
                       

1 

English Romanian- Română 
Patient Charter 
Find out what you can expect – and what is 
expected of you – whenever you use NHS 
services in Scotland.  
My health, my rights, my NHS 
Everyone who uses NHS services in Scotland has 
rights about how they access and receive their 
care. These rights ensure people are treated 
safely, fairly and effectively, and with consideration, 
dignity and respect.  

It’s important that you know your rights and 
understand what you can expect from us whenever 
you use NHS services. But it’s also important to 
recognise that you have responsibilities – things 
that everyone is expected to do to help the NHS 
work effectively in Scotland and to help make sure 
it uses its resources responsibly. 

So we have published a new Charter of Patient 
Rights and Responsibilities, which explains what 

Patient Charter (Carta Pacientului) 
Aflați la ce vă puteți aștepta – și ce se așteaptă de la 
dumneavoastră – atunci când folosiți serviciile NHS 
(Serviciul Național de Sănătate) în Scotland (Scoția).  
My health, my rights, my NHS (Sănătatea mea, drepturile 
mele, NHS-ul meu) 
Oricine folosește serviciile NHS în Scotland are drepturi privind 
modul în care le accesează și precum modul de a primi 
îngrijire. Aceste drepturi garantează faptul că oamenii sunt 
tratați în siguranță, corect și eficient și cu considerație, 
demnitate și respect.  

Este importaant să vă cunoașteți drepturile și să înțelegeți la ce 
vă puteți aștepta din partea noastră atunci când folosiți 
serviciile NHS. Dar este important și să realizați că aveți 
responsabilități – lucruri așteptate de la oricine pentru a ajuta 
NHS-ul să funcționeze eficient în Scotland, și să se asigure că 
resursele sale sunt folosite responsabil.  

Așadar, am publicat un nou Charter of Patient Rights and 
Responsibilities (Carta Drepturilor și Responsabilităților 
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you can expect – and what is expected of you – 
when you use NHS services and receive NHS care 
in Scotland. 

Here we have included a summary of what the 
Patient Charter covers. To read the Charter in full, 
please visit nhsinform.scot/health-rights 
Accessing and using NHS services in Scotland 
I have the right to safe and effective treatment that 
is provided at the right time, in the right place, by 
the most appropriate person. 

Communication and involving you 
I have the right to be informed about and involved 
in decisions about healthcare and services. 

Privacy and confidentiality 
I have the right to privacy and for my personal 
health information to be protected when using NHS 
services. 

Feedback, complaints and my rights 
I have the right to give any feedback about my 
treatment and care and to have my concerns and 
complaints dealt with promptly and effectively as it 
helps to improve services for everyone. 

To read the Patient Charter in full, visit 
nhsinform.scot/health-rights 

Pacientului), care vă explică la ce să vă așteptați – și ce se 
așteaptă de la dumneavoastră – atunci când folosiți serviciile 
NHS și primiți îngrijire NHS în Scotland. 

Aici am inclus un rezumat al celor expuse în Patient Charter. 
Pentru a citi Charter-ul în întregime, vă rugăm să vizitați 
nhsinform.scot/health-rights 
Accesarea și utilizarea servicilor NHS în Scotland 
Am dreptul la tratament sigur și eficient care este furnizat la 
momentul potrivit, în locul potrivit, de către cele mai potrivite 
persoane.  

Comunicarea și implicarea dumneavoastră 
Am dreptul de a fi informat despre și implicat în deciziile despre 
îngrijirea medicală și despre servicii.  

Viața privată și confidențialitate 
Am dreptul la viața privată și ca informațiile mele personale 
privind sănătatea să îmi fie protejate atunci când folosesc 
serviciile NHS. 

Feedback, reclamații și drepturile mele 
Am dreptul să ofer feedback cu privire la tratamentul și 
îngrijirea mea și să mi se trateze îngrijorările și reclamațiile cu 
promptitudine și eficient deoarece acest lucru ajută la 
îmbunătățirea serviciilor pentru toată lumea.  

Pentru a citi Patient Charter în întregime, vizitați 
nhsinform.scot/health-rights 
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