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1. Data constituirii Consiliului de etica: 01.06.2015
2. Decizia de constituire a Consiliului de etica cu modificarile si
completarile acesteia: Decizia nr. 13/28.05.2015
3. Componenta actuala a Consiliului de etica:
Preşedinte: dr. Corbeanu Cristina – reprezentant ales al corpului medical
Membrii permanenţi:
Dr. Trăilă Adina – reprezentant ales al corpului medical
Asistent medical Bezerău Felicia – reprezentant ales al asistenţilor medicali
Kinetoterapeut Malița Ioana- reprezentant aparat funcţional
Donea Mihai - reprezentant Asociaţia naţională pentru protecţia pacienţilor
Psiholog Teodoriu Adina – secretar Consiliul de etică
Membrii supleanţi:
Dr. Pescaru Alina Laura - reprezentant al corpului medical
As. med. Ene Mirela - reprezentant al asistenţilor medicali
As. med. Miu Dorina - reprezentant aparat funcţional
Oltean Loredana - reprezentant Asociaţia naţională pentru protecţia
pacienţilor
Instr.ed. Iftimie Cristina– secretar Consiliul de etică

4. Număr întruniri ale Consiliului de Etică - 12
5. Număr total de sesizări - 0
6. Număr total de avize de etică emise - nu au fost emise avize de etică
7. Număr de răspunsuri transmise petenţilor de către conducerea spitalului,
în baza avizelor de etică emise de Consiliul de Etică – 0.
8. Număr de hotărâri de etică emise - nu au fost.
9. Număr propuneri către Consiliul Director privind diminuarea incidentelor
etice - 0.
10. Număr acţiuni pentru promovarea valorilor etice în rândul personalului
medico-sanitar - 0.
11. Număr participări din partea asociaţiilor de pacienţi la şedinţele
consiliului - 0
12. Număr total sesizări depuse de pacienţi având ca obiect: - nu au fost
13. Număr sesizări depuse de asociaţiile de pacienţi - nu au fost
14. Număr total de sesizări depuse de personalul medico-sanitar şi având ca
subiect - nu au fost
15. Daca aveti sesizari inregistrate, precizati statusul acestora: - nu au fost
16. Comentarii, propuneri de imbunatatire a implementarii prevederilor OMS
145/2015.
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