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CatTe : ASOCIATIILE DE PACIENTI DIN JUDETUL GALATI

Prin prezentarva informam ca Spitalul de Pneumoftiziologie Galati urmeaza sa reia
procedura de alegere si desemnare a membrilor Consiliului Etic din cadrul spitalului ca
urmare a expirarii mandatului membrilor Consiliului Etic (art. 5 al. 1 din Ordinul nr.
150212016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic care
functioneaza in cadrul spitalelor publice).

Prin urmare, avand in vedere prevederile art. 3 alin. 1 lit c si art. 4 alin 14 din OMS
nr. 150212016, vs invitam ca, pana in data de 23.04,2021, sa depuneti la secretariatul
spitalului sau sa transmiteti prin fax (0236460771) sau e-mail
(e-mail:spitalultbc@gmail.com) , nominalizurea reprezentantului asociatiei de pacienti
pentru functia de membru al Consiliului etic al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati si o
nominalizare a unui membru supleant.
De asemenea, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele prevederi din OMS nr.150212016:
"Art. L lit j : asociatria de pacienfi eligibild pentru a fi implicatd in cadrul consiliilor etice este
acea asociaJie sau fundalie legal constituitd care are ca scop ap[rarea drepturilor pacientilor sarl

care are activitate in domeniul asistenJei oferite pacienfilor sau integritatii in sistemul de sdnf,tate

9i respectd criteriile prevdzutela a_*.,.A alin. (12) din OMS nr. 150212016.
Art.4 al.l : I Criteriile care stau labaza propunerilor gi nominalizdrilor membrilor Consiliulr"ri
etic sunt reputalia morald gi lipsa cazieruluijudiciar.
Art. 4 al. 14 :In cadrul organizdrii procedurii de alegere gi desernnare a rcprezentanlilor
asocialiilor de pacienfi in cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea
asocialiilor de pacienli inscrise in registru in judeful respectiv, prin invitatrii transmise prin fax sar-r

scrisoare cu confirmare de primire gi prin publicare pe site.ul spitalului. In vederea prezentdrii
candidaturilor acestora, asociafiile de pacienJi pot nominalizaun singur reprezentant, care trebuie
sd aib[ domiciliul stabil in judeJul din care face parte spitalul.
Art; 4 al. 18: Calitatea de reprezentant al asociaJiilor de pacienfi (membru permanent gi supleant)
in Consiliul etic este incompatibild cu calitatea de profesionist in domeniul medical (medic,
asistent medical).
Pot fi membri ai Consiliului etic doar reprezentantii asociatiilor de pacienti care sunt inscrise si
au status activ in Registrul electronic al asociatiilor de pacienti publicat pe pagina de web a
Ministerului Sanatatii.
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