
PROCES-VERBAL
a Comitetului Bioetică al SC Bălți 

din 12.06.2019

Membrii comisiei:

M. Neamțu - președinte
V. Bîlici - membru

G. Fusu - secretar

In cadrul ședinței au fost invitați:
’5 5

R. Cotos - medic coordonator

S. Apostoliuc - medic responsabil de tură UPU

A. Țurcanu - asistenta medical superior
L. Stanciuc - asistentă medicală UPU

T. Putiuc - asistentă medicală pacienți programați UPU

Iana Dros - petiționara

în cadrul ședinței a fost discutată petiția doamnei I. Dros, dom. mun. Bălți, str. I. 
Conev 2/1, referitor la neacordarea ajutorului medical urgent, în cadrul departamentului 
UPU, mamei sale, dnei Botnari Maria, născută la 20.06.1965, domiciliată în raionul 
Sîngerei, s.Țîplești, care s-a adresat cu dureri de cap, amețeli, stare de vomă, TA 196/96.

în petiție se relatează despre comportamentul asistentelor medicale din 
departamentul UPU, care se certau în prezența pacientei și care au trimis-o să procure 
desinestatator medicamente, punîndu-se accent pe faptul că nu a fost acordat ajutor 
medical mamei, inclusiv competența cadrelor medicale.

Din explicația personalului medical, asistenta medicală, dna Stanciuc Laura, 
confirmă că TA la moment era 160/90, pacienta nu a fost prezentată medicului 
Apostoliuc Sergiu, pentru a fi examinată, considerînd că nu este o urgență majoră și a 
orintat-o către medicul de familie, iar asistenta medicală, dna Putiuc Tatiana, a anulat 
fișa UPU ( Formular Nr. 003-4/e).

Din explicația medicului, dlui S. Apostoliuc, responsabil de tură, în timpul 
adresării pacientei doctorul era ocupat cu un pacient grav, din zona roșie, medicul a dat 
indicații asistentei medicale de triaj să monitorizeze pacienta conform protocolului de 
triaj.

Cînd s-a eliberat medicul S. Apostoliuc pacienta era plecată din UPU.



Medicul S. Apostoliuc care era și responsabil de tură, nu a raportat situația 
respectivă medicul șef UPU.

Concluzia Comitetului bioetică:
1. Petiția dnei I. Dros se confirmă integral.

2. Se constată:

- încălcarea Protocolului de triaj de către asistenta medicală Stanciuc L.
- încălcarea procedurii de completare a documentației medicale (anularea fișei 

UPU) de către asistenta medicală Putiuc T.
- încălcarea Codului deontologic al lucrătorului medical și al farmacistului, 

inclusiv a Ghidului de Comunicare cu pacientul, atît din partea asistentelor 
medicale, cît și din parte medicului, care n-a monitorizat îndeplinirea 
indicațiilor de către asistenta medicală.

Comitetul bioetică recomandă:
1. Administrației IMSP SCBălți să ia act de constatările expuse, cu 

întreprinderea măsurilor administrative ce se impun, față de personalul 
medical vinovat de încălcările admise.

2. Șefei Departamentului UPU,

a) de a petrece un seminar pe tema «Etica și deontologia lucrătorului medical»,
b) reamintirea Standartelor de activitate și practică în UPU 9 (Ordinul nr. 424 din 

02.06.2017), inclusiv Instrucțiunea de completare a fișei UPU ( Formular Nr. 003- 
4/e), cu semnarea obligatorie a personalului medical.

c) să informeze, suplimentar, personalul din subordine, despre obligațiunile 
funcționale, ce reies din fișa de post a asistentei medicale și medicului responsabil
de tură

d) să includă în graficul de muncă, ca responsabil de tură, medici competenți, cu 
autoritate, care pot aplana conflictele apărute, cu rezolvarea fiecare caz in UPU.

Semnăturile membrilor comitetului de bioetică:
M. Neamțu - președinte

V. Bîlici -jurist

G. Fusu - secretar «=



Proces verbal
a Comitetului Bioetică al SC Bălți 

din 17.05.2019

Membrii comisiei:

M. Neamțu - președinte

V. Bîlici -jurist

G. Fusu - secretar

In cadrul ședinței a fost invitat:

S. Cozima — medic UPU

A fost discutat demersul A. Condrea șef Departamentul UPU, referitor la erorile 
comise de medicul S. Cozima (responsabil de tură) pe data de 06.04.19 cu examinarea și 
investigații neargumentate a pacienților E. Purciuc, G. Bejenaru.

D-l S. Cozima s-a prezentat la comitet cu întîrziere de 30 min., ducându-se la 
masă, invocând că a avut pacienți. La acel moment pacienții erau examinați de D-na R. 
Cotos. Discuția a fost neproductivă, D-l doctor generalizează cazurile fără o discuție la 
subiect, învinuind președintele de necompetență și părăsind ședința.

Se recomandă:
1. A. Condrea - șef Departamentul UPU de a controla fișele UPU a 

medicilor UPU și de a le aduce la cunoștință repetat fișa postului 
medicilor de urgentă.

2. A. Condrea - șef Departament UPU, de a petrece un seminar pe tema

«Etica și deontologia lucrătorului medical».

M. Neamțu - președinte

V. Bîlici -jurist

G. Fusu - secretar ЦСУ?


