SPITALUL Municipal ,, Dr.Comel Igna" Campia Turzii
D ECIZA Nr.261
din data 11.09.2018
Managerul Spitalului Municipal,,Dr.Comel Igna"Campia Turzii
In conformitate cu prevederile art.3 alin 1,2,3, art.4 din OMS nr.l502/2016 pentru aprobarea
componentei si a atributiilor consililui etic ce frrnctionea"a in cadrul spitalelor, a proceselorverbael privind validarea membrilor/supleantilor alesi
consiliului
etica
nr.1693/01.03.2018.nr.1775105.03.2018.nr.6961/06.09.2018 si7067/10.09.2018

ai

de

DECIDE:

Art.l.Cu data prezentei, Consiliul Etic constituit la nivelul spitalului are urmatoarea
componenta, astfel:

Membri permanenti:
- membru
2.Dr.Patcas Sergiu - membru
3.Dr.Iancu Samuel - membru
4.Dr.Vladut Septimiu - membru
5.As.Catanas Alina - membru
6.As.Bota Antoaneta - membru
7.Asaftei Ramona Maria - membru
1. Dr.Csergo Lehel

Cjur.Biris Cozrnina - suport legislativ al Consiliului Etic
Ec.Motorga Septimia - secretar

Membri supleanti:
l.Dr.Cioanta Daniela- membru supleant
2.Dr.Scutariu Maria- membru supleant
3.Dr.Motora Alexandru- membru supleant
4.Dr.Sas Cati - membru supleart
5.As.Hada Mihaiela - membru supleant
6.As.Marginean Camelia - membru supleant
T.Muresan Mariana - membru supleant
Kinetoterapeut Nicola Mirela - secretar supleant

-

Art.2. Atributiile Consiliului Etic:
a)Promoveaza valorile etice in randul personalului medico-sanitar, auxiliar si ad-tiv al

-

b)Identifica

spitalului

si

analizeazz vulnerabilitatile etice aparute si propune managerului
adoptarea si implementarea masurilor de preventie a acestora la nivelul spitalului,
c)Primeste din partea managerului spitalului, sesizarile adresate direct Consiliului etic
si alte sesizari transmise spitalului care contin spete ce cad in atributiile Consiliului,
d)Analizeaza cu scopul de a determina existenta unui incident de etica sau a unei
mlnerabilitati etice, spetele ce privesc:
* cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relatia
pacient-cadru medico-sanitar si personal auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in
legislatia specific4
* nerespectarea demnitatii umane

-

-

*

incalcarea drepturilor pacientilor de catre personalul medico-sanitar si
auxiliar, prevazute in legislatia specific4
+ abuzuri savarsite de catre pacienti sau personalul medical asupra
personalului medico-sanitar si auxiliar, prevazute in legislatia specifica.
- e)Emite avize etice ca urmare analizei situatiilor definite la lit.d din prezenta decizie,
- f)Sesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori considera ca aspectele unei
spete pot face obiectul unei infractiuni, daca acestea nu au fost sesizate de
reprezentantii spitalului sau de catre petent,
- g)sesize"za colegiul Medicilor ori de cate ori considera ca aspectele unei spete pot
face obiectul unei situatii de malpraxis,
- h)Asigura informarea managerului, a compartimentului de integritate din cadrul MS
privind continutul avizului etic.Managerul poarta raspunderea punerii in aplicare a
solutiilor stabilite de avizul etic,
- i)intocmeste continutul comunicarilor adresate petentilor, ca mspuns la sesizarile

-

acestora,

j)Emite hotarari cu caracter general ce vizeaza spitalul,
k)Aproba continutul rapoartelor intocmite semestrial si anual de secretarul consiliului
de etica.

l)Analizeaza rezultatele implementarii mecanismului de feedback al pacientului.
m)Analizeaza si avizeaza regulamentul de ordine interioara al spitalului si face

propuneri pentru imbunatatirea acestuia,
n)analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice si de integritate si al
respectarii drepturilor pacientilor si ofera un aviz consultativ comisiei de etica din
cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfasurat in cadrul spitalului,
o)ofera, la cerere, consiliere de etica pacientilor, apartinatorilor, personalului medicosanitar si auxiliar.
Art.A.Prezenta decizie anuleaza d ecizia nr .53 127 .04 .2018 .
Art.S.Fisa postului a fiecarui membru./secretar al Consiliului de Etica se va completa
cu atributiile aferente.
Art.6' Articolul I al prezentei se va completa cu nominalizarea din partea asociatiilor
de pacienti.
Art.7.Cu ducerea la indeplinire a prezentei, se incredinteaza secretarului Consiliului
Etic. snre distribuire.

-

-
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SPITALUL Municipal ,, Dr.Comel lgna', Campia Turzii

D ECIZIA Nr.275
din data 28.09.2018
Managerul Spitalului Municipal ,,Dr.Comel Igna,, Carnpia Turzii
conformitate cu prevederile art.7 din oMS nr.l502l2016 pentru aprobarea
componentei si a atributiilor consililui etic ce functioneaza in cadrul spitalilor, procesuluia
verbal de sedintarr.7626/27.09.20t8 din data de 27.09 2018

In

DECIDE:
qrezentei, presedintele ales al consiliului Etic este dr.csergo Lehel.
Art.2. Atributiile Presedintelui Consiliului Etic:
- convoaca Consiliul Etic prin intermediul secretarului,
- prezideaza sedintele Consiliului Etic, cu drept de vot,
- aizeora prin semnatura, documentele emise de catre Consiliul Etic si rapoartele
periodice,
- informeaza managerul spitalului, in termen de 7 nle lucratoare de la vacantarea unui
loc in cadnrl Consiliului Etic, in vederea completarii componentei acestuia.
Art.3.Fisa postului dJui csergo Lehel se va completa cu atributiile aferente.
Art.4.Prczenta alnuleazz decizia w.3 5 128.09.20 lg
Art S.cu ducerea la indeplinire a prezentei, se incredinteaza BRU spre distribuire.
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