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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Dreptul medical reprezintă ansamblul normelor juridice care 

reglementează raporturile juridice profesionale patrimoniale şi 

nepatrimoniale, stabilite între cei care exercită profesiuni medicale 

şi pacienţi, precum şi raporturile specifice instituţiilor medico-

sanitare, caracterizate prin poziţia de egalitate juridică a 

participanţilor la aceste raporturi juridice. Studierea disciplinei la 

etapa universitară va permite acumularea cunoştinţelor necesare 

pentru activitatea ulterioară a viitorilor tehnicieni-radiologi: 

promovarea modului antipaternalist al relațiilor cu pacienții, 

protejarea drepturilor lor, obținerea acordului informat, cât și a 

refuzului pacientului, completarea corectă și deplină a 

documentației medicale, condițiile survenirii răspunderii juridice 

profesionale medicale. 

Misiunea disciplinei Scopul disciplinei Drept medical și aspecte juridice ale profesiei 

este familiarizarea viitorilor tehnicieni-radiologi cu noțiunea de 

drept medical și principiile lui, studierea legislației ce 

reglementează activitatea medicală în Republica Moldova, a 

drepturilor și responsabilităților principale ale medicilor și 

pacienților, formarea abilităților de obținere a acordului informat și 

a refuzului benevol, de respectare a drepturilor pacienților, 

conștientizarea responsabilității juridice (civile și penale) a 

personalului medical și a condițiilor survenirii acesteia. 

Tematica prezentată 

 

Dreptul medical, obiectul, conţinutul, izvoarele. Dreptul 

Constituţional la sănătate şi asistenţă medicală a populaţiei. Legea 

ocrotirii sănătăţii. Drepturile fundamentale ale pacientului. 

Consimţământul pentru prestaţii medicale şi dreptul la informaţii 

despre starea sănătăţii. Valoarea juridică a documentelor medicale 

și cerinţele înaintate faţă de perfectarea acestora. Exercitarea 

profesiunii de medic în RM. Iatrogenia, eroarea şi greşeala în 

practica medicală. Expertizarea deficienţelor profesionale 

medicale. Responsabilitatea juridică a personalului medical. 

Traumatologia medico-legală generală. Leziuni prin obiecte 

contondente şi ascuţite. Leziuni prin arme de foc. Expertiza medico-

legală a persoanelor. 

Finalități de studiu 

 

● să distingă noțiunile principale ale dreptului medical; 

● să identifice drepturile pacientului, condiții de limitare a lor; 

● să aplice cerințele înaintate față de perfectarea acordului 

informat sau a refuzului benevol la intervenția medicală; 

● să aplice cerinţele înaintate faţă de perfectarea documentației 

medicale; 

● să respecte și să asigure drepturile pacientului în activitatea 

profesională; 

● să diferențiere leziunile corporale în funcție de agentul 

vulnerant, să stabilească și să argumenteze diagnosticul lor; 

● să descrie leziunile corporale conform schemei generale; 

● să distingă valoarea înscrierilor medicale în aprecierea 

gravității vătămării corporale. 



Manopere practice 

achiziționate 

 

● să respecte și să asigure drepturile pacientului în activitatea 

profesională; 

● să aplice modul antipaternalist în relațiile cu pacientul; 

● să informeze pacienții conform cerințelor legislației în 

vigoare; 

● să aplice principiul confidențialității informațiilor ce țin de 

secretul medical; 

● să aplice principiile obținerii și completării 

consimțământului informat al pacientului; 

● să aplice principiile obținerii și completării refuzului 

benevol al pacientului la intervenția medicală; 

● să aplice principiile completării documentației medicale 

conform cerințelor înaintate; 

● să aplice metodele de identificare a mecanismelor de 

producere a leziunilor corporale; 

● să aplice principiile de diferențiere a leziunilor corporale în 

funcție de agentul vulnerant, să stabilească și să 

argumenteze diagnosticul lor; 

● să utilizeze schema de descriere a caracteristicilor 

morfologice ale leziunilor produse prin diferiţi agenţi 

vulneranţi. 

Forma de evaluare Examen 

 


