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RAPORT ANUAL
al activităţii Consiliului de etică
- 2018 1. Data constituirii Consiliului de etică este data de 30.03.2018.
2. Decizia de constituire a Consiliului de etică cu modificările şi completările acesteia: Decizia nr.
3494/30.03.2018.
3. Componenţa actuală a Consiliului de etică: Consiliul de etică al Spitalului Clinic CF Iaşi are
următoarea componenţă:
 Membri:
- Şef lucrări dr. Gavrilescu Cristina Maria – membru permanent – preşedinte
- Dr. Waszkiewicz – Filioreanu Rodica – membru permanent
- Dr. Ciolpan Cătălina – Ionela – membru permanent
- Dr. Canschi Gabriela – membru permanent
- Asist.med.pr. Grădinariu Anişoara – membru permanent
- Asist.med.pr. Pascaru Petronela – membru permanent
- Asist.univ. dr. Bulimar Virgil – membru supleant
- Dr. Panainte Constantin Liviu – membru supleant
- Dr. Preutu-Grigore Biatrice-Mihaela – membru supleant
- Dr. Grigorovici Mirela – membru supleant
- Asist.med.pr. Ciobanu Mihaela – membru supleant
- Asist. med.pr. Neicu Elena - Crenguţa – membru supleant
 Consilier juridic:
- Deliu Lenuţa
 Secretar:
- Ec. Cojocaru Nicoleta – Luminiţa – secretar permanent
- Ec. Luca Simona – secretar supleant
4. Număr întruniri ale Consiliului de etică (în cazul în care nu a fost o întrunire / lună, conform
prevederilor OMS nr. 1502/2017, vă rugăm să justificaţi): 11 întruniri (în luna august 2018 din
cauză că majoritatea membrilor au fost în concediu de odihnă, nu s-a putut asigura cvorumul
şedinţei de lucru).
5. Numărul total de sesizări este de 1, din care:
 Nunărul total de sesizări înregistrate de secretarul consiliului de etică este 1.
 Sesizări online nu au fost înregistrate.
Detaliaţi speţe / probleme deosebite apărute în cursul rezolvării sesizărilor respective: Nu sunt.
6. Numărul total de avize de etică este de 0, din care:
 La solicitarea pacienţilor / aparţinătorilor 0
 La solicitarea personalului medico – sanitar al unităţii respective 0
 La solicitarea conducerii unităţii sanitare
0
Menţionaţi dacă au existat avize de etică care au fost urmate de emiterea de hotărâri de etică: Nu
sunt.

7. Numărul total de răspunsuri transmise petenţilor de către conducerea spitalului în baza avizelor
de etică emise de Consiliul de etică este de 0. Menţionăm că nu au existat probleme în relaţia cu
aceştia.
8. Număr de hotărâri de etică emise: 0
9. Număr propuneri către Consiliul Director privind diminuarea incidentelor de etică: 0 propunere
10. Număr acţiuni pentru promvarea valorilor etice în rândul personalului medico – sanitar: 1
acţiuni, printre care specificăm:
 În luna octombrie 2018, cu ocazia zilelor Spitalului Clinic CF Iaşi, membrii Consiliului etic au
participat la conferinţa organizată cu această ocazie, prezentând două lucrări, şi anume:
“Etica medicală între teorie şi practică”
“Etica medicală în chirurgie”
11. Număr participări din partea asociaţiilor de pacienţi la şedinţele consiliului: 0
12. Număr total sesizări depuse de pacienţi este de 0, având ca obiect:
a) respectarea drepturilor pacientului (modalitate de adresare, oferirea de explicaţii, îndrumare) de
către:
- 0
 Medici
0
 Asistente / asistenţi medicali
0
 Personal auxiliar(infirmiere,brancardieri,portari)
0
 Administraţia spitalului
0
b) condiţionarea serviciilor medicale/îngrijiri, de către:
 Medici
0
 Asistente/asistenţi medicali
0
 Personal auxiliar (infirmiere, brancardieri, portari) 0
13. Număr sesizări depuse de asociaţiile de pacienţi:
Nici una
14. Număr total sesizări depuse de personalul medico – sanitar şi având ca subiect

1

 Pacienţi, aparţinători sau reprezentanţi legali ai acestora 0
 Personal medico – sanitar
0
 Personal din administraţia spitalului
0
 Alte categorii de personal din unitatea sanitară 1
15. Sesizări înregistrate şi statusul acestora:
 Anonime
0
 Înregistrate 1
 Rezolvate
1
 Contestaţii 0
 Acţiuni în justiţie 0
 În lucru 0
Observaţii: Sesizarea depusă a fost analizată şi apoi rezolvată cu persoanele în cauză pe cale amiabilă.
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