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Prezentarea spelei in
cauzd

Modalitatea de
solulionare a spelei

in cauzl

(AvilHotdrdre)

Aviz de etici nr.
s0/18. r 0.2018

Reclamalia domnului
Andrei Marin cu
privire la
comportamentul
neadecvat al

personalului medicosanitar gi auxiliar

Membrii Consiliului
Etic au constatat
faptul c6 pacientul a
fost tratat
corespunzf,tor din
punct de vedere
medical de c6tre
medicii curanli Ei nu
au fost incllcate

drepturile
pacientului

a

Aviz de eticd nr.
62114.11.2018

Reclamatia doamnei
Glon! Simona, in
calitate de
aparlindtoare a

pacientei Ungureanu
Ecaterina cu privire la

comportamentul
neadecvat al

personalului medicosanitar

Membrii Consiliului
Etic au constatat
faptul cd transferul
pacientei a fost
efectuat in
conformitate cu
procedurile qi
protocoalele qi nu
au fost incllcate
drepturile
pacientului

Observalii

Motivalia deciziei resPective
gulament de
or ganizar e q i lirnclionare,
codul de conduitl
profesionaltr etc.)

(bazd le gald,

re

Membrii Consiuliului Etic

Solulia

au considerat faptul cI
situalia sesizat6 de cdtre
pacient poate dr:veni o

propusf, a fost
adoptatd de
cdtre membrii

vulnerabilitate r:ticd, motiv
pentru care s-a decis

Consiliului
Etic, cu

emiterea Hotdr'6rii nr.

unanimitate de

51/18.10.2018 'in
conformitate cu Legea
drepturilor paciientului nr.
4612003, Codul de conduitd
eticd gi profesionald a
personalului contractual qi
Regulamentul intem al
Spitalului Judelean de
UrsentA Slatina
Membrii Consiuliului Etic
au considerat faptul c[
situalia sesizat6 de c6tre

voturi.

aparlindtoarea pacientei
poate deveni o
vulnerabilitate etic6, motiv
pentru care s-a decis
emiterea Hotdrdrii nr.
63114.11.2018 in
conformitate cu Codul de
conduitd eticd qi
profesionalS a personalului

Solulia
propusE a fost
adoptat6 de
c6tre membrii

Consiliului
Etic, cu
unanimitate de
voturi.

contractual Ei Codul de
Deontologie Medicall al

Coleeiului Medicilor

intocmit de
Secretarul Consiliului Etic,
Popa

