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REGULAMENTDE ORGANIZAREŞI
FUNCTIONARE

AL CONSILIULUI ETIC
AL SPITALULUI GENERALCF PAŞCANI



CUPRINS

CAPITOI LL 1, DISPOZI'! Il ()!;NERALF ,

CAPITOLUL II , CONSTITUIRFA ŞI FUNCTIO R
CAPITOLUL lII * ROL… Ş ATRIBUTIII, (ION ILILLUI F,TI('
CAPITOLUL IV * FUNCTIONARE/\ CONSILIULUI E'l'lC
CAPITOLULVi ANALMA ŞI SOHITIOVARJZAINCIN—

(APITUI LL VI *RAPOR ! AREA ACTIV! | A I II CONSILIULUI ETIC
CAPITOLl/L Vuf SANCTIUNI . V

CAPITOI UI. V… , DISP07mu-“1NALF V

ANEXA „' \ * x-mmulm p…… alegerea membrilar Conslliulm clic din cadrul
pemnalulm spitalului , , , .

ANEXA nr 2 Mods ec arene a memhnlar Cons! m\ui ehc
ANEXAnl Înn'nular de sesizare…!th
ANEXA nr, 4 Model de mpnnm'e :! acuv ConsiliLIIui &

' al……















CAPITOLI'L VII —SANCTII ]

Art. ll. Nerespeciama prevederilnr legate de afgani/arcu şi funenonnreu Consiliului :le se
prrale cunsrara de care Companimemul dc mregrime din unrlrul Mlnlslemiul smmii. de

echipele de cnmrol sun nudil ale Minisverului luminii sau de care mpmzemamii de la nivel
ruderenn riin cadrul aireerlilor de sănman: publk
Art. 12 Ncmspecwea prevederilrrr un. 2 sc sancţiunea/ă prin nbligaţia anulării procedurii de
cunsmulrc :: Conslliului etic şi organl'l'area unei noi proceduri.

CAPITOLILVlll , DISPOZITII FINALE
An, 13. Consiliul m care s-n conaliluil in baza Ordinului rninisrrulur sănaiăţii nr. 145/2015

pentru aprobarea eo…punenrei şi a arribunilnr consiliului de el' ce fun \meazz în cadrul

spimlclox publice. se modifică şi şi complae-m} componenţa in conformiwe cu prevederile
Ordinului M.S. nr. lsomom

…. 14. Anexele nr. . 4 fac pune imcgmmă din rr…enrul Regulnrnenr dc mganimrc şi

funcţmnmc al Consiliului cric.
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ANEXA nr. I — Formulare pcnlm nlegerea membrilor Consiliul… etic din cadrul
pumnalului spitalului

Model

& ) Formular de ml pe… personalulmedical
Spiulul

“" Candidat Secţia Gradul profesional “”“…“ X .“”?“mma
* un. de dvs (0 mg… alegem)
| … … Medic primar &

:. Î

b ) Formular de …: pcmru pervmzllul sanitar
Spitalul

N. V

, ., \ . , , \mm- cu “X“ persoana aleasă
\

m»
Candxdat \ Sec… umdulpmmmnal deN- („mgm alegere)

\
1 … * m 'Asislem medical &

\ \
\ principal
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ANEXA nr. 2 — Mndcl declaraţie 2 membrilnr Cl)!“

DECLARATIF '

' A se compleu de catre toti membrii Consiliului elit.

Subsemnatul/Subsemnaw.
r in locallmtea

. „ cllbel'ală la daia dc
. identificau'idennnenra cu CNP
'lllul etic al unitarri sanitare eu paturi

din localitatea
nulumuurnilâ prin Documenlul

Macul/născută la da!-1 de
. posemr/possoale

de către

membru …

cu nr.

In cmlllimimtc cu prevederile art ll al… (<>) riin Ordinul minisuului sănălăţîi nr.
1502/2016 pentru aprobarea compimmţcî si a ntrihuhilnr Ccnsiliului etie ee functioneaza in
cadrul spualelnr puhhcc. declar pe pmpnu aspunden: următoarele

. Mă ungalw sn analizee cu impartialinue situatiile si sperele prezentate in
activitatea (“tinsrliului etic. să îmi bazcz acuvilalea in cadrul acestui fer de
nuurrirure pe iruegnuue. libertate de nprnie, mspecl reciproc si supremaţia legii.

- Ma angajez. de asemenea sa pastrez eu şlnclclc confidenţiahlalca asupra dulclor
eu enraeter personal ee vizeaza speiele analizate in cadrul Consiliului erie. având
În iedera rolul pretentiv al acestui cul-mlm. precum 7i faptul ca responsabililxtea
lcgală sau eoruraeruala revine conducerii unilăţil Sallllars sirsau ale allnr instituţii
reletan in functie de speta. stim ctrnsrient ea în ,ul in care voi încălca
dispo e legale privind cnnfîdcmiallmea asupra rlatelnr cu caracter personal
voi raspunde personal potrivi! prcvcdcnlm legale in vigmns.

. Mx angajez si respect intocmai normele cu privire lu etidenra urilizarea.

păsh'area si furnizarea datelor cu caracmr persnnul,
2

2 Acest ungajammt este valului daar in cuiul seereiarului Consiliului etic. lzsue nwesară
eliminarea parngrnfului în cazul celorlalţi membri ai u…silinlui

Dau pre/eure declaraţie pe propria răspundere.
aspectele mentionate

unoscând prevederile legale cu pritrre la

Numele şi prununrele _

Dar

Semnătura .



12

ANEXA nr. 3 — Fnrmulnr de &: iure online

Câmpume m…… cu * su… omigaiui-xiw
\lumele şi prenumele:
inîcnauP
[\ pacient
[\ apminâmt
[\ pe……i mediu:-sanitar
\] conducere …ma… am…
\, asociaţi: pumnii
. Spiralul unde au fosi inima.—:
— gs… unde aii fos! imcmm*:
- Dam ““emăni'A

- Data…cum-„'

. Sesizarea dumneawustrâ \izc
\ …mai ale drcpwnlnr pacientului
condiţionarca serviciilor medicale

\ \ abuzuri samsi… asupra personalului medic…—ani…
\_\ alte up:—Ue
. cmsgo de pers…-iul implicate“.
\4 medici

sisicnic medicale/asistenţi medicali
\ \inlînnicrc
\,\ brancmdîcri
\

\

'\ portari
* persouaiui adminislrativ
H Cunduccrca mină i , nimfe
\J pu 'enu. apamnămn sau mpzeunumşi legali ai acesmru

\ \ mc…na dintre van-ama
- va Iugăm sa delaliau ses-„arca dumneamasim (maximum () jumămie de pagină)

. A“ mai sesizat ace…-ia pmbiema si cam 8116 iiisiizuiii/uiganisme°
- Nu
-Da
Dad na. căile ce i…iiuiiicv
, Sesizarea dumneavoastră \a prim! …. mspun … cel mai scurl timp posibil in aces! scop vă

rugam sa ne plvcvmu care am i…uiaiimca prin care dar… să fiţi …mai… .*

\] lelcfonic Numărul de lelrfnn
\] pliu ermuil E-mail
U …… poştă Adresa .



ANEXA nr.-1 * Model de mpnrmre : …

L Inl'm'mmin genemle

… ;piulului
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n…mm spamul…

'L'I

Cod SiRUTA SUPL—KIOR 41 lnculilăţi!

udcţul

Regiunea de dezvolate

alegoria

Acreditare (DAN …

Penuadn de \alnhmc :: acladilăriu

. "umăr …… de paturi

„ma: de secui

Număr de cnmpmimenm

\ umăr mml de personnL … cm.

medici

asistente/Ashan“ medicali

' pemml …am: (infirmiera brancnnhen)

umăr de pauenţi cu spin—alamamminuâ'aw'nmnl
„am
'umăr de pacienţi cu spualizare de „am… spiml

FxMcnţa codul… dc cundui &… şi de
sunlnlegic prol'esimwlă a pumnalul… spvmlului
(Da/Nu)



ll. Raport de aclivime al Cumilinlui cuc
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AcliuuteaConsiliului cuc In perioada
A Număr de întruniri ale Consillulul clic

E. Număr (mai de acm/ăn. din care:

\ număr total de: amin… inreg.—inna la mgistmlura spuzlului

z. num r…i de sesnăn inmgisme culme

3, numar de …am; anonime inregistrate onlmc

C Numar loml de aviic de mică emisa. din care:

L la wlicumcn pacicmilur'apaninăwrilm

2, la soliclmlu personalului malmo—senin: al unim… respective

" la solicuarca conducerii „mmm sanitare

D. Număr de răspunsuri n…nisc pumn… de către cand…—ma
'pimluluL în n… nvizclm' a= elucă…se de cu…… mic
E. Numar de hmărâri de etică cmlse

F Număr de propuneri tm Cous' ul dirccmr pm ind
diminuarea mcidcnmlol cuve
G, Număr de acţiuni pentru promovarea \alnnlm mice în rândul
ersonaluluv medico-saluwr

H Număr de [vammpăxi din punea asociaţiilur dc pacienţi lu
'edinţcle cunsihul ui



.ănlnr. după lipu! mccslora
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Sesizări Anouune Imegxsrms Rezolva“: Conwsmţii Ac

jus
umăr mm] de sasi/ăn ( | T2+3), din care,

| Numar…; dc scsizân d=puse de pacienţi …and ca
shi…
)lespecmrca dreplurilor pautnlumi (modaliutc dc
dresare ofsmsa ds explicaţi . de îndrumare) de cine
- medici

„sine…/ms… medicali

pcrsonal auxiliar (infirmwre. brancardmn)

udminisumia spilalulm

b) condamnarea se…
atm

ilurmedicale/inşi

medici

amaruie/asistenţi medwah

personal …… ar (infirmiere. hrancardicri)

2. Număr de …un depuse de A…(iahilc dc pacieuu

; Număr (mal de seq/Ari dcpusc de pers……
edicu nimr şi având ca „un…:
pacienţi, upaqinămri sau reprezentanţi ls… …

accslom
personal mediu)-sanitar

p……l din admllustmua spualulu;

. alte meg—mi de personal din …un… sanimră


