
Proces verbal 
a Comitetului Bioetică al SC Bălți 

din 07.05.2019

Membrii comisiei:

M. Neamțu - președinte

V. Bîlici -jurist

G. Fusu - secretar

în cadrul ședinței au fost invitați:

S. Burciu - medic de gardă

L. Stanciuc - asistentă medicală UPU

S. Cozima - medic responsabil de tură UPU

A fost telefonată de nenumărate ori petiționara A. Ciurari pe nr. de telefon fixat de 

Dumneaei, dar tară succes.

La ședința Comiterului Bioetic a fost discutată petiția D-nei A. Ciurari dom. mun. 

Bălți, str. Crîlov 9/3, referitor la comportamentul asistentei medicale L. Stanciuc avînd 

în vedere discriminarea apartenenței etnice a pacientei M. Ciurari a.n. 1956. Tot odată 

în petiție este indicată starea de ebrietate a medicului S. Burciu. Din explicația asistentei 

medicale L. Stanciuc s-a conturat situația că D-na A. Ciurari a însoțit-o pe pacienta M. 

Ciurari pentru internare planificată. Internarea a fost programată pe data de 04.04.19, dar 

pacienta s-a prezentat pe 06.04.19 cu pretenții să i se acorde prioritate fiind de etnie 

romă. Asistenta medicală i-a răspuns că pentru toți pacienții sunt aceleași reguli, care 

trebuiesc respectate. Asistenta medicală L. Stanciuc neagă acuzația D-nei A. Ciurari, 

mai cu seamă fiind ea însăși căsătorită cu un bărbat de etnie romă.

Medicul de gardă S. Burcu în explicația sa este foarte indignat de acuzația fără 

temei adusă Dumnealui.

Medicul responsabil de tură S. Cozima nu a fost pus la curent cu situația de 

conflict, aflând a două zi.



Concluzia Comitetului bioetică:

1. Petiția D-nei A. Ciurari adeverită parțial și anume - existența conflictului care 

n-a fost aplanat la momentul apariției.

2. învinuirea asistentei medicale referitor la discriminare în dependență de 

apartenența etnică nu s-a adeverit.

3. D-na A. Ciurari a învinuit medicul fiind în stare de ebrietate tară temei.

Comitetul bioetică recomandă:

1. A. Condrea - șef Departament UPU, de a petrece un seminar pe tema «Etica și 

deontologia lucrătorului medical».

2. A. Condrea de a numi responsabili de tură medicii cu autoritate și care pot 

aplana conflictele apărute.

M. Neamțu - președinte

V. Bîlici -jurist

G. Fusu - secretar л tcxi


