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1 3528/ 07.10.2019

Sesizarea domnului 

Butnarasu D. Emil, 

care reclama 

comportamentul 

medicului pe timpul 

unei consultatii 

programate in cadrul 

Ambulatoriului 

integrat al institutului

Membrii consiliului etic 

nu au identificat abateri ale 

medicului de la principiile 

deontologice si 

profesionale, 

Regulamentul de ordine interna, codul 

de conduita etica si profesionala, legea 

nr. 46/2003 privind drepturile 

pacientului

S-a aprobat în unanimitate recomandarea către 

medic de a se limita, în discuțiile cu pacienții, 

strict la probleme și observații profesionale, 

subliniindu-se faptul că atenția acordată 

pacientului a fost egală cu a oricărui pacient, 

fiind în fapt o problemă care implică așteptarea 

prelungită datorată numărului mare de 

prezentări într-o zi a pacienților în 

Ambulatoriul institutului

2 3529/07.10.2019

Sesizarea domnului 

Rusu Viorel, care 

solicita corectarea 

scrisorii medicale cu 

eliminarea 

mentinilor: 

…"consumator 

cronic de etanol … 

nu a urmat tratament 

anticoagulant la 

domiciliu"

Membrii CE au căzut de 

acord să nu considere 

petiția ca incident etic.  

Regulamentul de ordine interna, codul 

de conduita etica si profesionala, legea 

nr. 46/2003 privind drepturile 

pacientului

Intrucat, la data întrunirii consiliului, medicul 

curant eliberase deja, de la primirea sesizării, o 

nouă scrisoare medicală revizuită, din care s-au 

eliminat mențiunile solicitate, s-a considerat ca 

cererea a rămas fără obiect. De asemenea s-a 

luat în considerare faptul că foaia de 

observație, precum și scrisoarea medicală de la 

externare au fost completate conform normelor 

legale, profesionale și deontologice, conform 

declaratiilor pacientului
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3 3530/07.10.2019

Plângerea înaintată 

de către  șeful 

laboratorului de 

Cateterism cardiac, 

dr. Alexandru 

Burlacu, referitor la 

comportamentul 

doamnei registrator 

Teodora Fuiorea, față 

de dumnealui și 

colegii medici din 

cadrul laboratorului, 

generându-se astfel 

situații conflictuale, 

care îngreunează 

desfășurarea 

activității de internări 

de zi a IBCV. 

Membrii CE propun 

trimiterea cazului spre 

Comisia de Disciplina a 

institutului

Regulamentui de ordine interna, codul 

de conduita etica si profesionala, 

regulamentul de organizare si 

functionare

Sesizarea nu intra in comptenta consiliului etic


