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SPITALUL ORASENESC TG. APUS

Str.Tineretului, nr. 9-11, Jud. M tamures

DECI ~A nr .. ..IO din.JS.P.! . .?9...?9..

Dr. CUPSA DAN-NICOL, E - manager b Spitalul Orasenesc Tg. Lapus, numit in baza
Dispozitiei primarului orasului . Lapus nr. 381 ;2018, in baza competentelor acordate, avand
in vedere:

- finalizarea procedurii de
152115.01.2020 ;

a membrilor Consiliului etie - proeesul verbal nr.

- prevederile Ordinului MS n 1502 din 19.12.2016 pentru aprobarea eomponentei Sl a
atributiilor Consiliului etie ce netioneaza in eadrul spitalelor, art. 2 coroborat eu art. 3 si

I

ali. 16 alin.( I);

- Legea nr. 95/2006 privind re rma in domeniul sanatatii, eu modificarile si eompletarile
ulterioare, aetualizata, art. 180 Ii b);

DECIDE:

Ali.l Avand in vedere e e mentionate mai sus incepand eu data de 16.01.2020 se
!TIodifiea eomponenta Consiliul i etic de la nivelul Spitalului Orasenesc Tg. Lapus, astfel:

a. Membri titulari:
- Dr. CONDREA AU
- Dr. FERU DANA- -RELlA
- Dr. CONDREA 10
- Dr. BUTUC LILIA
- As. !TIed.BUDA A
- As. !TIed.SZASZ C
- Seeretar: as. !TIed. CHIT A DANIELA·CRISTINA

b. Me!TIbri supleanti:
- Dr. FLORE AN LO .DANA-CAU"iA
- Dr. LUTSCH ART
- Dr. SZASZ 10ANA
- Dr. DOBRA DELL

- As. !TIed.SERBAN ODRUT A-FLORINA
- As. med. GRIGUTi MIRELA-GABRIELA
- Seeretar: as.med. M TTIU NICOLAE-AURELIAN
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AI1. :2 Atributiile consiliul etic sunt urmatoarele:

a) promoveaza valorile etice m dicale si organizationale in randul personalului medico-
sanitar, auxiliar si administrativ a unitatii sanitare;

b) identitica si analizeaza vul erabilitatile etice si propune managerului adoptarea si
implementarea masurilor de prey , tie a acestora la nivelul unitatii sanitare;

c) primeste din patiea managerul i spitalului sesizarile adresate direct Consiliului etic si alte
sesizari transmise spitalului care ntin spete ce cad in atributiile consiliului ;

d) analizeaza , cu scopul de determina existenta unui incident de etica sau a unel
vulnerabilitati etice, spetele ce pri

l.(i) cazurile de incalcare a prinipiilor morale sau deontologice in relatia pacient - cadru
medico-sanitar ~i auxiliar din cad I spitalului, prevazute in legislatia specitica;

2.(ii) incalcarea drepturilor pacienilor de ciitre personalul medico-sanitar !?iauxiliar, prevazute
in legislatia specifica;
3.(iii) abuzuri savar~ite de catre acienti sau personalul medical asupra personalului medico-
sanitar ~i auxiliar, prevazute in Ie 'slatia specifica;
4.(iv) nerespectarea demnitatii um ne;
e)emite avize etice, ca urmare a a ~Iizei situatiilor definite de lit. d);
t)sesizeaza organele abilitate ale tatului ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot
face obiectul unei infractiuni, dac acestea nu au fost sesizate de reprezentantii spitalului sau
de catre petent;
g)sesizeaza Colegiul Medicilor i de cate ori considera cit aspectele unei spete pot face
obiectul unei situatii de malpraxis;
h)asigura informarea managerului I?ia Compal1imentului de integritate din cadrul Ministerului
Sanatatii privind continutul avizu pi etic. Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a
solutiilor stabilite de avizul etic;
i)intocme~te continutul comunicar ~or adresate petentilor, ca raspuns la sesizarile acestora;
j)emite hotarari cu caracter genera I ce vizeazit spitalul;
k)aproba continutul rapoartelor in cmite semestrial ~i anual de secretarul Consiliului etic;
i)analizeaza rezultatele implement rii mecanismului de feedbackal pacientului;
m)analizeaza ~i avizeaza regula entul de ordine interioara al spitalului ~i face propuneri
pentru imbunatatirea acestuia;
n)analizeaza din punctul de vede
drepturilor pacientilor ~i of era u
pentru fiecare studiu clinic desIa~
o)ofera, la cerere, consiliere de eti
auxiliar.

al vulnerabilitalilor etice ~ide integritate !?ial respectarii
aviz consultativ comisiei de eticit din cadrul spitalului,
at in cadrul spitalului;
- pacienliior, apartinatorilor, personalului medico-sanitar ~i



a) convoaca Consiliul etic, prin i ermediui seCL'darului, conform art. 11 alin. (1);
b) prezideaza ~edintele Consiliul j etic, cu drept de vot;
c) avizeaza, prin semnatura, doc entele emise de catre Consiliul etic ~i rapoartele periodice;
d) infonneaza managerul spitalul i, in tennen de 7 zile lucratoare de la vacantarea unui loc in
cadrul Consiliului etic, In vederea ompletarii componentei acestuia.

Art. 4 Atributiile secretarul 'i Consiliului etic sunt urmatoarele

'I ~;Consiliul etic poate solicita doumente ~iinformalii in legatura cu cauza supusa analizei ~i
poate invita la ~edintele sale pers fine care pot sa contribuie la solutionarea spetei prezentate.

Art.3 Atributiile presedinte rlui consiliului etic:

a)detine elementele de identificar - antetul ~i ~tampila Consiliului etic - in vederea avizarii ~i
transm iterii documentelor;

I
b)asigura redactarea documentel r, inregistrarea ~j evidenta corespondentei, a sesizarilor,
hotararilor ~i avizelor de etica; I

tlintroduce sesizarile primite in bistemul informatic securizat a1 Ministerului sanatatii,. in
lermen de 0 zi lucratoare de la Iinregistrarea aeestora, ~i asigura inform area, dupa caz. a
membrilor Consiliul etic ~i a m agerului spitalului prin mijloace electron ice, cu privire la
aeestea;
d)realizeaza, gestioneaza ~i aetu izeaza baza de date privind sesizarile, avizele, hotararile
Consiliului etic ~i solutionarea ac ~tora de catre manager;
e)!nfonneaza pre~edintele eu pri lire la sesizarile primite in vederea convocarii Consiliului
euc;
t)convoaca membrii Consiliului e c ori de cate ori este necesar, la solicitarea pre~edintelui, eu
cel putin doua zile lucratoare inai tea ~edill\elor;
g)asigura confidentialitatea datelo I cu earacter personal;
h)intocme~te procesele-verbale al ~edilltelor Consiliului etic;
ijasigura trimestrial infonnarea embrilor Consi!iului etie ~i a managerului spitalului eu
privire la rezultatele meeanis lui de feedback al paeielltului, atat prin eomunicare
electronica, cat ~i prezentarea rez tatelor 1n eadru! unei ~edillte;
j)asigura postarea lunara pe site-u spitalului a il11'onnatiilor privind activitatea COl1si!iului etic
(lista sesizarilor, a avizelor ~i otararilor etice, rezultatul mecanismu!ui de feedback al
pacientului); I

k)formuleaza ~i/sall colecteaza ropunerile de imbunatatire a activitatii Consiliului sau
spitalului ~i Ie supune aprobarii C siliului etic;
l)1ntocme~te raportul semestrial a activitatii desta~urate, in primele 7 zile ale lunii urmatoare
semestrului raportat, ~i 11supune a izarii pre~edintelui ~i ulterior aprobarii managerului;
m)intocme~te raportul anual al a ivitatii desta~urate ~i Anuarul etic, in prime Ie 15 zile ale
alluiui urmator celui raportat, ~i 11 upune avizarii pre~edintelui ~iaprobarii managerului;
n)pune la dispozitia angajatilor uarul etie, care (cJflstituie un manual de bune practiei la
nivelul spitalului.
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acestuia.

Al1.5 Consiliul etic este

VIZAT

ndus de un presedinte ales prin vot secret dintre membrii

Al1. 13 Prezenta decizie se c

Membrilor Consiliu[ui etic
Comp. Resurse Vmane
Dosar decizii

MANAGER

Art.6 Ourata mandatului de membru permanent si membru supleant este de 3 ani.

Al1.7 Activitatea membril t consiliului etic se bazeaza pe impartialitate, integritate,
libel1ate de opinie, respect recipro' si pe principiul suprematiei legii.

Art.8 Consiliul etic poate ~licita documente si informatii in legatura cu cauza supusa
analizei si poate invita la sedintel sale persoane care pot sa contribuie la solutionarea spetei
prezentate.

Al1. 9 Consiliul etic se int neste lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari ce necesita
analiza de urgenta, la convocareamanagerului, a presedintelui consiliului sau a eel putin 4
dintre membrii acestuia. Sedintel sunt conduse de eatre presedinte sau, in lipsa aeestuia, de
catre persoana decisa prin votul s eret al membrilor prezenti. Cvorumul sedintelor se asigura
prin prezenta a eel putin 5 dintre mbrii eonsiliului etic, inclusiv presedintele de sedinta.

Art. 10 Membrii eonsiliului ica vor respecta prevederile Ordinului 11r.1502/2016.

Al1.11 Cu ducerea la a prezentl"i decizii se fie responsabile persoanele
desemnate.

Art.12 Cu data prezentei isi eeteaza aplieabiJitatea orice alta decizie contrara.

cons. jur. OANA ..Do..VLIA- IHAELA
II
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