
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

O R D I N
mun. Chişinău

cM” P6______________2017 nr.

Pentru aprobarea Regulamentului
Cu privire la modalităţile de acces şi vizitare de către reprezentanţii legali 
ai pacienţilor minori In subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare 
din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice

în temeiul prevederilor punctului 9 al Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, structuri şi efectivului-limită ale aparatului 
central al acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 397 din 31 mai 2011,

ORDON:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modalităţile de acces şi vizitare de 
către reprezentanţii legali ai pacienţilor minori în subdiviziunile de terapie 
intensivă şi reanimare din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, conform 
anexei.

2. Conducătorii instituţiior medico-sanitare publice de nivel republican, 
municipal sau raional:

1) vor organiza activitatea în secţiile de terapie intensivă şi reanimare, 
precum şi vor asigura accesul reprezentanţilor legali ai minorilor conform 
prevederilor Regulamentului aprobat;

2) vor informa Ministerul Sănătăţii despre implementarea prevederilor 
Regulamentului aprobat;

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
4. Controlul asupra executării prezentului ordin se asumă domnului Oleg 

Creciun, Viceministru.

Ministru Ruxanda GLAVAN



Aprobat
prin Ordinul Ministerului Sănătăţii

m .Jâb  2017

REGULAMENT
Cu privire la modalităţile de acces şi vizitare de către reprezentanţii legali 

ai pacienţilor minori în subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare 
din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice

Capitolul I. Dispoziţii generale
1. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii 

cu privire la drepturile copilului nr. 338-XIII din 15 decembrie 1994, Legii 
ocrotirii sănătăţii nr. 411—XIII din 28 martie 1995, Legii cu privire la drepturile şi 
responsabilităţile pacientului nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005, Legii cu privire 
la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei nr. 30 din 7 martie 
2 ° 13.

2. In sensul prezentului Regulament, se definesc următoarele noţiuni şi 
termeni:

Interesul superior al copilului -  asigurarea condiţiilor adecvate pentru 
creşterea şi dezvoltarea armonioasă a copilului, ţinînd cont de particularităţile 
individuale ale personalităţii lui şi de situaţia concretă în care acesta se află;

Informaţii medicale -  informaţiile despre starea sănătăţii fizice şi psihice a 
pacientului, precum şi datele obţinute pe parcursul examinării şi tratamentului, 
activităţilor de profilaxie şi de reabilitare a pacientului;

Instituţie medico-sanitară publică -  instituţie medico-sanitară publică de 
nivel republican, municipal ori raional, care au drept obiect de activitate prestarea 
către populaţie a serviciilor de asistenţă medicală, în mod special a asistenţei 
medicale spitaliceşti şi de urgenţă;

Secret medical -  informaţii confidenţiale despre diagnosticul, starea 
sănătăţii, viaţa privată a pacientului minor, obţinute în urma examinării, 
tratamentului, profilaxiei, reabilitării sau cercetării biomedicale (studiului clinic), 
care nu pot fi divulgate persoanelor terţe, cu excepţia cazurilor prevăzute de 
legislaţia în vigoare.

3. Scopul prezentului Regulament este asigurarea accesului reprezentanţilor 
legali ale persoanelor minore în subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare din 
cadrul instituţiilor medico-sanitare publice, precum şi de a îmbunătăţi modalităţile 
de comunicare dintre personalul medical angajat în cadrul instituţiilor medico- 
sanitare publice şi reprezentanţii legali.

4. Prezentul Regulament se adresează personalului medical şi managerial din 
instituţiile medico-sanitare publice, reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori, 
astfel cum sunt definiţi de legislaţia în vigoare, şi are drept obiect reglementarea 
modalităţilor de asigurare al accesului reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori 
în subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare din cadrul instituţiilor medico- 
sanitare publice.



Capitolul II. Timpul pentru vizitarea pacienţilor minori 
aflaţi în subdiviziunile de terapie intensivă sau reanimare

5. Administraţia instituţiilor medico-sanitare publice este obligată să afişeze 
în mod vizibil şi accesibil tuturor persoanelor programul obişnuit de vizite al 
pacienţilor.

6. Se permite vizitarea pacienţilor minori aflaţi în subdiviziunile de terapie 
intensivă sau reanimare zilnic, doar unui singur reprezentant legal, cu respectarea 
procedurilor interne a instituţiei, precum şi regulilor sanitaro-igienice în vigoare, 
de regulă în intervalul de timp programat în mod obişnuit pentru vizitarea 
pacienţilor, stabilit potrivit punctului 5 din prezentul Regulament. Se asigură 
prezenţa cu caracter permanent, al unuia dintre reprezentanţii legali, pentru 
pacienţii minori mai mici de 3 ani. în privinţa pacienţilor minori cu vîrste mai 
mari, prezenţa cu caracter permanent al unuia dintre reprezentanţii legali se va 
asigura în măsura posibilităţilor tehnico-materiale ale instituţiei medico-sanitare 
publice.

7. Cu permisiunea conducătorului subdiviziunii de terapie intensivă sau 
reanimare, ori, în lipsa acestuia, cu permisiunea medicului reanimatolog de gardă, 
vizitarea pacientului minor şi accesul reprezentantului legal în subdiviziunile de 
terapie intensivă sau reanimare se permite şi în afara programului de vizite 
obişnuit, menţionat în punctul 5 din prezentul Regulament, inclusiv pe timp de 
noapte.

8. în cazul unor accidente/cazuri de anvergură ce implică minori (infecţii în 
masă, abuzuri sexuale, etc.) care sunt concomitent internaţi în subdiviziunile de 
terapie intensivă sau reanimare, instituţia medico-sanitară publică poate refuza 
accesul tuturor reprezentanţilor legali ale persoanelor minorilor aflate în 
subdiviziunile respective. în măsura posibilităţilor, pacienţii din categoriile 
menţionate vor fi internaţi în încăperi separate, cu posibilităţi de a primi vizite de 
către reprezentanţii lor legali potrivit modalităţii prevăzute în punctul 7 din 
prezentul Regulament.

Capitolul III. Modalităţile de acces şi vizitare de către reprezentanţii 
legali ai pacienţilor minori în subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare

9. Accesul şi vizitarea pacienţilor minori aflaţi în subdiviziunile de terapie 
intensivă şi reanimare din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice se efectuează 
cu respectarea următoarelor condiţii:

1) respectarea interesului superior al copilului;
2) protejarea copilului de stigmatizare şi discriminare;
3) minimizarea eventualului impact negativ al informaţiei medicale asupra 

pacienţilor minori şi reprezentanţilor legali ai acestora.
10. în scopul respectării regulilor sanitaro-igienice în vigoare, reprezentanţii 

legali ai pacienţilor minori trebuie să nu prezinte semne de boli contagioase şi să 
fie echipaţi, după cum urmează: bahile, mască, halat şi bonetă.

înainte de a fi efectuată vizitarea unui pacient minor, reprezentatului legal i 
se asigură dezinfectarea mâinilor.



Echiparea pentru prima vizită al reprezentantului legal se asigură de către 
instituţia medico-sanitară publică.

11. Alimentarea reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori se va efectua
din contul lor propriu, în afara subdiviziunii de terapie intensivă sau reanimare.

12. Personalul medical din subdiviziunile de terapie intensivă şi reanimare 
trebuie să comunice corect şi coerent reprezentanţilor legali despre situaţiile cu 
conotaţie negativă care îi vizează pe pacienţii minori, să explice reprezentanţilor 
legali cauzele ce expun minorii în situaţii de risc pentru viaţa şi sănătatea lor.

13. Pentru vizitarea unui pacient minor aflat în subdiviziunea de terapie 
intensivă sau reanimare, reprezentantul legal semnează o declaraţie de 
confidenţialitate, cu următorul conţinut:

.„îmi asum angajamentul de a nu divulga orice fel de informaţii care 
constituie secret medical şi de care am luat cunoştinţă în timpul vizitei efectuate în 
subdiviziunea de terapie intensivă sau reanimare al instituţiei medico-sanitare
publice______________________________________, în privinţa oricărui pacient
intemait, de a nu efectua nici un fel de imagini foto sau video pe parcursul vizitei, 
de a proteja identitatea tuturor persoanelor minore internate, în special:

pacienţi minori victime ale violenţei fizice sau exploatării sexuale;
pacienţi minori victime ale traficului de persoane;
pacienţi minori care au săvîrşit tentative de suicid;
pacienţi minori suferinzi de tulburări psihice;
pacienţi minori bolnavi de tuberculoză sau boli venerice;
pacienţi minori infectaţi cu HIV sau bolnavi SIDA;
pacienţi minori bolnavi de maladii oncologice;
pacienţi minori victime ale accidentelor sau infecţiilor în masă;
minorele însărcinate urmare a unor acte de viol.”.

14. Declaraţia de confidenţialitate este parte componentă al Acordului 
informat la intervenţia medicală, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 
303 din 06 mai 2010 „Cu privire la asigurarea accesului la informaţia privind 
propriile date medicale şi lista intervenţiilor medicale care necesită perfectarea 
acordului informat”, şi se anexează de către personalul medical la Fişa medicală a
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bolnavului de staţionar. In cazul refuzului semnării declaraţiei de confidenţialitate,
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reprezentantul legal nu va avea drept de a vizita pacientul minor aflat în 
subdiviziunea de terapie intensivă sau reanimare.

15. Accesul şi vizitarea unui pacient minor aflat în subdiviziunea de terapie 
intensivă sau reanimare se permite numai unui singur reprezentant legal. In cazul 
în care se solicită accesul şi vizitarea pacientului minor de către mai mulţi 
reprezentanţi legali, dreptul de preferinţă se acordă mamei pacientului minor.

16. Pacientul minor are dreptul să-şi exprime opinia la soluţionarea 
chestiunii privind accesul şi vizitarea în cadrul subdiviziunii de terapie intensivă şi 
reanimare. De opinia minorului care a atins vîrsta de 10 ani se va ţine cont în mod 
obligatoriu, dacă aceasta a fost exprimată în deplină conştiinţă şi nu contravine 
intereselor lui. Opinia minorului se va consemna de către personalul medical în 
Fişa medicală a bolnavului de staţionar.



17. Personalul medical poate refuza accesul şi vizitarea pacienţilor minori de 
către reprezentanţilor legali cu semne de stare de ebrietate alcoolică sau narcotică, 
reprezentanţi legali care încalcă ordinea publică şi ordinea internă a instituţiei, 
reprezentanţi legali care sunt agresivi, lezează onoarea ori demnitatea, precum şi 
pun în pericol viaţa şi sănătatea lucrătorilor medicali sau ale oricăror alte persoane 
aflate în instituţia medico-sanitară publică. Personalul medical poate refuza 
accesul şi vizitarea pacienţilor minori de către reprezentanţilor legali cu semne 
catarale/de boală contagioasă, până ce aceste persoane vor prezenta actele medicale 
de rigoare care să confirme starea de sănătate corespunzătoare şi faptul că ele nu 
prezintă pericol pentru pacienţii instituţiei.

18. Conducerea subdiviziunii de terapie intensivă ori medicul reanimatolog 
de gardă, au dreptul să refuze accesul reprezentantului legal în sala de resuscitare 
în tipul efectuării de către personalul medical a manevrelor de resuscitare.
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19. In cazul instituţiilor medico-sanitare publice de boli contagioase, 
reglementarea modalităţilor de asigurare al accesului reprezentanţilor legali ai 
pacienţilor minori se efectuează prin actele normative interne ale instituţiei.

20. Interdicţia de vizitare a unui pacient minor se consemnează în Fişa 
medicală a bolnavului de staţionar, cu justificările de rigoare.

Capitolul IV. Drepturile şi responsabilităţile reprezentanţilor legali 
ai pacienţilor minori şi al personalului medical

21. Reprezentanţii legali ai pacienţilor minori au următoarele drepturi:
1) acces în cadrul subdiviziunilor de terapie intensivă sau reanimare, în 

condiţiile prezentului Regulament;
2) efectuarea vizitelor zilnice a pacientului minor, precum şi prezenţa 

permanentă alături de acesta, în condiţiile prezentului Regulament;
3) atitudine respectuoasă şi umană din partea personalului instituţiei 

medico-sanitare publice, indiferent de vîrstă, sex, apartenenţă etnică, statut socio- 
economic, convingeri politice şi religioase;

4) informaţii exhaustive cu privire la starea sănătăţii pacientului minor aflat 
în subdiviziunile de terapie intensivă sau reanimare, metodele de diagnostic, 
tratament şi recuperare, profilaxie, precum şi la riscul potenţial şi eficienţa 
terapeutică a acestora;

5) informaţie completă privind factorii nocivi ai mediului ambiant;
6) asistenţă a avocatului sau a unui alt jurist calificat în scopul protecţiei 

intereselor pacientului minor, în modul stabilit de legislaţie;
7) informaţie privind rezultatele examinării sesizărilor, plîngerilor şi 

solicitărilor, în modul stabilit de legislaţie;
22. Reprezentanţii legali ai pacienţilor minori deţin următoarele obligaţii:
1) să respecte regulamentele interne ale instituţiei medico-sanitare publice;
2) să respecte regulamentele şi instrucţiunile ce ţin de activitatea 

subdiviziunilor de terapie intensivă sau reanimare,
3 ) să respecte regulile sanitaro-igienice în vigoare;



4) să respecte măsurile de precauţie în contactele cu alte persoane, inclusiv 
cu personalul medical a subdiviziunilor de terapie intensivă sau reanimare, în cazul 
în care ştie că el suferă de o boală ce prezintă pericol social;

5) să comunice personalului medical informaţii complete despre bolile 
suportate şi cele curente ale pacientului minor;

6) să respecte regulile de comportament stabilite pentru pacienţi în instituţia 
medico-sanitară publică, precum şi recomandările personalului medical în 
perioada tratamentului pacientului minor în subdiviziunile de terapie intensivă sau 
reanimare;

7) să respecte drepturile şi demnitatea altor pacienţi minori şi 
reprezentanţilor acestora, precum şi ale întregului personalul medical al instituţiei 
medico-sanitare publice;

8) să părăsească subdiviziunea de terapie intensivă sau reanimare în cazul în 
care vizitarea în continuare a pacientului minor nu se permite de către personalul 
medical, în condiţiile prezentului Regulament.

23. Personalul medical angajat în subdiviziunile de reanimare şi terapie 
intensivă are următoarele drepturi:

1) să ceară respectarea de către reprezentanţii legali a regulamentelor şi 
instrucţiunilor interne ale instituţiei medico-sanitare publice, precum şi a 
subdiviziunii de terapie intensivă sau reanimare;

2) să solicite respectarea de către reprezentanţii legali a secretului medical în 
privinţa altor pacienţi;

3) să ceară respectarea de către reprezentanţii legali a programului de vizite 
stabilit, cu excepţiile prevăzute de prezentul Regulament;

4) să dispună imediat încetarea vizitei reprezentantului legal în cazul în care 
conform prevederilor stabilite de prezentul Regulament sau de alte acte în vigoare, 
prezenţa acestuia în subdiviziunea de terapie intensivă sau reanimare nu se mai 
justifică.

24. Personalul medical angajat în subdiviziunile de reanimare şi terapie 
intensivă deţine următoarele obligaţii:

1) să protejeze confidenţialitatea informaţiilor referitoare la toţi pacienţii 
internaţi în subdiviziunile respective, obţinute în cadrul activităţii profesionale;

2) să permită accesul reprezentanţilor legali în subdiviziunile de terapie 
intensivă sau reanimare şi vizitarea pacienţilor minori, în condiţiile prezentului 
Regulament;

3) să ofere reprezentanţilor legali şi pacienţilor minori, la cererea acestora, 
informaţii depline şi inteligibile despre starea sănătăţii minorului, despre etapele 
tratamentului, riscurile şi rezultatele scontate;

4) să respecte dreptul de decizie al reprezentanţilor legali şi al pacientului 
minor, tară a le impune convingerile personale şi fără a exercita presiuni psihice 
asupra acestuia.

5) în cazul refuzului accesului şi vizitării pacientului minor, să explice 
motivele refuzului şi, la cererea solicitantului vizitei, să întocmească refuzul în 
formă scrisă de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore din momentul solicitării.

6) personalul medical are şi alte obligaţii prevăzute de legislaţie.
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25. In cadrul subdiviziunilor de terapie intensivă sau reanimare sunt interzise 
efectuarea de către reprezentanţii legali a fotografiilor sau înregistrărilor video ale 
pacienţilor, personalului medical sau încăperilor subdiviziunilor respective. 
Nerespectarea acestei prevederii atrage în mod imediat şi necondiţionat încetarea 
vizitei reprezentantului legal şi părăsirea de către acesta a incintei subdiviziunii 
respective.

26. Conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice în cadrul cărora 
activează subdiviziuni de terapie intensivă sau reanimare vor asigura modificarea 
conţinutului Acordului informat la intervenţia medicală utilizat de către instituţie, 
cu includerea în conţinutul acestuia a declaraţiei de confidenţialitate stipulate în 
punctul 13 din prezentul Regulament.

27. Pentru încălcarea prevederilor prezentului Regulament, persoanele 
vinovate poartă răspundere conform legislaţiei.

28. Prezentul Regulament va fi afişat în locuri vizibile din cadrul instituţiilor 
medico-sanitare publice.


