SPITALUL JUDEJEAN DE URGENJA
SFANTUL „IOAN CEL NOU” SUCEAVA

DISPOZIJIA Nr.133
din data de 24.02.2017.

Ec. Vasile Rimbu - manager al Spitalului Jude^ean de Urgenja „Sfantul loan
cel Nou” Suceava;
Avand in vedere Procesul - verbal nr.694/24.03.2015 privind constatarea
rezultatelor votarii la alegerile pentru membrii Consiliului de etica;
Avand in vedere Procesul-verbal nr.619, din 20.02.2017, privind constatarea
rezultatelor votarii la alegerile pentru completarea cu un membru permanent §i doi
membri supleanji ai corpului medical;
Avand in vedere prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul
sanata^ii, republicata;
In baza Ordinului nr.1502/2016, p e n tru a p ro b a re a co m p o n e n £e i §i a
atributjiilor C onsiliului e tic c a re funct;ioneaz3 in cadrul s p ita le lo r;

DISPUNE :
A rt. 1. Se modifica §i se completeaza Dispozijia nr.703/07.10.2016, privind
constituirea la nivelul Spitalului Judejean de Urgen^a „Sf. loan cel Nou” Suceava, a
Consiliului etic, in urmatoarea componenja:
Pre§edinte: dr. Caziuc Ramona
Membrii:
Reprezentan|i perm anent ai corpului medical:
dr. Coca Laura
dr. Stanescu Dorin
dr.Achitei Dorin
Membrii supleanti
dr. Martiniuc Georgeta
dr. Stoican Nicolae
dr. Puha Ciprian
Reprezentan# permanent! ai asistentilor medicali
as. med. Oniga Alexandra
as. med. Axinte Ani§oara
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Reprezentan# supleanfi
as. med. Balan Liliana
as. med. H anoi Mihaela
Reprezentant ales al asociafiilor de pacienfi:
Rump Lidia

\

Secretar: dr. Belibou Codrufa - fara drept de vot
Membru supleant: ec. Ungureanu Manuela - fara drept de vot

Art.2. In baza Ordinului nr.1502/2016, Consiliul etic va avea urmatoarele
atribufii:
a)
promoveaz! valorile etice medicale §i organizational in randul personalului
medico-sanitar, auxiliar §i administrativ al spitalului;
b)
identific! §i analizeaza vulnerabilit!tile etice §i propune managerului
^.idoptarea §i implementarea masurilor de preven^ie a acestora la nivelul spitalului;
c ) prime§te din partea managerului spitalului sesizarile adresate direct
Consiliului etic §i alte sesizari transmise spitalului care con£in spe^e ce cad in
atribu£iile Consiliului;
3d)analizeaz!, cu scopul de a determina existen^a unui incident de etic! sau
a unei vulnerabilitatji etice, specie ce privesc:
1.
(i) cazurile de incalcare a principiilor morale sau deontologice in relapa
pacient - cadru medico-sanitar §i auxiliar din cadrul spitalului, prevazute in legisla£ia
specific!;
2.
(ii) incalcarea drepturilor pacienplor de catre personalul medico-sanitar §i
auxiliar, prevazute in iegislapa specifica;
3.
(iii) abuzuri s!var§ite de catre pacien^i sau personalul medical asupra
personalului medico-sanitar §i auxiliar, prevazute in legisla^ia specifica;
4 . (iv) nerespectarea demnitapi umane;
e)emite avize etice, ca urmare a analizei situat;iilor definite de lit. d) din Ordinul
nr.1502/2016;
fjsesizeaza organele abilitate ale statului ori de cate ori consider! ca aspectele
t^ei spe^e pot face obiectul unei infrac$iuni, daca acestea nu au fost sesizate de
^hsprezentantii spitalului sau de catre petent;
g)
sesizeaz! Colegiul Medicilor ori de cate ori consider! c ! aspectele unei spe£e
pot face obiectul unei situa£ii de malpraxis;
h)
asigur! informarea managerului §i a Compartimentului de integritate din
cadrul Ministerului S !n !t!tii privind contjinutul avizului etic. Managerul poart!
r!spunderea punerii in aplicare a solu^iilor stabilite de avizul etic;
i)
intocme§te con£inutul comunic!rilor adresate peten^ilor, ca r!spuns la
sesiz!rile acestora;
j ) emite hot!rari cu caracter general ce vizeaz! spitalul;
k)
aprob! continutul rapoartelor Tntocmite semestrial §i anual de secretarul
Consiliului etic;
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l ) analizeaza
pacientului;

rezultatele

implementarii

mecanismului

de

feedbackai

m)
analizeaza §i avizeaza regulam entul de ordine interioara al spitalului §i face
propuneri pentru Tmbunata^irea acestuia;

n)
analizeaza din punctul de vedere al vulnerabilitatilor etice §i de integritate
§i al respectarii drepturilor pacient;ilor §i ofera un aviz consultativ comisiei de etica
din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfa§urat tn cadrul spitalului;
o)
ofera, la cerere, consiliere de etica pacient;ilor, aparlinatorilor, personalului
medico-sanitar §i auxiliar.
(2)Consiliul etic poate solicita documente §i informatjii Tn legatura cu cauza
supusa analizei §i poate invita la §edint;ele sale persoane care pot sa contribuie la
solutionarea spe^ei prezentate.
Art.3. Atribufiile pre§edintdui consiliului etic:
a)
convoaca Consiliul etic, prin intermediul secretarului, conform art. 11 alin.
(1 ) din Ordinul rir.1502/2016;
b) prezideaza §edint;ele Consiliului etic, cu drept de vot;
c)
avizeaza, prin semnatura, documentele emise de catre Consiliul etic §i
s-^apoartele periodice;
d)
informeaza managerul spitalului, Tn termen de 7 zile lucratoare de la
vacantarea unui loc Tn cadrul Consiliului etic, in vederea completarii componenljei
acestuia.

Art.4. Atribu^iile secretarial!!): consiliului etic:

-s

a)
detine eiementele de identificare - antetul §i §tampila Consiliului etic - in
vederea avizarii §i transmiterii docurnentelor;
b)
asigura redactarea docurnentelor, inregistrarea §i eviden£a coresponden£ei,
a sesiz5rilor, hotararilor §i avizelor de etica;
c)
introduce sesizarile primite Tn sistemul informatic securizat al Ministerului
Sanata^ii, Tn termen de o zi lucratoare de la inregistrarea acestora, §i asigura
informarea, dupa caz, a membrilor Consiliul etic §i a managerului spitalului prin
mijloace electronice, cu privire la acestea;
d)
realizeaza, gestioneaza §i actualizeaza baza de date privind sesizSrile,
avizele, hotararile Consiliului etic §i solutjionarea acestora de catre manager;
e)informeaza pre§edintele cu privire la sesizSrile primite Tn vederea convocarii
Consiliului etic;
f)
convoaca membrii Consiliului etic ori de cate ori este necesar, la solicitarea
pre§edintelui, cu cel pu£in doua zile lucratoare Tnaintea §edintelor;
g ) asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal;
h ) Tntocme§te procesele-verbale aie §edintelor Consiliului etic;
i)
asigura trimestrial informarea membrilor Consiliului etic §i a managerului
spitalului cu privire la rezultatele mecanismului de feedback al pacientului, atat prin
comunicare eiectronica, cat §i prezentarea rezultatelor Tn cadrul unei §edin£e;
j)
asigura postarea lunara pe site-ul spitalului a informat;iilor privind activitatea
Consiliului etic (lista sesizarilor, a avizelor §i hotararilor etice, rezultatul mecanismului
de feedback al pacientului);
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k)
formuleaza §i/sau colecteaza propunerile de imbunata^ire a activitatii
Consiliului sau spitalului §i le supune aprobarii Consiliului etic;

*IHfc

l)
Tntocme§te raportul sem estrial al activitatii desf!§urate, Tn prim ele 7 zile ale
lunii urm atoare semestrului raportat, §i Tl supune avizarii pre§edintelul §i ulterior
aprobarii m anagerului;

I

m)
Tntocme§te raportul anual al activitatii desfa§urate §i Anuarul etic, Tn
primele 15 zile ale anului urmator celui raportat, §i Tl supune avizarii presedintelui si
aprobarii managerului;
njpune la dispozitia angaia^ilor Anuarul etic, care constituie un manual
A rt.5 , Consiliul etic se Tntrune§te lunar sau ori de cate ori apar noi sesizari
ce necesita anaiiza de u rg e n t, la convocarea managerului, a presedintelui Consiliului
sau a cel put;in 4 dintre membrii acestuia.
§edintele sunt conduse de catre pre§edinte sau, Tn lipsa acestuia, de catre
persoana decisa prin votul secret al membrilor prezentf.
Cvorumul §edintelor se asigur! prin prezenta a cei putjin 5 dintre membrii
Consiliului etic, inclusiv pre§edintele de §edint§.
Prezenta membrilor la §edintele Consiliului etic se confirm! secretarului cu cel
pu^in o zi Tnainte de §edinta. In cazul absentei unuia dintre membrii Consiliului,
^ysecretarul soiicita prezenta rnembrului supieant respectiv.
Deciziile se adopt! prin vot secret, cu majoritate simpla. In cazul Tn care Tn
urma votului membrilor Consiliului etic se Tnregistreaz! o situate de paritate, votul
pre§edinteiui este decisiv.
Exprimarea votului se poace face "pentru" sau "Tmpotriva" variantelor de decizii
propuse in cadrul §edintei Consiliului etic.
In situa^ia Tn care speta supusa analizei implica o problem! ce vizeaza structura
de care apartjine unul dintre membrii Consiliului etic sau membrul are legaturi directe
sau indirecte, de natura familial!, ierarhica ori financiara, cu persoanele fizice sau
juridice implicate Tn spe^a supusa analizei Consiliului, acesta se suspend!!, locul sau
fiind preluat de catre supieant. In cazul Tn care §i supleantul se gase§te Tn aceea§i
situate de incompatibilitate, acesta se suspend!, speta fiind solutionata fara
participarea celor doi, cu respectarea cvorumului.
La fiecare §edm$a a Consiliului etic se Tntocme$te un proces-verbal care reflect!
activitatea desfa§urat! §i deciziile luate.
Consiliul etic asigura confidentjialitatea datelor cu caracter personal, inclusiv
dupa solutionarea sesizarilor, Tn conformitate cu prevederile legale Tn vigoare,
r-'nform deciarajiei completate din anexa nr. 3 la Ordinul nr.1502/2016. Incalcarea
b^nfidentiaiitatii de catre orice membru al Consiliului etic atrage raspunderea legal!
a acestuia.
In cazul motivat de absent! a unui membru, acesta este Tnlocuit de membrul
supieant. In caz de absent! a pre«ediriteiui, membrii Consiliului etic aleg un
pre$edinte de §edinta, prin vot secret:.
Managerui spitalului are obiigaijia de a promova Consiliul etic Tn cadrul fiec!rei
sectii din spital prin arise al caror continut este definit de Compartimentul de
integritate al Ministerului San!tatii. Compartimentul de integritate are obligatia s !
informeze opinia public! cu privire la functjionarea consiliilor de etic! Tn spitale, la
nivel national.
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Art. 6. De ducere la indeplinire a prezentei dispozipi raspund membrii
comisiei menponap la art. 1.
Art.7. Incepand cu data prezentei dispozipi se modifica §i se completeaza
Dispozipa nr.703, din 07.10.2016.
Art.8. Cate un exemplar din prezenta dispozipe va fi comunicat fiecami
membru al comisiei.

MANAGER,
Ec. Vasile Rimbu

