
Denumirea SPITALULUI

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii L. 

Turcanu Timisoara

CUI 4548538

Cod SIRUTA SUPERIOR al localității 155243

Județ TIMIS

Regiunea de dezvoltare Vest

Categoria IM

Acreditare (Da/Nu) Da

Perioada de validitate a acreditării

Număr total paturi 576

Număr secții 25

Număr compartimente 31

Număr total personal, din care: 1277

- medici 532

- alt personal cu studii superioare (fizioterapeuți, 

psihologi, asimilat personalului medical) 14

- asistente/asistenți medicali 384

- personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, 

ingriitoare, supraveghetori) 252
Număr pacienți cu spitalizare continuă/an/total 

spital 9432

Număr pacienți cu spitalizare de zi/an/total 

spital 102
Existența codului de conduită etică și de 

deontologie profesională a personalului 

spitalului (Da/Nu) Da

Activitatea Consiliului de Etică În perioada 01 IANUARIE 2022- 30 IUNIE 2022

A. Număr întruniri ale Consiliului de Etică 2

B. Număr total de sesizări, din care: 5

I. INFORMAȚII GENERALE

II. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ETICĂ



1) Număr total de sesizări înregistrate de 

secretarul consiliului de etica 0

2) Număr de sesizări înregistrate online 5

C. Număr total de avize de etică emise, din care: 4

1) La solicitarea pacienților/aparținătorilor 4

2) La solicitarea personalului medico-sanitar al 

unității respective 0

3) La solicitarea conducerii unității sanitare 0

D. Număr de răspunsuri transmise petenților de 

către conducerea spitalului, în baza avizelor de 

etică emise de Consiliul de Etică 4

E. Număr de hotărâri de etică emise 0

F. Număr propuneri către Consiliul Director 

privind diminuarea incidentelor etice 1

G. Număr acțiuni pentru promovarea valorilor 

etice în rândul personalului medico-sanitar 0
H. Număr participări din partea asociațiilor de 

pacienți la ședințele consiliului 2

Sesizări Anonime Inregistrate Rezolvate Contestații Acțiuni în justiție În lucru

Număr total de sesizări (1+2+3), din care: 5 4 0 0 1

1. Număr total sesizări depuse de pacienți având 

ca obiect: 5 4 0 0 1

a) respectarea drepturilor pacientului 

(modalitate de adresare, oferirea de explicații, 

de îndrumare) de către: 5 4 0 0 1

- medici 4 3 0 0 1

- asistente/asistenți medicali

- personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, 

portari)

- administrația spitalului 1 1 0 0 0

III. RAPORTAREA SESIZĂRILOR, DUPĂ TIPUL ACESTORA:



b) condiționarea serviciilor medicale/îngrijirii, de 

către

- medici

- asistente/asistenți medicali

- personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, 

portari)
2. Număr sesizări depuse de asociațiile de 

pacienți

3. Număr total de sesizări depuse de personalul 

medico-sanitar și având ca subiect:

- pacienți, aparținători sau reprezentanți legali ai 

acestora

- personal medico-sanitar

- personal din administrația spitalului

- alte categorii de personal din unitatea sanitară


