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    Aprobat,  
                                             Manager 

                 Avizat,  
                                              Presedinte Consiliu Etic

  
RAPORT ANUAL 2019 

 

1. Data constituirii Consiliului de etica: 23.03.2015 

2. Decizia de constituire a Consiliului de etica cu modificarile si completarile 
acesteia: Decizia nr.80 / 21.04.2017 

3. Componenta actuala a Consiliului de etica: 

Dr. Axinia Tudorel – presedinte 

Dr. Avadanei Neculai -membru permanent 

Dr. Irimescu Gabriela- membru permanent 

Dr. Iovoaia Madalina - membru permanent 

As. Pintrijel Georgeta- membru permanent 

As. Sava Elena - membru permanent 

Dr. Imireanu Simona Cristina- membru supleant 

Dr. Gontea Mihaela - membru supleant 

As. Dabija Ana Maria - membru supleant 

As. Barbu Laura - membru supleant 

Jr. Gavril Mia- jurist 

Ec. Domnica Adina - secretar 

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)  8 

5. Număr total de sesizări,  5 din care: 



 

 

 Număr total de sesizări înregistrate de secretarul consiliului de etica (in cazul in 
care sunt sesizari inregistrate la registratura spitalului dar nu sunt incarcate pe 
platforma informatica, va rog justificati).  4 

 Număr de sesizări înregistrate online     1 

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

6.  Număr total de avize de etică emise,      1 din care:  

 La solicitarea pacienților/aparținătorilor       0 

 La solicitarea personalului medico-sanitar al unității respective 0 

 La solicitarea conducerii unității sanitare 1 

Mentionati  daca au existat Avize de etica care au fost urmate de emiterea de Hotarari de 
etica.   1 

7. Număr de răspunsuri transmise petenților de către conducerea spitalului, în 
baza avizelor de etică emise de Consiliul de Etică 1.  Daca au existat probleme in 
relatia cu petentii, va rugam sa precizati 

8. Număr de hotărâri de etică emise  4. 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 0 

10. Număr acțiuni pentru promovarea valorilor etice în rândul personalului medico-
sanitar.    0 (personalul spitalului,  pacientii internati si vizitatorii site-ului spitalului). 

11. Număr participări din partea asociațiilor de pacienți la ședințele consiliului  0 

In cazul in care in cadrul Consiliului de etica aveti reprezentanti ai asociatiilor de 
pacienti va rugam sa ne precizati numarul de intruniri la care au participat din totalul 
intrunirilor, dar si cum apreciati modalitatea de colaborare cu institutia dvs. si de 
implicare a acestora pentru solutionarea problemelor dezbatute. 

12. Număr total sesizări depuse de pacienți având ca obiect:    

a) respectarea drepturilor pacientului (modalitate de adresare, oferirea de explicații, de 
îndrumare) de către: 

 medici                                                 2 

 asistente/asistenți medicali  

 personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, portari)   

 administrația spitalului 

 



 

 

b) condiționarea serviciilor medicale / îngrijirii, de către 

 medici  1 

 asistente/asistenți medicali 

 personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, portari) 

Observatii: 

13. Număr sesizări depuse de asociațiile de pacienți               0 

Observatii: 

14. Număr total de sesizări depuse de personalul medico-sanitar și având ca 
subiect 

 pacienți, aparținători sau reprezentanți legali ai acestora    1 

 personal medico-sanitar    1 

 personal din administrația spitalului       0                             

 alte categorii de personal din unitatea sanitară 0 

Observatii: 

 

15. Daca aveti sesizari inregistrate, precizati statusul acestora: 

 Anonime   0 

 Inregistrate   5 

 Rezolvate     5 

 Contestații   0 

 Acțiuni în justiție   0 

 În lucru        0 

Observatii: 

16. Comentarii, propuneri de imbunatatire a implementarii prevederilor OMS 
145/2015. 

 

Secretar,  

                     Domnica Adina Iulia 



 

 

 

 


