
Dreptul la sănătate ține de calitatea mâncării, 
daca ai apă bună de băut, dacă este curat în 
casă, în satul sau orașul unde locuiești sau dacă 
ai un loc de muncă sigur.

Cel mai înalt nivel de sănătate ce îl poți avea 
ține cont de sănătatea corpului tău, cum trăiești, ce 
venituri ai, dar și de cât de dezvoltată este țara ta.

Statul trebuie să aibă grijă ca toate persoanele 
să aibă parte de servicii de sănătate bune.

Statul trebuie să facă legi care să ajute toți 
oamenii să primească servicii bune de sănătate.

Statul trebuie să facă tot posibilul ca dreptul la 
sănătate să fie respectat.

Ce trebuie să facă statul pentru ca oamenii să fie sănătoși?

Dreptul de a avea cel mai înalt 
nivel de sănătate fizică și mintală

Informația prezentată în această publicație a fost 
testată de un grup de tineri cu dificultăți de învățare și 
dizabilități intelectuale din Republica Moldova pentru a 

vedea dacă este ușor de citit și ușor de înțeles.

Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale este 
un document prin care țările lumii au grijă ca toți oamenii să aibă drepturi egale. 

Pactul internațional pentru drepturile economice, sociale și culturale îl 
vom numi mai jos pact internațional.

Unul dintre drepturile omului scrise în acest pact internațional este 
dreptul de a avea cel mai înalt nivel de sănătate fizică și mintală.
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Un spital este accesibil atunci când oricine 
poate intra și se trata în el.

Un spital este accesibil dacă persoanele cu 
dizabilități, persoanele bătrâne sau bolnave 
sunt primite bine la spital.

Persoanele cu dizabilități se pot mișca liber și 
ușor prin spitale.

Un spital este accesibil atunci când oricine 
poate să ceară ajutorul medicilor fără să fie 
obligat să plătească mai mult decât este nevoie.

Trebuie să observi dacă spitalele și alte 
servicii medicale sunt disponibile pentru 
fiecare persoană.

Cum poți observa dacă dreptul tău la sănătate este 
respectat așa cum scrie în pactul internațional?

Pentru a ne da seama dacă dreptul la sănătate este respectat, 
trebuie să vedem dacă spitalele, farmaciile sunt accesibile 
pentru toți.

Servicii medicale disponibile sunt atunci când 
ajung pentru fiecare persoană.

Când sunt medici buni în spitale.

Când medicii au salarii de ajuns.

Dacă sunt medicamente de ajuns pentru toți 
oamenii.

Dacă în spitale este apă de băut și condiții 
bune.
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Un serviciu medical acceptabil este atunci 
când medicii tratează oamenii bine chiar dacă 
ei sunt diferiți, vorbesc limbi diferite, sunt 
bărbați sau femei, copii sau bătrâni.

În spitale sau farmacii se respectă oamenii 
care sunt din altă țară, vorbesc altă limbă sau 
sunt îmbrăcați diferit.

Medicii și farmaciștii respectă informațiile 
personale despre boala pacienților.

Spitalele, medicamentele și ajutorul medicilor 
sunt de o calitate bună.
Medicii au studii potrivite pentru a fi medici buni.

Medicamentele sunt proaspete și de calitate bună.

Spitalele au tot ce le trebuie pentru a ajuta 
oamenii.

Serviciile medicale trebuie să fie acceptabile și de calitate 
pentru toți oamenii.

Ceea ce face statul pentru a opri o pandemie trebuie să fie 
așa cum scrie în pactul internațional.

Pandemia este o boală care se transmite 
repede la un număr mare de oameni, așa cum 
este Covid –19.

Statul trebuie să ia măsuri pentru a opri o 
pandemie și a trata persoanele bolnave.

Informațiile despre sănătate sunt clare pentru 
toți.

Oricine poate cere ajutor și informații dacă 
nu cunoaște unde să se adreseze pentru o 
problemă de sănătate.
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Dacă simți că dreptul tău la cel mai înalt 
standard de sănătate a fost încălcat, 
poți suna la aceste numere de telefon 
0 22 72 10 10 sau 0 80 07 10 10.

Sunt informații despre câte persoane sunt 
bolnave, câți sunt copii sau femei, de unde 
sunt persoanele bolnave.

Oamenii sunt informați despre pandemie sau 
boală în așa fel ca sa înțeleagă toți.

Pentru a te plânge dacă ți-a fost încălcat 
dreptul la cel mai înalt standard de sănătate 
poți scrie prin internet la adresa de e-mail 
secretariat@msmps.gov.md sau prin poștă 
la adresa municipiul Chișinău, strada Vasile 
Alecsandri, 2, MD-2009.

Orice reproducere sau utilizare a pictogramelor și textului 
în alte publicații electronice sau tipărite se permite doar cu 

consimțământul Oficiului ONU pentru Drepturile Omului sau cu 
indicarea sursei.

Sunt reguli de ajutor medical în caz de 
pandemie.
Toți oamenii trebuie să aibă medicamente în 
caz de pandemie.

Statul trebuie să aibă grijă ca toți oamenii să 
primească tratament chiar și cei care nu au bani.

Ce poți face dacă crezi că dreptul tău la cel mai înalt standard 
de sănătate a fost încălcat?


