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Prezentarea speței în cauză Modalitatea de soluționare a speței în cauză

1 Hotărârea nr. 55

2 Hotărârea nr. 56

3 Hotărârea nr. 57

4 Hotărârea nr. 58

Analiză/Aprobare Raport de activitate al 
Consiliului Etic - semestrul II 2020

Analiză/Aprobare Raport de activitate al 
Consiliului Etic pe anul 2020

Analiză/aprobare Anuarul etic pe anul 2020

Sesizarea a fost depusă on-line în data de 
06.03.2021, de către domnul C.I., care declară că 

este pacient al Spitalului Voila, fiind internat în 
perioada 15.06.2020 - 08.07.2020, în cadrul 

Secției V.
Sesizarea vizează “încălcări ale drepturilor 

pacientului și condiționarea serviciilor medicale”, 
categoria de personal implicată fiind medicii și 

brancardierii.
La detalierea sesizării, solicitantul face 

următoarea precizare “personal care se ocupa 
abuziv provocând infirmități fizice, doctori care 

primesc mita, violență fizică”.

S-a analizat și s-a aprobat Raportul de activitate pe sem. II 2020

S-a analizat și s-a aprobat Raportul de activitate pe anul 2020

S-a analizat și s-a aprobat Anuarul Etic pe anul 2019

Sesizarea a fost analizată de către membrii Consiliului Etic al 
spitalului, în cadrul ședinței din data de 17.03.2021.

Din analiza documentelor depuse la dosar (note explicative, rapoarte de 
activitate, foaia de observație clinică generală, dosarul de îngrijire) se 

rețin următoarele aspecte:
- Pacientul C.l: este cunoscut cu antecedente psihiatrice, figurând în 

evidențele unității noastre cu 47 internări din anul 1985 până în prezent, 
în perioada menționată în sesizare, susnumitul figurează cu 2 internări în

cadrul Secției VI (nicidecum la Secția V așa după cum este indicat în 
sesizare).

- La momentul internării, pacientul prezenta o simptomatologie specifică 
schizofreniei paranoide, constând în comportament delirant-halucinator, 

suspiciozitate marcată, asociații logice slăbite, ideație delirantă de 
otrăvire (acesta refuză mancarea din spital și cea adusă de către familie, 
declarând că este otrăvită, și acceptă să se alimenteze doar atunci când 
i se spune că produsele sunt cumpărate de către asistenți), negativism 

alimentar și verbal, retragere socială, condiții în care se recomandă 
internarea la salonul de siguranță.

Astfel, se reține că:
- Bolnavul C.l. nu a manifestat în timpul spitalizării episoade de agitație 
psihomotorie, agresivitate, situații ce ar fi putut impune contenția sau

orice altă măsura de imobilizare fizică a acestuia, și nici nu a fost nevoie 
în cazul lui de intervenția brancardierilor din spital.

Motivația deciziei respective 
(baza legală, regulament de 

organizare și funcționare, codul 
de conduită profesională etc.)

Art. 8 alin. (1) lit. K) din Ordinul
nr. 1502/19.12.2016

Art. 8 alin. (1) lit. K) din Ordinul
nr. 1502/19.12.2016 

ORDIN nr. 1502 din 19 decembrie 
2016

ORDIN nr. 1502 din 19 decembrie 
2016 pentru aprobarea 

componenței și a atribuțiilor 
Consiliului etic care funcționează 

în cadrul spitalelor publice.

Regulamentul de Ordine Interioara 
al Spitalului de Psihiatrie Voila.



- Pe parcursul internării pacientul nu a acuzat “violență fizică” sau că i s-
au provocat “infirmități fizice" ci doar că ceilalți vor să-l otrăvească 

(manifestare specifică afecțiunii psihice) și nici nu a intrat în conflict cu 
personalul medical/îngrijire din secție.

- Nu au fost înregistrate solicitări din partea personalului din secțiile unde 
acesta a fost îngrijit, pentru ajutorul brancardierilor în legătură cu acest

pacient, fapt ce demontează susținerile din sesizare.
- in sesizare pacientul nu face referire directă la o așa zisă persoană care

ar fi fost abuzată fizic de către personal, și nici nu menționează date 
concrete cu privire la o posibila condiționare a serviciilor medicale.

- La nivel de spital, în perioada menționată în prezenta sesizare, nu au 
fost înregistrate incidente soldate cu violență fizică sau orice fel de abuz 
față de acesta, incidente care ulterior să fie raportate ca și evenimente 

adverse, fapt dovedit în evidențele medicale ale instituției.

în vederea adoptării deciziei privind constituirea sau nu a sesizării nr. 
3279/08.03.2021 într-un incident de etică sau într-o situație de 

vulnerabilitate etică, se procedează la vot.
Membrii Consiliului Etic au hotărât în unanimitate că Sesizarea din 

data de 06.03.2021, nu se constituie într-un incident de etică sau într- 
o situație de vulnerabilitate etică la nivel de spital.

Art. 8 alin. (1) lit. d) si art. 13 alin. 
(1) lit. e) si f) din Ordinul 
Ministerului Sănătății nr.

1502/19.12.2016

6 Hotărârea nr. 59 Analiza/Aprobare Raportul de activitate al 
Consiliului Etic -semestrul 1 2021 S-a analizat și s-a aprobat Raportul de activitate pe semestrul I 2021

Art. 8 alin. (1) lit. k) din Ordinul nr.
1502/19.12.2016

7

Hotărârea nr. 60 Avizarea reviziei la Regulamentul de Ordine 
Interioară (actualizat și valabil de la data de 

08.11.2021).
S-a analizat și s-a avizat revizia Regulamentului de Ordine Interioară 

(actualizat și valabil de la data de 08.11.2021)
Art. 8 alin. (1) lit. m) din Ordinul

nr. 1502/19.12.2016
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