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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea edifiei sau, dupa caz, a reviziei in
cadrul procedurii operationale

Elemente
Nr.

privind
responsabilii/

crt.

Nume i prenume

Func^ia

opera tiunea

1
l.i.

Elaborat

Dr. Doina Elena Ganea

Director medical

1.2.

Avizat

As. Doina Chirap

Preedinte SCM

1.3.

Avizat

Bioing. Vicoveanu Dragos

Coordonator SMC

1.4.

Aprobat

Ec. Rambu Vasile

Manager
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2. Situa^ia edi^iilor i a reviziilor in cadrul procedurii operationa^

Data de la care

Edi^ia / revizia in

Componenta

cadrul editiei

revizuita

Modalitatea reviziei

se aplica prevederile
editiei sau revizieie

editiei

1
Editia II

2
Edi^ia I

3
S-a aplicat formatul codului de
control intern/managerial

4
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3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza edifia sau, dupa caz, revizia din cadrul
procedurii operationale

Scopul

Ex.

difuzarii

nr.

Aplieare

0

Aplieare
Aplieare
Aplieare
Aplieare

Compartiment

Funcfia

Sectia Urologie

Medic ef

Sectia Nefrologie

Medic ef

Sectia
Gastroenterologie
Sectia Medicina
Interna
Sectia Cardiologie

Medic ef
Medic sef
Medic sef

Nume i
prenume
Dr. Stoican

Data

primirii

Semnatura
COLL

Nicolae
Dr. Ardeleanu

Mihai
Dr. Achifei
Dorin
Dr. Dascalu

Rodica
Dr. Cojocaru

Titel
Dr. Creteanu

Aplieare

Sectia Diabet

Medic sef

Gabriela
Ileana

Aplieare
Aplieare

Sectia Neurologie

Sectia Chirurgie
generala

Medic ef
Medic sef

Dr. Neagu
Daniela
Dr. Gavrilovici
Valeriu
Dr. Bandac

Aplieare

Sectia Ortopedie

Medic sef

Aplieare

Sectia Chirurgie
Infantila

Medic ef

Aplieare

Sectia Pediatrie

Medic ef

Aplieare

Sectia Obstetrica

Medic sef

Aplieare
Aplieare
Aplieare

Sectia ORL
Sectia Oftalmologie
Sectia Psihiatrie

Medic sef
Medic ef
Medic ef

Aplieare

Sectia Oncologie

Medic sef

Aplieare

Sectia Pneumologie

Medic ef

Aplieare

Bloc Operator

Medic ef

Razvan
Codrin

Dr. Filip
Florin
Dr. Tataranu
Elena
Dr. Irimie
Cristian
Dr. Dumitrescu
Corneliu
Dr. Martiniuc
Georgeta
Dr. Balauta
Irina
Dr. Sava

Iulia
Dr. Muha
Maria
Dr.Gramada
Marius
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Aplicare
Aplicare
Aplicare

Aplicare
Aplicare
Aplicare
Aplicare
Aplicare

Aplicare
Aplicare

Sectie
Reumatologie
Sectie Neonatologie
Sectie A.T.I.

Sectie Boli
Infectioase

BFT
Laborator

Radiologie
Laborator Anatomie
Patologica
Sectia
Neurochirurgie
Unitate primire

urgen^^
Sterilizare

Dr. Belibou

Medic ef

Georgeta
Cornelia

Medic ef
Medic ef
Medic ef
Medic sef
Medic ef
Medic sef
Medic sef
Medic sef
Sef Sectie
Director

Aplicare

Director Medical

Aplicare

Serviciu Statistica

Sef Serviciu

Avizare

SMC

Sef Serviciu

Medical

Dr. Murariu
Georgeta Laura
Dr. Stanescu
Dorin Stelian
Dr. Stanescu
Corina
Dr. Irimie

Zoia
Dr. Tataranu

Adrian
Dr. Botezan
Andreia
Dr. Buzdugan

Anatolii
Dr. Cirlan

Liviu
Dr. Gramada
Marius
Dr. Ganea
Doina Elena
Ing. Ostafe
Dana
Bioing.
Vicoveanu
Dragos
Bioing.

Arhivare

SMC

Sef Serviciu

Vicoveanu
Drago
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4. Scopul elaborarii procedurii operationale
4.1. Stabileşte modul de realizare a activităţii, structurile organizatorice şi persoanele implicate;
4.2. Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii;
4.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului;
4.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme de control, interne sau externe abilitate în acţiuni de auditare
şi/sau control, iar pe Manager, în luarea deciziilor;
4.5. Prezenta procedura descrie modalitatile de informare a pacientilor si apartinatatorilor acestora,
asupra drepturilor pe care le au in calitate de pacient si asigurat, obligatiile ce le revin ca pacient al
spitalului precum si asupra serviciilor medicale oferite, tratamentul aplicat si a oricarei interventii
directe sau indirecte a personalului angajat.
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5. Domeniul de aplicare a procedurii operationale
5.1. Procedura se aplica de intreg personalul implicat in activitatile spitalului
5.2. Se aprobă de către conducătorul instituţiei.
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6. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii procedurale
6.1. Legislaţie primară
Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) privind reforma în domeniul
sănătăţii(actualizată până la data de 11 noiembrie 2016
Lege 126/2015 privind aprobarea OG 11/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sanatatii
Ordonanţa nr. 11/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii
Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii
Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității serviciilor medicale în
cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului Sănătății și a autorităților administrației
publice locale
Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice
Ordinul M.S. nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a
spitalelor.
Lege nr. 46/2003 (*actualizată*) Drepturile pacientului (actualizată până la data de 7 aprilie 2016*)
Lege nr. 448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
6.2. Legislaţie secundară
SR EN ISO 9001 : 2008 – Sistem de Management al Calitatii. Cerinte
6.3. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale SJUSV
ROI
ROF
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7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi in procedura operationala
7.1 Definiții ale termenilor
Nr.
Termenul
crt.
1. Procedura operaţională

2.
3.

Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi,
a metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat în vederea
realizării unei activităţi, a atribuțiilor și sarcinilor de serviciu.
Descrie o activitate sau un proces care se desfășoară la nivelul
unuia sau mai multor componente structurale, putând fi astfel
elaborată de către unul, sau, prin colaborare, de mai multe
componente structurale.
Ediţie a unei proceduri Forma initială sau actualizată, dupa caz, a unei proceduri
operaţionale
operaţionale, aprobată şi difuzată.
Revizia în cadrul unei Actiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea,
ediţii
după caz, a uneia sau mai multor componente ale unei ediţii a
procedurii operaţionale, acţiuni care au fost aprobate si difuzate.

7.2 Abrevieri ale termenilor
Nr.
Abrevierea
crt.
1.
P.O./P.S./P.M.
2.
E
3.
V
4.
A
5.
Ap.
6.
Ah.
7.
SJUSV
8.
RMC
9.
SCM

Termenul abreviat
Procedură operaţională/Procedura de sistem/Protocol medical
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare
Spitalul Judetean de Urgenta Suceava
Reprezentantul Managementului Calitatii
Sistem de Control Managerial
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8. Descrierea procedurii operaţionale
8.1.Informarea pacientului este un drept recunoscut legislativ si trebuie efectuata de către personal
medical specializat ori de cate ori acest lucru este posibil (situaţia in care pacientul este conştient sau are
in preajma sa apartinatori care pot intelege informaţia, ajuta in procesul de consimţire dar numai atunci
când pacientul agreeaza participarea acestora si, in unele cazuri ii delega sa ia decizii in locul lui).
Urgenta medicala nu scuteste medicul de informarea pacientului asupra stării sale de sanatate si a
procedurilor ce urmeaza a fi aplicate pentru ameliorarea acuzelor de natura medicala. Atat timp cat
pacientul poate comunica si este conştient si apt de a lua o decizie, informarea este necesar sa fie
realizata. Refuzul unui pacient de participare la un act terapeutic trebuie respectat, dar in cazul in care
aceasta nu reprezintă cel mai bun interes al sau, el isi asuma, in scris, responsabilitatea deciziei sate.
Legea drepturilor pacientului (Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003). prevede dreptul pacientului de a
primi informaţii cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza, la
identitatea si statutul profesional al furnizorilor serviciilor de sanatate, la restricţiile si regulile impuse
de spitalizarea intr-un centru medical. Pacientul are, deasemenea, dreptul de a beneficia de informaţii cu
privire la starea lui de sanatate, la intervenţiile medicale care ar ajuta la restabilirea sau imbunatatirea
stării sale de sanatate si de a fi sau nu informat asupra afecţiunii pe care o prezintă, daca dezvaluirea i-ar
putea produce suferinţa. Pacientul poate indica daca doreşte ca o alta persoana sa primeasca informaţii
in numele sau.
Pacientul este informat referitor la faptul ca are dreptul la a doua opinie medicala si consemnarea in
FOCG a rezultatelor in situatia in care isi exprima aceasta dorinta.
8.2.Cum si când informam pacientul?
Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in
conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
Informaţiile se aduc la cunostinta pacientului intr-o maniera adecvata capacitatii lui de înţelegere; in
cazul cetateniior străini, aceştia au dreptul de a primi informaţii intr-o limba oficiala sau prin
intermediul unui traducator daca nu cunosc o limba oficiala;deasemenea pacientii au dreptul de a-si
exprima liber opiniile cu privire ia ingrijirile acordate in spital.
Spitalul Judetean de Urgenta Suceava
dispune si aplica politici si proceduri de informare a
pacienţilor si apartinatorilor in conformitate cu legislaţia in vigoare.
Aceasta procedura cuprinde urmatoareie activitati:
- prezentarea pe site-ul spitalului a datelor de contact, servicii furnizate , conducerea spitalului, servicii
furnizate;
- informare asupra spitalului in ansamblu, serviciilor oferite, secţiilor si compartimentelor,
laboratoarelor, organizarii si conducerii unitatii, prin intermediul sistemul de informare continuă a
pacienților și aparținătorilor disponibil la intrarea principală a spitalului, în UPU și în ambulatoriul de
spital.
- informare asupra Drepturilor pacientului, drepturilor si obligaţiilor persoanei asigurate si a
Regulamentului intern in ceea ce priveşte pacientul internat in unitate .
Pentru aceasta spitalul a afişat la vedere in toate secțiile, o Lista cu drepturile si obligaţiile
pacientului internat.
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8.3.Fisa de consimtamant - acest document este prezentat pacientului la internare, acesta fiind rugat sa
citeasca si sa-si dea consimtamantul informat asupra intervenţiilor care se vor desfasura in cursul
internării. Pacientul trebuie sa isi dea acordul asupra efectuării intervenţiilor medicale, iar personalul
medical este obligat sa explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale.
În cazul pacienților care nu-și pot exercita voința din diferite motive ( afecțiuni psihice, stări de
inconștiență datorate traumatismelor severe, come, ect.) apartinătorii acestora vor fi rugați, după ce li se
vor explica toate procedurile, riscurile implicate de acestea precum și consecințele refuzului, să-și dea
consimțământul pentru efectuarea procedurilor medicale asupra pacientului. Acest lucru se va consemna
în formularul de consimțământ informat unde se vor trece și datele de co
8.4.Chestionarul de satisfacție - acest document este inmanat in mod aleator pacientului in momentui
internării, fiind rugat sa-si spună opinia asupra perioadei in care a fost tratat in spital in momentul
externării. Chestionarul nu este nominal si nu este obligatoriu.
In vederea aplicarii acestei proceduri, medicul sef sectie va instrui personalul medical asupra
atribuţiilor. Instruirea se va consemna intr-un proces verbal.
Aceste atributii sunt consemnate in fisa postului a personalului responsabil.
8.5. Constituirea comisiei de arbitraj
Conform legislatiei in vigoare:
- pacientul are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie medicala asumandu-si, in scris,
raspunderea pentru decizia sa; consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale vor fi explicate
pacientului.
- cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o interventie medicala de urgenta,
personalul medical are dreptul sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei
acestuia.
- in cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului
legal nu mai este necesar;
- in cazul in care se cere consimtamantul reprezentantului legal, pacientul trebuie sa fie implicat in
procesul de luare a deciziei atat cat permite capacitatea lui de intelegere.
- consimtamantul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea tuturor produselor
biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta
este de acord.
- in cazul in care Spitalul Județean de Urgență Suceava considera ca interventia este in interesul
pacientului, iar reprezentantul legal refuza sa isi dea consimtamantul, decizia este declinata unei comisii
de arbitraj de specialitate.
Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici
pentru pacientii din ambulator.
8.6. Indicatori de monitorizare
Număr total conflicte arbitrate/număr total reclamații
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9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compartimentul (postul) /
actiunea (operatiunea)
Medic șef/asistent șef
RMC
Presedinte SCM
Director Medical
Manager
Personal medical

Structuri
medicale
E, Ap

SMC

SCM

Conducere

V, Ah
V
V
A
Ap
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10. Anexe, înregistrări, arhivări
Nr.
crt.
0

Denumirea
anexei
1

Elaborator

Aprobă

2

3

Nr
ex.
4

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioada
6
7

Alte
elemente
8
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11.Cuprins
Numărul
componentei
în cadrul
procedurii

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii
Coperta
Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei,
dupa caz, a reviziei in cadrul procedurii
Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul procedurii
Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după caz,
revizia din cadrul procedurii
Scopul procedurii
Domeniul de aplicare a procedurii
Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii
procedurale
Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizaţi in procedură
Descrierea procedurii
Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii
Anexe, înregistrări, arhivări
Cuprins
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