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1. Data constituirii Consiliului de etica: 26 iunie 201~' ~)" ,
/

2. Decizia de constituire a Consiliului de etica cu
acesteia: 413/22.05.2015
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3. Componenta actuala a Consiliului de etica :
Membrii permanenti :

Prof.Dr.Boia Eugen Sorin - medic primar
Dr.Babeu Nico lae - medic primar
Dr.Banateanu Ma rius - medic primar
-

As.Nicolau Daniela - asistent medical princ .licentiat
As.Tarnas Simona - asistent medical princ .licentiat
Ec.Cohert Gabriela - reprez .aparat functional
Grigore Monica - Asociatia Daruieste Viata - detasata la Bucuresti, a fost inlocuita
de membrul supleant
Dr.Babeu Alina - secretar

Membrii supleanti :

Sef lucrari Dr.Gafencu Mihai - med ic primar
Dr.Cucui Cozma Cozmina - medic specialist
Dr.Lesovici Marinela - medic primar
As .Dumitra Livia - asistent med ical principal
As.Dandea Sanda - asistent med ical principal
Ec.Paltalvi Iulia - reprez .aparat functional
Ciorcan Mircea - Asociatia Transplantatilor din Romania
Dr.Prodan llina - secretar
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4.

Număr

Întruniri ale Consiliului de Etică (in cazul in care nu au fost 1
intrunire/luna , conform prevederilor OMS 145/2015, va rugam sa justificati): 5 ( nu
au fost sesizari)

5.

Număr

total de

sesizări

- 18 din care:

•

Număr total de sesizări înregistrate de secretarul consiliului de etica - 18 (in
cazul in care sunt sesizari înregistrate la registratura spitalului dar nu sunt
incarcate pe platforma informatica, va rog justificati).

•

Număr

de sesizări Înregistrate online : O

Detaliati spete/probleme deosebite aparute in cursul rezolvarii sesizarilor respective.
6.

Număr

total de avize de

etică

emise, -17 din care:

•

La solicitarea pacientilor/apartinătorilor: O

•

La solicitarea personalului rnedico-sanitar al unitătii respective: 17

•

La solicitarea conducerii unit ătii sanitare : O

Mentionati daca au existat Avize de etica care au fost urmate de emiterea de Hotarari de
etica : nu
7. Număr de răspunsuri transmise petentilor de către conducerea spitalului, În

baza avizelor de etică emise de Consiliul de Etică: 17
Daca au existat probleme in relatia cu petentii, va rugam sa precizati.

8.

Număr

de

hotărâri

de

etică

emise - O

Detaliati care au fost imbunatatirile observate la nivelul activitatii spitalului dupa
punerea in aplicare a Hotararilor de etica emise .
9. Număr propuneri către Consiliul Director privind diminuarea incidentelor
etice: O
10 .Număr

actiuni pentru promovarea valorilor etice În rândul personalului
medico-sanitar. -O. Precizati numarul de beneficiari ai acestor actiuni.

11. Număr

participări

In cazul in
pacienti va
intrunirilor.
implicare a

din partea asociatiilor de pacienti la sedintele consiliului - 5

care in cadrul Consiliului de etica aveti reprezentanti ai asociatiilor de
rugam sa ne precizati numarul de intruniri la care au participat din totalul
dar si cum apreciati modalitatea de colaborare cu institutia dvs . si de
acestora pentru solutionarea problemelor dezbatute.
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-colaborare foarte buna . implicare totala

12. Număr total

sesizări depuse de pacienti având ca obiect:

O

a) respectarea drepturilor pacientului (modalitate de adresare , oferirea de exp licatii , de
i ndr umare) de căt re :
•

medici - O

•

asistente/asistenti med icali -O

•

personal auxiliar (infirmiere. brancard ier i, portari)-O

•

administratia sp italului-O

b) conditionarea serviciilor medicalefîngrijirii , de

către

•

medic i-O

•

asistente/asistenti medical i-O

•

personal auxiliar (infirm iere. brancardieri , portari)-O

Observatii :
13 .Număr sesizări

depuse de asociatiile de pacienti- O

Observatii :
14 .Număr

total de sesizări depuse de personalul medico-sanitar si având ca
subiect: 18
•

pacienti , apartinători sau reprezentanti legali ai acestora - 7

•

personal medico-sanitar- 11

•

personal din administratia sp italului- O

•

alte categorii de personal din unitatea sanitară- O

•

alte problem e:

Observatii:

15. Daca aveti sesizari inregistrate, precizati statusul acestora:
•

An on ime-O
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•

Inreg istrate - 18

•

Rezol vate -17

•

Contestatii -O

•

Acti un i in justitie

•

in lucru ·1

-o

Observatii:

16.Comentarii, propuneri de imbunatatire a implementarii prevederilor OMS

145/2015.

PRESEDINTE CONSILIU ETIC
DR BOIA EUGEN

SECREţ1:l\ CONSILIU ETIC
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