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AVIZ CONSILIUL ETIC
Nr. O]- ain 03.06.2020

In baza ar1.8 alin. 1 lit. d) si e) din Ordinul MS nr. 150212016 pentru aprobarea

componentei si a atributiilor Consiliului Etic ce functioneaza in cadrul spitalelor publice,

raportat la prevederile art.1 lit. 1) din Ordin;
Tinand cont de reglementaril e art.12 alin. (4) din Ordinul MS nr. 1502/2016, ale

art.7 din Ordonanta nr. 2712002 privind reglementarea activitatii de solutionare a

petitiilor, rapofiat la prevederile art.59 din Legea 28712009, corelate cu cele ale art. 83 si

87 din Lege;
Avand in vedere dispozitiile Legii 4612003 - Legea drepturilor pacientului qi ale

Ordinului MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor
pacientului nr.4612003 si a Codului de Etica si Deontologie Profesionala al S.IU DTS
inregistrat sub nr. 29391l05 .12.2019,

In conformitate cu Legea nr. 9512006, modificata si republicata, privind reformaa
in domeniul sanatatii;

Consiliul Etic din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Dr.Tr.Severin a analizat
adresa nr. 03128.01.2020 (inregistrata la C.E. sub nr. 19120,02.2020) inaintata de dna
S.D.A. cu privire la activitatea fisierului spitalului si a comportamentului neadecvat al
personalului incadrat cale nu raspunde la telefon pentru programari si are o atitudine
ironica si aroganta,

Constatand ca inforrnatiile comunicate prin intermediul sesizarii sut insuficiente
pentru continuarea cercetarii, Consiliul a solicitat petitionarei date suplimentare cu privire
la cattza: data incidentului, numele acestor persoane, daca se cunosc, intrucat nu se poate
stabili despre ce salariat/a este vorba si daca i-a fost refuzata programarea in ambulatoriul
spitalului, la ce cabinet medical si pentru ce luna s-a dorit aceasta programare.

Cu toate acestea, s-a constatat ca pana la data sedintei de lucru din 02.06.2020,
petitionara nu a dal curs solicitarii.
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In care decide ca nu se poate pronunta cu privire la producerea sau nu a

unui incident etic in legatura cu fapta sesizata, doar din continutul datelor

comunicate in adresa inregistrata la SJU DTS sub nr, 03/28.01.2020 si avand in

vedere ca petitionara nu a raspuns cererii consiliului in termenul prevazut,

Fata de situatia data si raporlat la materialul probator si la prevederile legale in vigoare,

Consiliul Etic emite prezentul:

claseaza dosarul.
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