
IMSP ASOCIATIA MEDICATA rnntrOnt.atA BUIUCANI

ORDIN

20 februarie 2018

Cu privire la Comitetul de Bioetici
din cadrul IMSP AMT Buiucani

nr.48

in scopul promovdrii ferme a respectdrii drepturilor 9i libertdlilor umane,

coreldrii problemelor medicale qi tehnice cu cele etice, asigurarea unul climat

deontologic ai comportament nediscriminatoriu fald de pacienli gi personalul

instituliei, in temeiul prevederilor Hotdririi Guvernului nr. 192 <Lin24.03.2017 ,,Cu

privire la aprobarea Codului deontologic al lucrdtorului medical gi farmacistului",

ordinului MS nr. 139 din 03.03.2010 ,,Privind asigurarea calitdlii serviciilor medicale

in instituliile medico-sanitare",

ORD ON:

l. Se instituie Comitetul de eticd (bioeticd) din cadrul IMSP AMT Buiucani in

urmdtoare a componenld :

Membrii cu drept de vot in cadrul Comitetului:

1) Lucia Carp - medic psihiatru, Preqedinte

2) Tatiana Grosu - $ef seclia medicina de familie,

3) Tatiana Anghel - medic ginecolog,

4) Natalia Gulu - medic stalionar de zi,

5) Valeriu Stoicev - jurist

Secretar: Galina Matiescu - inspector seclia resurse umane.

2. Se pune in sarcina Comitetului de eticd (bioeticd) al IMSP AMT Buiucani,

obligalia de a promova gi monitoriza implementarea valorilor qi normelor stipulate in

Codul deontologic al lucrdtorului medical qi al farmacistului, aprobap prin Hotdrirea

Guvernului nr.192 din 24 mart\e 2017 .

3. Comitetul de eticd (bioeticd) al IMSP AMT Buiucani se intruneqte la cererea

pacientului sau a rudelor acestuia, a unui medic sau grup de medici, a administralieri

spitalului sau a unor organizalii neguvernamentale, sindicate, altor persoane interesate.

4. Comitetul de eticd (bioeticd) are func1ie consultativd. in fiecare Qaz de

incdlcare a Codului deontologic al lucrdtorului medical qi al farmacistului, aprobap

prin Hotdrirea Guvemului nr. 192 din 24 martie 2017, precum 9i a altor norme in



domeniu, comitetul de etic6 (bioetic6) ptezintd conducerii IMSP AMT Buiucani' un

raport privind examinarea sesizarii despre incdlcare, care va cuprinde recomandari 9i

modalit6li de solulionare a acestora.

5. Deciziile consultative ale Comitetului cle eticd (bioetica) al IMSP AMT

Buiucani, se iau cu votgl majoritalii celor prezenli. Opiniile separate Ei ablinerile de a

vot unnea 26, a fi, consemnate in rapofi. Cvorumul pentru Eedinlele Comitetului de eticd

(bioeticd) al IMSP AMT Buiucani, constituie 3 persoane.

6. Conducerea IMSP AMT Buiucani, va lua decizia finald cu privire la cazurtle

de incdlcare a Codului deontologic al lucritorului medical gi al farmacistului, aprobat

prin Hotdrirea Guvernului nr.192 din24 martie 2017 gi la aplicarea sancfiunilor, care

vor fi aduse la cunoqtinla persoanelor interesate.

7. Dnei Victoria Popa, gef secfiei resurse umane, a aduce la cunoqtingd, sub

semndturd, membrilor Comitetului de Bioeticd, prevederile prezentului ordin.

8. A plasa pe av\zierele subdivizunilor instituliei, prezentul ordin 9i anexele la el.

9. Controlul executdr\i prezentului ordin se atribuie dnei Lucia Cutp, pregedintele

Comitetului de BioeticS.

Director IMSP AMT Buiucani na Iaqan



IMSp ASocrATrA MEDTcAuA rnruronutA BUrucANr

ORDIN

14 mai 2018

Cu privire la modfficarea Ordinului nr.48 din 20.02.2018
,,Cu privire la Comitetul de Bioeticd din cadrul
IMSP AMT Buiucani"

nr. I l0

In legdturd cu aflarea in concediu nepldtit al dnei Galina Matiescu, inspector
secfia resurse umane, secretarul Comisiei de Bioeticd din cadrul IMSP AMT
Buiucani,

ORDON;

1. Se modificd p.l al ordinului nr. 48 din 20.02.2018,,cu privire la
Comitetul de Bioetica din cadrul IMSP AMT Buiucani", dupb cum urmeazd:

1) Se substituie sintagma ,,Secretar.' Galina Matiescu - inspector secfia
resurse umane" cu ,,Secretar: Livia Mihalachi - inspector sec{ia resurse umane"

2. Dna Lucia Cutp, preqedintele Comitetului de eticd (bioeticd) al IMSP AMT
Buiucani, va informa membrii Comitetului despre prevederile prezentului ordin.

Director IMSP AMT Buiucani IaqanLiliana


