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RAPORT LUNA]R
CU ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ETICA IN LUNA IANUARIE 2OI9

In conformitate cu prevederile OMS

nr. 1.502 djin 19.12.2016 pentru
aprobarea componentei si a atributiilor Consilir.rlui etic care functioneaza tn
cadrul spitalelor, Consiliul etic s-a intrunit in sedinto din luna ianuarie
avand pe ordinea de zi :

I,Complctarea componentei Consiliului etic:
2,Rapor1 de activitate pe

3.Situatie reclamatii

total An2018/ Ane:<a 5/ Anuar etic;

I sesizari total An 2018;

4.Situatie chestionare de feedback pacienti total An 201tB.
5.Anahza reclamatiilor d-lui Dr. V.C.L si a dl-nei Dr. M.G.

l.Avand in vedere precizarile Ordinului 1.50.2 din 11) decembrte 2016 sc
soiicita aprobare pentru ocuparea locului va,ran1. in cadrul consiliului etic de
catre d-na psiholog Cristu Mihaela, urmatorul r;lasat in urma alegerilor din
I

una martie 201 8 ; se solicita modifi carea decizie i nr .39l /24.09 .20 1 8 ;

2.Raporlul cu intreaga activrtate a consiliuluri etic pe anul 2018 (Anexa nr.5
la Ord. M.S 1.502119.I2.2016) a fost incarcata in plalforma informatica a
Ministerului Sanatatii si transmisa , spre stiinta Drirectiei de Sanatate
Publica a Judetului Galati.
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3.In anul 2018 au fost inregistrate si repartizale consiliului etic un numar
total de 17 reclarnatii/ sesizari. Dintre acestea o sesiz:are sosita prin posta
electronica a unrtatii, nu viza unttatea noaslla iar altele doua au fost retrase
de catre petenti.

Din numarul total de 14 sesizari acestea a.u vrzat: incalcari ale drepturilor
pacientilor ( modalitate de adresarel injurii/ agrresiune velbala sau fizica) si
au fost indreptate catre personalul de pazal ingrijitori/infirmieri/ medici.

4.In ceea ce priveste situatia chestionarelor de feedback pacienti pe anul
2018, din rezultatele statistice existente p,o platforma informatica a
Ministerului Sanatatii, se observa faptul ca, rezultatele sunt foarte scazute iar
pentru a obtine rezultate relevante statistic e necesar ca un procent de SYo drn
numarul pacientilor internati sa raspunda chestionarului.
5, Referitor la sesizarile cu nr. 13.791127 .11.2018 si nr. 13.737121.1 1 .2018 a
d-lui Dr" V,C.L si a d-nei Dr. M.G. acestea au fost clasate prin aplanare pe
cale amiabila si retraserea acestora.

