
Nr.5183 din 07.07.2022 

Catre, 

Directia de Sanatate Publica a J detului Hunedoara 

A vand in vedere prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1504/20 6 pentru 

aprobarea componentei si atributiilor Consiliului Etic ce fun tioneaza in cadrul sp ta !or, va 

transmitem anexat : Raportul Consiliului Etic pentru seme trul I - An 2022. 

Manager 

Consiliul Etic Secretar Cons li Etic 

Radovici Fe io 

~ '· 
· ·~ :. 



Nr. 5182 din 07.07.2022 

ANEXA 5 - Semestrul I 2022 

I. TNFORMATll GENER ALE 

Denumirea spitalului 

CUI 

Cod SIRUTA SUPERIOR.al localitatii 

creditare (Da/Nu) 

erioada de validitate a acreditarii 

umarul total de paturi 

umarul de sectii 

umarul de compartimente 

umarul total de personal, din care: 

- medici 

- asistente/asistenti medicali 

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri)+in ri · itoare 

umarul de pacienti cu spitalizare 
continua/an/total s ital - Semestrul I 2022 

xistenta codului de conduita etica ~i de 
deontologie profesionala a personalU1ui 
s italului (Da/Nu 

Consiliul Eti 

Nr. 152 din 07.07. 0 2 · 

SANA TORIU DE PNEUMOFTIZ 0 
GEOAGIU 

5069258 
89561 

HUNEDOARA 

VEST 

v 
DA 

2016-2021 

230 

2 

22 

115 

4 

43 

28 

605 

393 

DA 



II. RAPORT DE ACTIVlTATE ~L CONSI.LJULUJ DE ETI A 

Activitatea consiliului de ·etica 

. Numarul de intruniri ale consiliului de etica 

B. Numarul total de sesizari, din care: 

1. numarul total de sesizari 1nregistrate la registratur 
spitalului 
2. numarul total de sesizari lnregistrate online 

3. numarul de sesizari anonime inregistrate online 

C. Numarul total de avize de etica emise, din care: 

1. la solicitarea pacientilor/apartinatorilor 

2. la solicitarea personaiului medico-sanitar al 
unitlltii respective 
3. la solicitarea conducerii unitatii sanitare 

D. Numarul de raspunsuri transmise petentilor de 
catre conducerea spitaluh.ii, in baza avizelor de etica 
emise de consiliul de etica ,. 
E. Numarul de hotarari de etica emise 

F. Numarul de propuneri catre consiliul director 
rivind diminuarea incidentelor etice 

G. Numarul de actiuni pentru promovarea valorilor 
etice in randul ersonalului medico•sanitar 
H. Numarul de participari din partea asociatiilor de 
pacienti la ~edintele consiliului de etica 

n perioada 
1.01.2022-30.06.2021 

9 

2 

2 

1 

1 

1 

1 



Ill. RAPOR.TAREA SESIZARILOR DUPA TIPUL ACEST RA: 

Sesizi:lri 

umarul total de sesizari (1 +2+3), din 
are: 

1. Numarul total de sesizari depmfo de 
acienti avand ca obiect: 
) respectarea drepturilor pacientului 

(modalitate de adresare, oferirea de 
x Jicatii, de lridrumare) de catre:_, 

- medici 

- asistente/asistenti medicali 

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri) 
- administratia spitalului 

b) conditionarea serviciilor 
edicale/lngri · irii de catre: 

- medici 

asistente/asistenti medicali 

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri) 

. Numarul de sesizi:lri depuse de 
sociatiile de pacienti 

3. Numarul total° de sesizi:lri depuse de 
ersonalul medico-sanitar avand ca 

subiect: 
- pacienti, apaqinatori sau reprezentanti 
le ali ai acestora 
- personal medico-sanitar 

- administratia spitalului 

- alte categorii de personal din unitatea 
sanitara 

Ee. 

Consiliul de Etiqa, 

Anonime inregistra Rezolvat Contestati1 
l 

ctiuni 
iustitie 

2 2 

2 2 

2 2 

ire! 

Secretar Consiliul De- tica, 

Radovici Felicia .--



semestrului ~i In termen de 15 zile de la finalizarea anului . Modelul de raport r a activitatii 

Consiliului etic este prevazut In anexa nr. 5 la prezentul ordin. 

Prin urmare, 

1. va rugam sa asigurati postarea lunara pe site-ul spitalului a informatiilor p i~ d activitatea 

Consiliului etic (lista sesizarilor, a avizelor §i hotararilor etice, ezultatul mecanism ~ It de feedback 

al pacientului). -If'! QA' 

. Va rugam sa ne trimiteti 

activitatea Consiliului etic, conform prevede 

1502/2016. 

.:.:.:.:.:::.o::1..::..:.==:..m=s.:.:..r.::;.o link-ul unde poa e i vizualizata 

punct j) al Ordinului ministr IL sanatatii nr. 

2. va rugam sa incarcati pe platforma informatica infrast uctura-sanatate.m! .r raportul 

aferent activitatii Consiliului etic pentru fiecare luna a anului 2022, in cc z I in care nu 

aveti inca incarcate aceste date, §i sa incarcati pe platforma informatica in~ a tructura

sanatate.ms.ro sesizarile primite. 
' ' 

Avand in vedere experienta anilor trecuti, va rugam sa nu c mulati datele de I luna la 

alta! Raportul este aferent activitatii fiecarei luni; de ex: in 1Jna februarie men i : ati 

numarul de intalniri ale Consiliului etic din luna februarie, nr adunati ianuarie+f bruarie; in 

mod similar in luna martie, mentionati doar activitatea lunii martie, nu cumulati 

i~nuarie+februarie+martie. ldentic si pentru lunile urmatoarji 

In fiecare luna trebuie raportata doar activitatea din luna respect1va. 

Termen: 07.07.2022 

Dr. Gabriela Cristisor 

Serviciul de lntegritate 

0213194400 
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