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Nr crt Judet

Denumirea 

SPITALULUI

Tipul si numarul 

documentului 

(Aviz/Hotarare) Prezentarea spetei in cauza Modalitatea de solutionare a spetei in cauza 

Motivatia deciziei respective 

(baza legala, regulament de 

organizare si functionare, 

codul de conduita 

profesionala etc.) Observatii

1 SATU MARE
SPITALUL MUNICIPAL 

CAREI
Aviz nr. 1

Această sesizare a fost formulată de către un pacient care 

susține că a fost internat in perioada 15.04.2019- 

19.04.2019, în cadrul secției Medicină Internă a Spitalului 

Municipal Carei cu numele de “R.D.”. Sesizarea vizează 

“Abuzuri săvârșite asupra personalului medico-sanitar

Având în vedere faptul că în perioada 15.04.2019-

19.04.2019, nu a fost internat nici un pacient identificat cu

numele de “R D”, iar în sesizare nu sunt prezentate

modalitățile prin care i-ar fi fost afectă calitatea declarată de

dânsul - “pacient” - Consiliul Etic consideră că nu s-au

încalcat principiile morale sau deontologice în relația pacient

– cadru medico-sanitar și auxiliar, drepturile pacienților de

către personalul medico-sanitar și auxiliar și nici un drept sau

interes legitim cu ocazia furnizării serviciilor medicale.

2 SATU MARE
SPITALUL MUNICIPAL 

CAREI
Aviz nr. 2

Nota de informare intocmita de catre S.T., in calitate de

administrator al SMC.

In data de 26.06.2019, domnul B.M. - brancardier, in timp

ce transporta un pacient cu targa pentru investigatii

radiologice a spart geamul de la usa de la intrare in sectie.

Cand i s-au cerut explicatii, brancardierul a avut o reactie ca

si un om care ar fi consumat alcool, motiv pentru care s-a

decis testarea dansului cu etilotestul.

In urma testarii s-a constatat o valoare a concentratiei de

alcool pur in aerul expirat de 0,560 mg/l

„Art.20 Se consideră abateri disciplinare concrete ale

salariaților spitalului ...

5. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice sau de

substanțe stupefiante în incinta spitalului; prezentarea la

serviciu în condiții necorespunzătoare îndeplinirii în bune

condiții a sarcinilor, precum și efectuarea serviciului sub

influența bauturilor alcoolice; refuzul de determinare a

nivelului alcoolemiei cu fiola alcooltest sau de stabilire a

alcoolemiei prin recoltarea de probe biologice (sânge).

Drept urmare membrii Consiliului Etic, în unanimitate, au

hotărât să propună trimiterea acestei spețe spre dezbatere

Comisiei de Disciplină

Codul Muncii

Regulamentul de Ordine 

Interioara

3

SATU 

MARE

SPITALUL 

MUNICIPAL CAREI
Aviz nr. 3

Doamna LC afirma ca in data de 10.09.2019,ora 12:45 a fot trimisa 

de catre medicul ortoped pentru o radiologie. 

Doamna sustine ca domnul de la radiologie nu a vrut sa ii faca 

radiografia, programand-o pe data de 12.09.2019.

Conform biletului de trimitere de la medicul ortoped, cazul nu 

reprezenta o urgenta. Doamna fiind trimisa cu diagnosticul prezumtiv 

de gonartroza si artroza. Existand pacienți care aveau nevoie de 

examen radiologic urgent.

4

SATU 

MARE

SPITALUL 

MUNICIPAL CAREI
Aviz nr. 4

Domnul MN afirma ca in data de 12.09.2019 in jurul orei 1-2 

noaptea a fost adus cu salvarea la camera de garda a spitalului cu 

luxație interfalangiana police stang deschisa fiind inregistrat la spital 

atat in registrul de la camera de garda cat si la ortopedie.

Domnul sustine faptul ca a fost tratat defectuos si cu superficialitate, 

degetul i s-a infectat ceea ce a dus la cangrenarea tesuturilor, 

ulterior fiind necesara amputarea lui.

In urma cercetarii efectuate la nivelul spitalului s-a constatat, 

conform scrisorii medicale primite de catre pacient si a documentelor 

medicale, faptul ca acesta a fost tratat conform protocoalelor 

medicale, i s-a prescris tratament cu antibiotice si i s-a recomandat ca 

in decurs de 2 zile sa revina la control. Stabilirea existentei  unui caz 

de malpraxis este de competenta colegiul medicilor. Intrucât domnul 

a sesizat colegiul medicilor spitalul colaboreaza si asteapta hotararea 

colegiului

ANUAR ETIC


