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ETICĂ ȘI INTEGRITATE

În cadrul Spitalului Municipal ,,DR. POP MIRCEA,, Marghita este
constiutuit, în baza prevederilor ,,Ordinului ministrului sănătății nr. 1502 din
19 decembrie 2016 pentru aprobarea componenței și a atribuțiile Consiliului
etic care funcționează în cadrul spitalelor publice,, CONSILIUL ETIC ce
reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor publice, în
vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în
cadrul sistemului de sănătate. Consiliul etic promovează integritatea la nivelul
spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.
În baza ,,Ordinului nr. 1501 din 19 decembrie 2016, privind aprobarea
implementării mecanismului de feefback al pacientului în spitalele publice,,
în cadrul Spitalul Municipal ,, DR. POP MIRCEA,, Marghita este implementat
mecanismul de feedback al pacientului, mecanism ce reprezintă ansamblul de
măsuri care au drept obiectiv creșterea gradului de încredere al pacienților în
serviciile medicale oferite în cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului
pacienților cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare
a drepturilor și obligațiilor atât de către pacienți, cât și de cadrele medicosanitare. Mecanismul include și o componentă de gestionare a sesizărilor ce
privesc incidente de etică petrecute în unitatea sanitară prin intermediul
Consiliului etic.
În cazul în care sesizați :
-

încălcări ale eticii și deontologiei medicale
atitudine lipsită de profesionalism din partea cadrelor medicale
condiționarea acordării actului medical
orice încălcări ale drepturilor pacientului,

puteți solicita să completați un chestionar pe telefon sau prin
accesarea site-ului Spitalului Municipal ,,DR. POP MIRCEA,, Marghita
http://www.spitalulmarghita.ro, pus la dispoziție.

Componența Consiliului etic:

Membrii aleși din cadrul personalului, medici și asistenți medicali. angajaţi
ai Spitalului Municipal ,,DR. POP MIRCEA,, Marghita:
Membrii permanenți:
Dr. BADALE CEZAR GEORGE-- președinte
Dr. VINDIS LASZLO - ZOLTAN- membru permanent
Dr. ONIȚĂ CORINA - membru permanent
Dr.IUHASZ–IENCIU CAMELIA MARINELA IOANA- membru permanent
As. PARJE JULIETA DOINA - membru permanent
As. ARVINTE NICOLETA - membru permanent
Membrii supleanți:
Dr. POBIRCI DUMITRU DECEBAL- membru supleant
Dr. POP OLIMPIA CAMELIA - membru supleant
Dr. BERINDE ZAMFIRA FELICIA - membru supleant
Dr. MAGYAR TIBERIU - membru supleant
As. GRAMA CAMELIA LUMINIȚA - membru supleant
As. SELINGA ENIKO - membru supleant
Membri numiți de către Managerul Spitalului
MIRCEA,, Marghita:
- d-na dr. Amalia Vidican, secretar permanent
- d-na dr. Meleg Andrea, secretar permanent

Din partea Asociației de pacienți :
- d-nul Suciu Traian Sorin.

Municipal ,,DR. POP

Atribuţiile Consiliului etic, conform art. 8 al Ordinului MS nr.
1502/2016:
a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul
personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului
adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul
spitalului;
c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct
Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în
atribuţiile Consiliului;
d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau
a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia
pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în
legislaţia specifică;
(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi
auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra
personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iv) nerespectarea demnităţii umane;
e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că
aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost
sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei
speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate
din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul
poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările
acestora;
j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul
Consiliului etic;
l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al
pacientului;
m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi
face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de
integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ
comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în
cadrul spitalului;
o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor,
personalului medico-sanitar şi auxiliar.

