
CONSILIUL ETIC 
Nr. 128/01.02.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr. 128/01.02.2022 

l.$edinta s-a desfa~urat in prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Birlea Lucian 
2. Dr. Sabau Stela 
2. Dr. Palacian Sanda Elena 
3. Biolog Cocu Adriana Monica 
4. As. Zagoni Onau Iulia 
6. Gyori Cristina Liana 

11.LOCUL DESFA$URARll 

-membru 
-membru 
- membru 
-membru 
- membru 
- secretar 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 13:30. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Alegerea unui presedinte si al membrilor Consiliului Etic; 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna ianuarie 2022; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele de sedinta deschide sedinta . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Alegerea unui presedinte si al membrilor Consiliului Etic; 

Prin vot secret a fost aleasa doamna Dr. Sabau Stela ca si presedinte al Consiliului Etic. 

2) Sesizari si reclamatii primite in luna ianuarie 2022: 

In luna ianuarie 2022 au fost inregistrate doua reclamatii din partea unui pacient in Registrul de 

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



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

constitui vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 

V. CONSTATARI: 

• 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; 

- diverse. 

Vl.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 

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

La sfar~itul ~edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 
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CONSILIUL ETIC 
Nr. J3.Z,./o9, De.. 2022. 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr. (32/d?J. 02 202.2.. 

l.$edinta s-a desfa~urat in prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Birlea Lucian - presedinte de sedinta 
2. Dr. Sabau Stela 
3. Dr. Palacian Sanda Elena 
4. Dr. Stoica Simina 
5. Bio log Cocu Adriana Monica 
6. As. Daioni Sanda 
7. Gyori Cristina Liana 
8,Suciu Alina 

11.LOCUL DESFA$UAARll 

- invitat 
- membru 
-membru 
-membru 
- membru 
- secretar 
- jurist 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 12:30. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Alegerea unui presedinte de sedinta; 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna ianuarie 2022; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru· reducerea vulnerabilitatilor etice; 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele de sedinta deschide sedinta . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Alegerea unui presedinte de sedinta; 

Prin vot secret a fost ales in unanimitate domnul Dr. Birlea Lucian ca si presedinte de sedinta. 

2) Sesizari si reclamatii prhnite in luna ianuarie 2022: 



CONSILIUL ETIC 
In luna ianuarie 2022 au fost inregistrate doua reclamatii din partea pacientului Gheorghe 

Gheorghe, internat pe sectia 11, medic curant Dr. Sabau Stela, in Registrul de reclamatii, la secretariatul 

unitatii sau pe site-ul institutiei. 

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

constitui vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 

V. CONSTATARI: 

Urmare a lecturarii de catre secretar a reclamatiilor depuse , membrii Consiliului Etic au 

invitat-o pe doamna Dr. Sabau Stela pentru a fi audiata in legatura cu sesizarii depuse. Dupa 

expunerile verbale ale doamnei Dr. Sabau Stela, membrii Comisiei au solicitat acesteia sa 

formuleze un punct de vedere, in scris. 

• 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 
I 

fiecare sectie; 

- informarea bolnavilor cu privire la regulile si obiceiurile pe care l:rebuie sa le respecte pe perioada 
I 

internarii ; 

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

adresa cu diferite sesizari si reclamatii; 

- diverse. 

VI. CONCLUZll: 

• Este necesara intensificarea actiunilor de identifii:are ale, vulnerabilitatilor etice, corectarea 
I 

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

• Pe baza experie~ei acumulate, se va redacta Anuarul etiq al spitalului, ce functioneaza ca un 

indreptar de actiuni, cu rol de preveniie la nivelul spitalului si ca~ trebuie sa fie accesibil intregului 
personal din spital. 

La sfar$itul $e?intei s-a redactat prezentul proces verbal, 



CONSILIUL ETIC 
Data, Vizat, lntocmit, 

09.02.2022 Presedinte de sedinta, Secretar, 

Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 
Nr. 134 /11.02.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr. 134 /11.02.2022 

l.Sedinia s-a desfa~urat in prezenia urmatorilor : 

L Dr. Birlea Lucian - presedinte de sedinta 
3. Dr. Palacian Sanda Elena - membru 
4. Dr. Stoica Simina -membru 
5. Biolog Cocu Adriana Monica -membru 
6. As.Bogdan Alina - membru 
7. Gyori Cristina Liana - secretar 
8. SuciuAlina - jurist 

11.LOCUL DESFAsURARll 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 12:00. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Analizarea reclamatiilor primite in tuna februarie 2022; 

• Analiza inscrisurilor depuse de medic curant; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Discutarea avizului etic 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele de sedinta deschide sedinta . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Sesizari si reclamatii primite in luna februarie 2022: 

In luna februarie 2022 au fost inregistrate alte doua reclamatii din partea pacientului Gheorghe 

Gheorghe, internat pe sectia II, medic curant Dr. Sabau Stela,, la secretariatul unitatii 

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

constitui vulnerabilitati etice, precum si propuned de remediere a acestora. 



CONSILIUL ETIC 

V. CONSTATARI: 

• Urmare a lecturarii de catre secretar a reclamatiilor depuse de pacient si a adresei formulate 
de dr. Sabau Stela, membrii Consiliului Etic au hotarat in unanimitate ca d-na dr. Nu a incalcat 

drepturile pacientului. Acesta din urma a solicitat exterbarea in data de 11.02.2022 si punerea la 

dispozitie a copiilor xerox dupa consimtamintele aflate in Foaia de Observatie. 

• 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; 

- 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; 

- reinstruirea personalului medico-sanitar cu privire la Codul Etic si drepturile pacientilor. 

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 ~edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 

Data, Vizat, lntocmit, 

11.02.Z022 Presedinte de sedinta, Secretar, 

Gyori Cristina Liana 

« 



Nr. 137 /18.02.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 
Nr. 136 /18.02.2022 

I.l)edinta s-a desia~urat in prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Birlea Lucian - presedinte de sedinta 
3. Dr. Palacian Sanda Elena - membru 

-membru 
- membru 

• 

4. Dr. Stoica Simina 
6. As.Bogdan Alina 
8. Suciu Alina - jurist - fara drept de vot 

11.LOCUL DESFA~URARII 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, 
nr. 8, Geoagiu, jud. Hunedoara, ora 12:00. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Analiza adresei primite de la Managerul unitatii; 

• Analiza formuarelor de consimtamant completate de pacientul 
Gheorghe Gheorghe; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii 
acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Discutarea avizului etic 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Consilierul juridic prezinta inscrisurile primite de la managerul unitatii . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Analiza adresei primite de la Managerul unitatii: 



Referitor la adresa nr. l 055/17 .02.2022 prin care managerul unitatii solicita 
membrilor Consiliului Etic reanalizarea documentelor de la dosarul prezentei 
spete, avandu-se in vedere R.I, Rof, Ordinul 1502/2016, Legea pacientului-

46/20013 si 

- formular consimtamant TBC; 

- data luarii la cunostinta a formularelor de consimtamant de catre 
pacient; 

- declaratia pacientului in care ,,NU REFUZA TRATAMENTUL"; 

- analiza evolutiei analizelor biologice (transaminaze) pe parcursul 
intemarii si justificare; 

- fisa de consimtamant cu privire la informarea din ,,Ghidul pacientului"; 

- analiza evolutiei pacientului la fiecare vizita ( stationar, ameliorat sau 
agravat lipseste din evolutie ); 

- consimtamant informat; 

- analiza mult mai amanuntita a modului de comportament etico-profesional 
a medicului Sabau Stela; 

- conflictul generat in data de 19.01.2022 cu privire la intrevederea intre 
pacient si medic nu reiese din foaia de evolutie, pacientul acuzand ca nu a fost 
consultat de medic pana la acea data ( ora 18-19). 

2) Analiza formuarelor de consimtamant completate de pacientul Gheorghe 
Gheorghe; 

Membrii Consiliului etic discuta urmatoarele aspecte: 
- Toti pacientii cu TBC se interneaza in unitatea noastra, sputa Bk se da de la 

pcientii intemati prin programul PNS; 
- La fiecare vizita ,medicul curant scrie in Foaia de temperatura, asa cu reiese 

si din Foaia de temperatura a pacientului Gheorghe Gheorghe, medicul a 
scris la fiecrare vizita; 

- Daca starea pacientului se agraveaza se solicita ambulanta prin servicul unic 
112 si se transfera la UPU Orastie, fiind singura unitate spitaliceasca cea 
mai apropiata; 



Stationar se noteaza doar la extemare; 
- In FOCG se noteaza daca pacientul este stationar : ameliorat, vindecat sau 

decedat; 
In data de 18.01.2022 pacientul Gheorghe Gheorghe avea transaminazele in 
limte normale; 
In data 07.02.2022 incep sa se modifice valorile (in contextul administrarii 
medicatiei tuberculostatice cu metabolizare hepatica si renala); 

- Pe tot parcursul administrarii medicatiei tuberculostatice in conforitate cu 
scriptele din Foaia de evolutie si tratament, pacientului i-au fost 
administrate hepato protectoare ( aspatofort fiole de 2 ori /zi dimineata si 
seara si esentiale 2 capsule /zi diminineata si seara); 
In data de 07 .02.2022 s-a intrerupt terapia cu tuberculostatice; 

- Trebuie avut in vedere ca TBC este o boala multi sistemica asociat cu 
hepatita, pronosticul este rezervat; 
Medicii din Consiliul etic constata ca pacientul isi stabileste singur 
diagnosticul fara sa aiba studii necesare in domeniu. 
Din studiul analizelor , medicii constata ca acidul uric nu arata o disfunctie 
renal a; 

- Din documentele studiate reiese ca TBC pulmonar este confirmat prin 
sputa de la spitalul din Hunedoara, la sanatoriu s-a recoltat sputa pentru 
cultura cu durata de 60 de zile pana la eliberarea rezultatului; 

- Pacientul a solicitat sa ii fie transmis rezultatul testului HIV in mod 
confidential; 

- Medicii din Consiliul etic sustin ca in raport cu alti pacienti sau apartinatori 
fara consimtamantul pacientului, rezultatul este confidential, dar pentru 
personalul medical este esential cunoasterea rezultatului in vederea evitarii 
contaminarii. 

Schema de tratament a pacientului incepe de data de 20.01.2022, nu asa 
cum afirma dumnealui in Formularul de TBC ca ar fi inceput in 25-
26.01.2022; 

- Pentru stabilirea bolilor hepatice ar fi trebu.it sa se prezinte la o clinica de 
boli infectioase; 

- Membrii comisiei sustin ca, pacientul se considera contagios in primele 2 
saptamani , apoi se nagativeaza, dar ramane intemat in spital sub 
supraveghere medicala inca 2 luni -

- La dou~ luni se reia controlul de sputa, radiografie,analize si consul clinic, 
daca la doua luni este in continuare pozitiv se continua schema de tratament 



pana la 3 luni, daca este negativ se externeaza cu continuare tratament prin 

dispensar si nu mai este contagios; 
La afirmatia mdicului Sabau Stela ca pacientul Gheorghe Gheorghe nu este 

un caz grav, membrii Consiliului constata ca afectiunea pacientului este 
fibra nodulara ,ceea ce nu reprezinta o gra".itate, grav fiind considerat TBC 
cavitar sau pericardita TBC. 

- Membrii Consiliului Etic constata ca la nivelul sanatoriului nu exista 
elaborat ,,Ghidul pacientului"fiind afisate doar drepturile pacientului 
conform Legii 46/2013; 

- Datorita volumului mare de munca si a lipsei de personal medical superior, 
timpul alocat fiecarui pacient nu poate fi acoperit in mod corespunzator, 
aceste situatii putand genera si relatii conflictuale. 

V. CONSTATARI: 

• Urmare a lecturarii de catre consilierul juridic a articolelor privind 
Codul deontologic al medicului din R.I., Ordinul 1502/2016, ROF si Cod 
etic, a reclamatiilor depuse de pacient si a adresei formulate de dr. Sabau 
Stela, membrii Consiliului Etic au hotarat in unanimitate ca doamnei doctor 
nu i se poate reprosa nimic din punct de vedere profesional. 

• Nu exista dovezi si martori cu privire ta Iimbajul inadecvat in privinta 
conflictului creat intre pacient si medic. 

• Reclamatiile pacientului nu pot fi dovedite • 

• Membrii Consiliului Etic considera ca doamna doctor a fost provocata, 
iar pacientul nu a respectat medicul. 

• In urma analizei amanuntite a inscrisurilor depuse atat de pacientul 
Gheorghe Gheorghe cat si de dr Sabau Stela, vina este bilaterala 



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

Data, Vizat, 

18.02.2022 

Membrii Consiliu Etic participanti la sedinta 

Dr. Palacian Sanda Elena ~
Dr. Stoica Simina _y-----
k. Bogdan Alina '..&]. 

lntocmit, 

Secretar, 

Gyori Cristina Liana 

!ed.L 



Nr. 138 /2,&..02.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr.138 /22.02.2022 

l.~edinta s-a desfa~urat In prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Palacian Sanda Elena - presedinte de sedinta 

2. Dr. Birlea Lucian -membru 

3. Dr. Stoica Simina - membru 

4. As.Zagoni lulia - membru 

5. Suciu Alina - jurist - fara drept de vot 

11.LOCUL DESF~URARll 

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

ora 12:00. 

111.0RDINEA DE ZI: 

Alegerea unui nuo presedinrte de sedinta 

• Analiza adresei primite de la Managerul unitatii; 

• Analiza formuarelor de consimtamant completate de pacientul Gheorghe Gheorghe; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

• Discutarea avizului etic 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

In urma anuntului facut de dr.Birlea Lucian,acesta renunta la postul de presedinte de 

sedinta, functia este ocupata prin vot de catre dr. Palacian Sanda 



Consilierul juridic prezinta inscrisurile primite de la managerul unitatii . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Analiza adresei primite de la Managerul unitatii: 

Referitor la adresa nr.1055/17.02.2022 prin care managerul unitatii solicita membrilor Consiliului Etic 

reanalizarea documentelor de la dosarul prezentei spete, avandu-se in vedere R.I, Rof, Ordinul 

1502/2016, Legea pacientului-46/20013 si 

- formular consimtamant TBC; 

- data luarii la cunostinta a formularelor de consimtamant de catre pacient; 

- declaratia pacientului in care .NU REFUZA TRATAMENTUL"; 

- analiza evolutiei analizelor biologice (transaminaze) pe parcursul internarii si justificare; 

- fisa de consimtamant cu privire la informarea din ,,Ghidul pacientului"; 

- analiza evolutiei pacientului la fiecare vizita ( stationar, ameliorat sau agravat lipseste din evolutie); 

- consimtamant informat; 

- analiza mult mai amanuntita a modului de comportament etico-profesional a medicului Sabau 

Ste la; 

- conflictul generat in data de 19.01.2022 cu privire la intrevederea intre pacient si medic nu reiese 

din foaia de evolutie, pacientul acuzand ca nu a fost consultat de medic pana la acea data ( ora 18-

19). 

2) Analiza formuarelor de consimtamant completate de pacientul Gheorghe Gheorghe; 

Membrii Consiliului etic discuta urmatoarele aspecte: 

La primul punct 

- formular consimtamant TBC; 

Membrii Consiliului Etic - Schema de tratament a pacientului incepe de data de 20.01.2022, nu asa 

cum afirma dumnealui in Formularul de TBC ca ar fi inceput in 25-26.01.2022; 

Punctul 2 

- data luarii la cunostinta a formularelor de consimtamant de catre pacient; 



Membrii Consiliului - Formularele de consimtamant se predau pacientilor la internare pentru a avea 

ti mp sa studieze si sa intrebe eventualele nelamuriri daca sunt de acord cu anumite investigatii si nu 

pot fi obligati sa retrurneze formularul in acesi zi, membrii prezuma ca pacientul a detinut 

formularele si le-a completat ulerior. 

la punctul 3 

- declaratia pacientului in care ,,NU REFUZA TRATAMENTUL"; 

Membrii Consiliului Etic- Pacientul a refuzat verbal tratamentul si anumite proceduri medicale ( 

recoltare sange de control) iar la momentul semnarii scrie ca nu refuza tratamentul, in schimb refuza 

recoltare analizelor care demonstreaza ca tratamentul s-a aplicat corect cu normalizarea valorilor 

biologice ( atasat cerea d-nei dr. Sabau de analize de contrel nr.13215-cod de proba din data de 

10.02.2022 ora 07 .01) 

Pacientul refuzand prelevarea de sange desi a semnat ca este de acord) 

La punctul 4 

- analiza evolutiei analizelor biologice (transaminaze) pe parcursul internarii si justificare; 

In data de 18.01.2022 pacientul Gheorghe Gheorghe avea transaminazele in limte normale; 

_In data 07.02.2022 incep sa se modifice valorile ( in contextul administrarii medicatiei 

tuberculostatice cu metabolizare hepatica si renala); 

Pe tot parcursul administrarii medicatiei tuberculostatice in conforitate cu scriptele din Foaia de 

evolutie si tratament, pacientului i-au fost administrate hepato protectoare (aspatofort fiole de 2 ori 

/zi dimineata si seara si esentiale 2 capsule /zi diminineata si seara); 

In data de 07.02.2022 s-a intrerupt terapia cu tuberculostatice; 

La punctul 5 

- fisa de consimtamant cu privire la informarea din ,,Ghidul pacientului"; 

Membrii Consiliului Etic constata ca la nivelul sanatoriului nu exista elaborat ,,Ghidul pacientului"fiind 

afisate doar drepturile pacientului conform Legii 46/2013; 

La punctul 6 

- analiza evolutiei pacientului la fiecare vizita ( stationar, ameliorat sau agravat lipseste din evolutie); 

Daca starea pacientului se agraveaza se solicita ambulanta prin servicul unic 112 si se transfera la 

UPU Orastie, fiind singura unitate spitaliceasca cea mai apropiata; 

Stationar se noteaza doar la externare; 

In FOCG se noteaza daca pacientul este stationar : ameliorat, vindecat sau decedat; 



La punctul 7 

- consimtamant informat; 
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Formularele de consimtamant se predau pacientilor la internare pentru a avea timp sa studieze si sa 

intrebe eventualele nelamuriri daca sunt de acord cu anumite investigatii si nu pot fi obligati sa 

retrurneze formularul in acesi zi, membrii prezuma ca pacientul a detinut formularele si le-a 

completat ulerior. 

La punctul 8 

- analiza mult mai amanuntita a modului de comportament etico-profesional a medicului Sabau 

Stela; 

Din analiza reclamatiilor, membrii constata ca d-na \Ir. Sabau Satela a fost provocata de pacientul 

Gheorghe Gheorghe, nefiindu-i respectata postura de medic. 

Volumul mare de lucru, existenta Covid in sanatoriu, spitalizare de zi, ambulatoriu,sectia a II a ( unde 

prin narturea functiei de sef sectie cu delegare de atributii si a fisei postului are de rezolvat si 

probleme administrative) pun presine mare pe sistemul medeical si pe cadrele medicale, care pot 

duce uneori la situatii nedorite. 

La punctul 9 

- conflictul generat in data de 19.01.2022 cu privire la intrevederea intre pacient si medic nu reiese 

din foaia de evolutie, pacientul acuzand ca nu a fost consultat de medic pana la acea data ( ora 18-

19). 

Membrii Consilliului etic constata urmatoarele: pacienhtul este conflictual, nemnultumit de orice si 

contrazice medicul cu privire la trratament si diagnostic. 

Pacientul isi exprima verbal nemultumirile fata de conditiile hoteliere,hrana, grupuri sanitrare. 

V. CONCLUZll: 

• Urmare a lecturarii de catre consilierul juridic a articolelor privind Codul deontologic al 

medicului din R.I., Ordinul.1502/2016, ROF si Cod etlc, a reclamatiilor depuse de pacient si a adresei 

formulate de dr. Sabau Stela, membrii Consiliului Etic au hotarat in unanimitate ca doamnei doctor 

nu i se poate reprosa nimic din punct de vedere profesional. 

• Nu exista dovezi si martori cu privire la limbajul inadecvat in privinta conflictului creat intre 

pacient si medic. 

• Reclamatiile pacientului nu pot fi dovedite. 

• Membrii Consiliului Etic considera ca doamna doctor a fost provocata, iar pacientul nu a 

respectat medicul. 



- . 

• In urma analizei amanuntite a inscrisurilor depuse atat de pacientul Gheorghe Gheorghe cat 

si de dr Sabau Stela, vina este bilaterala 

la sfar§itul §edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 

Membrii Consiliu Etic participanti la sedinta 

\... ---· Dr. Stoica Simina ~ 

Dr.Birlea Lucian ~ .. 

As. Zagoni lulia fl , 



CONSILIUL ETIC 
Nr. 141 din 29.03.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr. 03/29.03.2022 

l.!jedinta s-a desfa~urat in prezenta urmatorllor : 

1. Sabau Stela - presedinte 
2. Dr. Birlea Lucian - membru 
3. Bio log Cocu Adriana Monica -membru 
5. As. Bogdan Alina Dorina - membru 
6. Gyori Cristina Liana - secretar 

11.LOCUL DESFA$URARll 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 14:00. 

111.0RDINEA DE ZI: 

• Analizarea seslzarilor si reclamatiilor primite in luna februarie 2022; 

• 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; 

' 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele Consiliului de etica deschide sedinta . 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Sesizari si reclamatii primite in luna februarie 2022: 

In luna februarie 2022 nu a fast inregistrata nici o reclamatie din partea pacientilor in Registrul 
de reclamatii, la secretariatul unitatii sau pe site-ul institutiei. 

2) DEC asemenea, s-au discutat problemele aparute pe sectii si compartimente, care ar putea 
constitui vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 
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CONSILIUL ETIC 
V. CONSTATARI: 

• 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; 

- .diverse. 

Vl.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 
1ndreptar de actiuni, cu rol de preventie la nivelul spitalului si care trebuie sa fie accesibil intregului 
personal din spital. 

La sfilr~itul ~edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 

Data, lntocmit, 

29.03.2022 Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 
Nr. 144 din 12.04.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 

Nr. 04/12.04.2022 

l.~edinta s-a desfa~urat fn prezenta urmatorilor : 

1. Stoica Simina -membru 
2. Dr. Birlea Lucian - presedinte sedinta 
3. Biolog Cocu Adriana Monica -membru 
4. As. Zagoni Onau Iulia - membru 
5. As. Bogdan Alina Dorina - membru 
6. Gyori Cristina Liana - secretar 

11.LOCUL DESFAsURARll 

-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 Inna martie 2022; 

• Alegerea unui presedinte de sedinta in urma demisionarii actualului presedinte de 
comisie; 

• Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

Diverse. Masuri datorate prelnngirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei in contextul 
pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele de sedinta deschide sedinta. 

Se discuta urmatoarele subiecte: 

1) Sesizari si reclamatii primite in luna martie 2022: 

In luna martie 2022 nu a fost inregistrata nici o reclamatie din partea pacientilor in Registrul de 

reclamatii, la secretariatul unitatii sau pe site-ul institutiei. 
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2) Alegerea unui presedinte de sedinta 
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Prin vot secret, este desemnat in unanimitate Dr. Birlea Lucian presedinte de sedinta. 

3) Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic 

In urma voturilor secrete exprimate, s-au inregistrat 2 voturi catre Dr. Birlea Lucian, 2 catre Dr, Palacian 

Sanda si 1 vot catre biolog Adriana Cocu. Votul se va repeta pentru desemnarea unui presedinte de 

Consiliu Etic. 

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

constitui vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 

V. CONSTATARI: 

• 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; 

- diverse. 

VI. CONCLU211: 
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• 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 functioneazii ca un 
indreptar de aqiuni, cu rol de preventie la nivelul spitalului si care trebuie sa fie accesibil intregului 
personal din spital. 

La sfar~itul ~edintei s-a 

Data, lntocmit, 

12.04.2022 Gyori Cristina Liana 



CONSILIUL ETIC 
Nr. 147 din 20.05.2022 

Proces verbal al Consiliului Etic 
Nr. 05/20.05.2022 

r. Sedinta s-a desfil~urat in prezenta unnatorilor : 

1. Dr. Birlea Lucian - presedinte sedinta 
2. Dr. Maris Nicoleta - membru supleant 
3. Biolog Cocu Adriana Monica -membru 
4. As. Daioni Sanda - membru 
6. Gyori Cristina Liana - secretar 

11.LOCUL DESFASURARII 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 12:00. 

III.ORDINEA DE ZI: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna aprilie 2022; 

• Alegerea unui presedinte de sedinta in urma demisionarii actualului presedinte de 
comisie; 

• Alegrea noilor membrii al Consiliului de Etica; 

• Alegerea unui presedinte de Consiliu de Etica; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei m contextul 
pandemiei de Sars-Cov-2 si recomandarile CNSBCT 

IV. PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre~edintele de sedinta deschide sedinta . 

Se discutii urmatoarele subiecte: 

I) Sesizari si reclamatii primite in luna aprilie 2022: 
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CONSILIUL ETIC 
In luna martie 2022 nu a fost inregistrata nici o reclamatie din partea pacientilor in Registrul de 

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

2) Alegerea unui presedinte de sedinta 

Prin vot secret, este desemnat in unanimitate Dr. Birlea Lucian presedinte de sedinta. 

3) Alegrea noilor membrii al Consiliului de Etica; 

In urma votului secret, s-au ales membrii Consiliului de etica: 

Membrii pemanenti : . 

I . Dr. Birlea Lucian - presedinte Consiliul de Etica; .q.// 
2. Dr. Stoica Simina; / /

1

""" 

3. Fkt. Gyori Liana; 

4. Biol. Cocu Adrian;. 

5. As. Daioni Sanda; 

6. As. Onetiu Mibaela. 

Membrii supleanti desemnati in urma votului sunt: 

1. Dr. Maris Nicoleta; 

2. As. Bita Anamaria; 

3. As. Ulican Ana Maria. 

4) Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic 

In urma voturilor secrete exprimate, Dr. Birlea Lucian a fost numit presedinte al Consiliului de Etica. 

5) De asemenea, s-au discutat problemele aparute pe sectii si compartimente, care ar putea constitui 
vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 

V. CONSTATARI: 

• Vulnerabilitatile etice sesizate de membrii comisiei la nivelul spitalului: 



CONSILIUL ETIC 
- se impun reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricaror furme 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 conclitiilor 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 reclarnatii; 

- 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; 

- diverse. 

VI. CONCLUZII: 

• Este necesara intensificarea actiunilor de identificare ale vulnerabilitatilor etice, corectarea !or 
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 sfilr~itul ~edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 

Data, Intocmit, 

20.05.2022 Gyori Cristina Liana 
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CONSILIUL ETIC 
Nr. 149 din 10.06.2022 
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Proces verbal al Consiliului Etic 
Nr. 06/10.06.2022 

I.Sedinta s-a desfii~mrat m prezenta urmatorilor : 

1. Dr. Birlea Lucian - presedinte sedinta 
2. Dr. Maris Nicoleta - membru supleant 
3. Dr. Sabau Stela -membru 
4. Dr. Stoica Simina -membru 
5. Kt. Gyori Cristina Liana -membru 
6. As. Radovivi Felicia - secretar 

II.LOCUL DESF AsURArur 

-Sediul Sanatoriului de Pneumoiliziologie Geoagiu : Str. Sanatoriului, nr. 8, Geoagiu, jud. 
Hunedoara, ora 10:00. 

III.ORDINEA DE ZI: 

• Analizarea sesizarilor si reclamatiilor primite in luna mai 2022; 

• Alegerea unui presedinte de sedinta; 

• Alegrea noilor membrii al Consiliului de Etica; 

• Alegerea unui presedinte de Consiliu de Etica; 

• Discutarea vulnerabilitatilor etice sesizate comisiei de catre membrii acesteia; 

• Discutarea masurilor propuse pentru reducerea vulnerabilitatilor etice; 

Diverse. Masuri datorate prelungirii starii de alerta pe teritoriul Romaniei m contextul 
pandemiei de Sars-Cov-~ si recomandarile CNSBCT 

IV: PROPUNERI REZULTATE DIN DEZBATERI: 

Pre§edintele de sedinta deschide sedinta . 

Se discutii urmatoarele subiecte: 

I) Sesizari si reclamatii primite in luna mai 2022: 



CONSILIUL ETIC 
In luna mai 2022 nu a fost inregistrata nici o reclamatie din partea pacientilor in Registrul de 

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

2) Alegerea unui presedinte de sedinta 

Prin vot secret, este desemnat in unanimitate Dr. Birlea Lucian presedinte de sedinta. 

3) Alegrea noilor membrii al Consiliului de Etica; 

In urma votului secret, s-au ales membrii Consiliului de etica: 

Membrii pemanenti : 

I. Dr. Birlea Lucian; 

2. Dr. Stoica Simina; 

3. Dr. Maris Nicoleta - presedinte; 

4. Fkt. Gyori Liana; 

5. Biol. Cocu Adrian;. 

6. As. Daioni Sanda; 

7. As. Onetiu Mihaela. 

Membrii supleanti desemnati in urma votului sunt: 

1. Dr. Stoica Simina; 

2. As. Bita Anamaria; 

3. As. Ulican Ana Maria. 

4) Alegerea unui presedinte de Consiliu Etic 

In urma voturilor secrete exprimate, Dr. Maris Nicoleta a fost numita presedinte al Consiliului de Etica. 

5) De asemenea, s-au discutat problemele aparute pe sectii si compartimente, care ar putea constitui 
vulnerabilitati etice, precum si propuneri de remediere a acestora. 

V. CONSTATARI: 

• Vulnerabilitatile etice sesizate de membrii comisiei la nivelul spitalului: 
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- se impun reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricaror forme de 
incalcare a denmitatii 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 mnnca pentru a creste satisfactia practicianului /fumizomlui 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 intemati; 

- diverse. 

VI. CONCLUZII: 

• Este necesara intensificarea actiunilor de identificare ale vulnerabilitatilor etice, corectarea !or 
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 
lndreptar de actiuni, cu rol de preventie la nivelul spitalului si care trebuie sa fie accesibil intregului 
personal din spital. 

La sfilr~itul ~edintei s-a redactat prezentul proces verbal, 

Data, Intocmit, 

10.06.2022 


