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Nr. 

Crt. 

 Nr./ 

data 

înregis

trării 

Solicitant Speța analizată Modalitatea de soluționare 

1 3/ 

30.08.

2021 

Manager  Un medic curant a 

sesizat la vizita pe 

salon că un pacient 

lua antibiotic fără 

prescriptie medicală, 

fără a fi testat. 

Antibioticul a fost 

cumpărat la 

solicitarea 

pacientului de un 

infirmier. 

Aviz privind soluționarea solicitărilor pacienților în cadrul echipei de îngrijire 

1. Conform Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 

487/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pacientul cu tulburări psihice este tratat 

cu toată atenția de către medici și personalul de îngrijire, mai ales cazul pacientului cu 

dificultăți de comunicare sau conștientizare.  

2. Personalul auxiliar sanitar (infirmieri, îngrijitori, supraveghetori) care primește solicitări 

din partea pacienților internați informează imediat asistentul medical de tură; asistentul 

medical de tură monitorizează pacientul pentru constatarea în fapt a unei probleme și 

informează medicul curant sau medicul de gardă, după caz; medicul curant decide 

soluționarea solicitării pacientului. 

3. Tot personalul angajat al Secției Psihiatrie cu 80 paturi trebuie informat cu privire la 

interzicerea achiziționării de medicamente din banii proprii ai pacientului fără 

recomandarea unui medic specialist. La nivelul Sanatoriului există metodologia de 

rambursare a cheltuielilor suportate de pacient pe toată perioada spitalizării, conform H.G. 

nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 

reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor 

medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de 

sănătate pentru anii 2021-2022. Informarea personalului se va consemna într-un proces 

verbal de instruire cu semnături elaborat de medicul coordonator al secției psihiatrie și 

arhivat în copie la directorul medical. 
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2 4/ 

30.08.

2021 

Manager Un medic curant a 

manifestat față de un 

alt medic din cadrul 

secției în repetate 

rânduri un 

comportament de 

hărțuire și conduită 

ostilă, contând în 

comentarii verbale, 

atitudine bizară. 

Aviz privind integrarea noului angajat de specialitate în cadrul Secției Psihiatrie cu 80 

paturi 

1. Sanatoriul trebuie să asigure spații individuale de lucru medicilor curanți în vederea 

desfășurării activității, cu respectarea confidențialității datelor. 

2. Conducerea Secției Psihiatrie cu 80 de paturi implementează procedura operațională 

privind integrarea noilor angajați, prin asigurarea supervizării pe linie administrativă a 

medicilor nou încadrați.  

3. Conducerea Secției Psihiatrie cu 80 de paturi informează medicii prezentați la post cu 

privire la procedurile/protocoalele aplicabile la nivelul secției. 

4. Conducerea Secției Psihiatrie cu 80 de paturi gestionează abaterile personalului de la 

normele deontologice, încă de la primele semne sau manifestări. Sesizarea managerului și 

implicarea comisiei de disciplină a muncii trebuie realizate doar în cazurile repetate, 

importante, pentru care conducătorul secției poate face dovada luării unor măsuri care nu 

au avut succes.  

 

Președinte Consiliu Etic, 

 

 

Întocmit, 

Secretar Consiliu Etic 
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