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1.Sedinta s-a desfa~urat in prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Sabau Stela Zenovia - membru 
2. Biolog Cocu Adriana Monica - membru 
3. Farmacist Kajtar Aitana - membru 
4. As. Nicola Geanina - membru 
5. As. Fica Claudia - membru 
6. Ing. Andras Benone - secretar 

11.LOCUL DESFASURARll 

Nr. <'.3.:=t- din l CJ -Cl.L 202. i 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 13,00. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna decembrie 2020; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Diverse. Masuri datorate starii de alerta pe teritoriul Romaniei in contextul 

pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; Discutarea masurilor necesare in 

contextul internarii in unitate a pacientilor suspecti sau confirmati cu Covid-19 . 

• Prezentarea rapoartelor Consiliului Etic semestrul II 2020 si An 2020; 

• Discutarea masurilor privind alegerea membrilor si presedintelui Consiliului etic. 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~ed i ntele Consi liului de etica deschide sedin!a . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Sesizari si reclamati i primite in luna decembrie 2020: 

In luna decembrie 2020 nu a fost inregistrata nici o reclamatie din partea pacientilor in Registrul 

de reclamatii, la secretariatul unitatii sau pe site-ul institutiei. 

2) De asemenea, s-au discutat problemele aparute pe sectii si compartimente, care ar putea 

constitui vu lnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 
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Vulnerabilitatile etice sesizate de membrii comisiei la nivelul spitalului: 

- se impun reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricaror forme de 

incalcare a demnitatii umane; 

- respectarea obligatiei bolnavilor de a avea o conduita civilizata fata de personalul medico -sanitar; 

-rezolvarea prompta a problemelor sesizate verbal sau inscrise in Registrul de reclamatii, existent pe 

fiecare sectie; 

-imbunatatirea conditiilor de munca pentru a creste satisfactia practicianului /furnizorului de servicii 

medicale care este un factor determinant al nivelului de calitate al serviciilor medicale acordate; 

- informarea bolnavilor cu privire la regulile si obiceiurile pe care trebuie sa le respecte pe perioada 

internarii ; 

- informarea pacientilor de catre asistente si medici de existenta Consiliului de etica, caruia i se pot 

adresa cu diferite sesizari si reclamatii; 

- adaptarea serviciilor medicale in contextul prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei datorita 

pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT; 

- dotarea si purtarea corespunzatoare a echipamentelor de protectie pentru personalul angajat, 

asigurarea continua cu materiale sanitare si medicamente pentru pacientii internati; 

- s-a constatat necesitatea organizarii unor noi alegeri pentru membrii Consiliului Etic si alegerea 

Presedintelui Consiliului Etic , datorita faptului ca Dr. Gergely Alina nu mai lucreaza in unitatea 

noastra , precum si pentru faptul ca D-na Dr. Sabau Stela Zenovia a preluat functia de Director 

medical (cu delegare de atributii). 

VI .CONCLUZll: 

• Este necesara intensificarea actiunilor de identificare ale vulnerabilitatilor etice, corectarea 

lor cat mai rapida, pentru a reduce riscul de aparitie al incidentelor de etica. 

• Pe baza experientei acumulate, se va redacta Anuarul etic al spitalului, ce functioneaza ca un 

indreptar de actiuni, cu rol de preventie la nivelul spitalului si care trebuie sa fie accesibil intregului 
personal din spital. 

La sfar~ itul ~edinte i s-a redactat prezentul proces verbal, 

Data, Vizat, lntocmit, 

19.01.2021 


