SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
SFANTUL „IOAN CEL NOU” SUCEAVA
DISPOZITIA Nr. 335
din data de 22.07.2014.
Ec. Vasile Rimbu - manager al Spitalului Judetean de Urgenta „Sfantul loan cei Nou”
Suceava;
Avand in vedere referatul inregistrat la nr.20570, din 22.07.2014, intocmit de d-na
Chirap Doina - director de Tngrijiri medicale, prin care propune numirea noii comisii de analizS a
deceselor;
Avand in vedere prevederiie Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sSnatStii, cu
modificarile $i completSrile ulterioare,
Potrivit Legii nr. 104/2003, republicata §i HG nr.451/2004,
D 1 S P UN E :
Art. 1. Se constituie la nivelul Spitalului Judetean de Urgenta „Sf. loan cel Nou” Suceava,
Comisia de analiza a deceselor, in urmStoarea components:
Pre§edinte: dr.Botezan Andreea - medic §ef Laborator de Anatomie PatologicS
Membrii: dr. Luca LScrSmioara - Sectia Cardiologie
dr. BurcS Ana - Sectia Neurologie
dr. Merchea Liliana - Sectia Pneumologie
dr. Diaconu Octavian - Sectia Chirurgie
Art.2. Principalele atributii ale comisie de analiza a deceselor sunt urmStoarele:
se intrune§te lunar sau ori de cate ori este necesar §i analizeaza toate decesele
din spital;
solicits audierea medicului curant in cazul in care se constats anumite
nelSmuriri;
pentru pacientii cu afectiuni cronice cunoscute, bine investigate, in conditiile in
care apartinStorii nu au nici o rezervS asupra bolii §i tratamentului aplicat $i i§i
asumS in scris responsabilitatea pentru aceasta, se poate dispune neefectuarea
autopsiei, sub semnSturS, de cStre managerul spitalului, cu avizul §efului de
sectie unde a fost internat decedatul, al medicului curant §i §efului serviciului de
anatomie patologicS.
Art. 3. De ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii rSspund membrii comisiei
nominalizati la art. 1, care se vor conforma dispozitiilor legale.
Art.4. Cate un exemplar din prezenta dispozitie va fi comunicat fiecSrui membru al
comisiei.
Art.5. Incepand cu data prezentei dispozitii inceteazS aplicabi 1itatea Dispozitia
nr.577/30.11.2011.

MANAGER,
Ec. Vasile Rambu
Vizat pentru legal itate,
Cons. jr. Corina Catana

