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Raportul de activitate al Consiliului Etic din cadrul Spitalului

Judeţean de Urgenţă Buzău semestrul 11-2022 

I. Informaţii generale

Denumirea spitalului Spitalul Judetean de Urgenta Buzau 

CUI 4055750 

Cod SIRUTA SUPERIOR al localităţii 44818 

Judeţul Buzau 

Regiunea de dezvoltare Sud-Est 

Categoria III 

Acreditare (Da/Nu) Da 

[Perioada de validitate a acreditării 2016-2021 Prelungită prin O.U.G 28/15.04.2021, 
pentru modificarea şi completarea Legii Nr. 185/2017 

!Număr total de paturi 910 

!Număr de secţii 19 

[Număr de compartimente 4 

!Număr total de personal, din care: 1522 

medici 134 

asistente/asistenţi medicali 766 

personal auxiliar (infirmiere, brancardieri) 395 

!Număr de pacienţi cu spitalizare continuă/an/total spital 25824 

Număr de pacienţi cu spitalizare de zi/an/total spital 8508 

Existenţa codului de conduită etică şi de deontologie Da 
profesională a personalului spitalului (Da/Nu) 

II. Raport de activitate al Consiliului etic

In perioada 
Activitatea Consiliului etic O 1.07 .2022-

31.12.2022 
A. Număr de întruniri ale Consiliului etic 4 

B. Număr total de sesizări, din care: 4 

1. număr total de sesizări înregistrate la registratura spitalului 4 

2. număr total de sesizări înregistrate online o



3. număr de sesizări anonime înregistrate online
C. Număr total de avize de etică emise, din care:
1. la solicitarea pacienţilor/aparţinătorilor
2. la solicitarea personalului medico-sanitar al unităţii respective
3. la solicitarea conducerii unităţii sanitare
O. Număr de răspunsuri transmise petenţilor de către conducerea spitalului, în baza avizelor de
etică emise de Consiliul etic
E. Număr de hotărâri de etică emise
F. Număr de propuneri către Consiliul director privind diminuarea incidentelor etice

k]. Număr de acţiuni pentru promovarea valorilor etice în rândul personalului medico- sanitar 

H. Număr de participări din partea asociaţiilor de pacienţi la şedinţele consiliului

III. Raportarea sesizărilor, după tipul acestora:

Sesizări 

Număr total de sesizări (1 +2+3), din care: 
I. Număr total de sesizări depuse de pacienţi
având ca obiect:
a) respectarea drepturilor pacientului (modalitate
de adresare, oferirea de explicaţii, de îndrumare)
de către:
,- medici 
,.. asistente/asistenţi medicali 

personal auxiliar (infirmiere, brancardieri) 
administraţia spitalului 

b) condiţionarea serviciilor medicale/îngrijirii, de
�ătre:

medici 
asistente/asistenţi medicali 
personal auxiliar (infirmiere, brancardieri) 

12. Număr de sesizări depuse de asociaţiile de
oacienţi
13. Număr total de sesizări depuse de personalul
tmedico- sanitar şi având ca subiect: 
,.. pacienţi, aparţinători sau reprezentanţi legali ai 
acestora 
,- personal medico-sanitar 

personal din administraţia spitalului 

alte categorii de personal din unitatea sanitară 

Preşedinte Consiliul Etic 
Dr. _.,-b Dragoş 
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