şi locale obiecţii şi propuneri cu referire la asigurarea drepturilor
pacienţilor;
- să identifice căi de informare a populaţiei asupra celor 14 drepturi definite de Carta
Europeană a Drepturilor Pacientului, în colaborare cu societatea civilă şi cu mijloacele de
informare în masă, în felul aceasta cetăţenii vor mai iniţiaţi în domeniul drepturilor pacientului.
Art.12. - Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Vladimir ŢURCAN,
_^Preşedintele Comisiei

