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Malpraxisul medical
în România: Ce trebuie
să știe pacienții
Înainte de a iniția orice tip de
procedură medicală, uneori chiar și
în cazul unor consultații medicale,
investigații, deci nu numai în cazul
intervențiilor chirurgicale, pacientul trebuie să fie informat într-un
limbaj ușor de înțeles pentru acesta, cu privire la diagnosticul, natura
și scopul tratamentului, riscurile și
consecințele tratamentului propus,
alternativele viabile de tratament,
riscurile și consecințele lor, dar și
prognosticul bolii fără aplicarea
tratamentului. Acordul pacientului
informat se obține în scris, specific
pentru manevra/procedura/intervenția descrisă și în mod obligatoriu înainte de efectuarea acesteia. În
plus, pacienții au dreptul să solicite
toate documentele medicale referitoare la intervenția respectivă, să-și
aleagă medicul și opțiunea terapeutică și are acces la ghidurile de bună
practică și inclusiv accesul la justiție
pentru a-și rezolva nemulțumirile,
conform legii drepturilor pacientului nr. 46/2003.

Peste jumătate dintre tinerii
din România se simt fericiți
în orașul în care locuiesc
Peste jumătate dintre tinerii
din România (52,83%) se declară
foarte fericiți în orașul în care
locuiesc. Acesta este rezultatul
unui sondaj care și-a propus să
afle părerea tinerilor despre orașele lor, realizat de Grupul PONT,
ca parte din Programul „Capitala
Tineretului din România”.
Conform sondajului, pe o
scală de la 1 la 10, respondenții
se simt fericiți atunci când locuiesc într-un oraș deschis (56%)
și tânăr (51%). În plus, aproape
jumătate dintre ei se declară

deschiși către diversitate și au
o atitudine pozitivă în ceea ce
privește incluziunea socială.
Conceptul de Smart City este
îmbrățișat de aproape jumătate
dintre tineri, 48% considerând
că orașul în care locuiesc îndeplinește
acest criteriu și fo- 2 >>
losește tehnologia
pentru a îmbunătăți viața locuitorilor. Un procent mare dintre
respondenți, 46%, sunt de părere că orașul lor are un potențial
mare de inovație.
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În domeniul medical, devine din ce în ce
mai amenințătoare angajarea răspunderii
pentru malpraxis. Numai în 2016 au fost
intimaţi 135 de medici, dintre care majoritatea
pentru specialitățile de chirurgie, obstetricăginecologie și cardiologie / medicină internă.
Cătălina Bordianu Calangiu, Partener Fondator
al Casei de Avocatură Bordianu&Asociații,
explică pacienților ce trebuie să știe înaintea
oricărei proceduri medicale, ce acte medicale
trebuie să semneze, care este situația
malpraxisului în România și, în caz de nevoie,
cum să își aleagă un avocat bun.

Conform legii, medicul răspunde civil pentru prejudiciile cauzate
din eroare care includ și neglijență,
imprudență sau cunoștințe medicale insuficiente în exercitarea
profesiunii, prin acte individuale în
cadrul proceduriilor de prevenție,
diagnostic sau tratament. De asemenea, răspunde pentru prejudiciile ce
decurg din nerespectarea cerințelor
privind confidențialitatea, obținerea
consimţământului informat și obligativitatea acordării asistenței medicale, precum și în cazul depășirii
limitelor competenței (efectuează
acte medicale în afara specialității/
specializării sale).
Drepturile pacientului însă trebuie exercitate cu bună-credință.
În orice reclamație de
malpraxis, trebuie identificate în mod corect și 2 >>
complet toate pretențiile părților. Uneori acestea nu își cunosc propriile pretenții, sau nu știu
cum să și le exprime.

