
Proces verbal
a Comitetului Bioetică al SC Bălți 

din 19.04.2019

Membrii comisiei:

M. Neamțu - președinte

I. Bacal - jurist

L. Cobîleanscaia - membru

G. Fusu - secretar

In cadrul ședinței au participat:

V. Pascaru - vicedirector

M. Lîsii - vicedirector

G. Lupașcu - șef sec. cardiologie

V. Cușnir - medic chirurg

S. Pcela - sec. sec. ATI

Invitată D-na A. Tocai, care a înaintat petiția, referitor la tactica și metodele de 

tratament aplicate de către personalul medical fiului său, pacientului Vladislav LOCAI, 

decedat pe data de 10.03.2019, orele 00.50.

Cu atenție a fost ascultată mama pacientului decedat, au fost ascultate pretențile 

expuse în scris în plângere.

Medicii V. Lupașcu, V. Cușnir au încercat să explice D-nei A. Tocai consecutiv 

de la internare și pînă la deces procesul diagnostic-curativ aplicat pacientului Vladislav 

LOCAI.

V. Lupașcu șef sec. cardiologie a accentuat că prin constatare pacientul în anul 

2014, a suportat infarct miocardic acut, a primit îngrijiri medicale de staționar, în 

perioada 16.03.2014-03.04.2014, în secția anestezie și terapie intensivă, din cadrul IMSP 

SCM Bălți.

Din cauza sedentarismului și obezității, în anul 2015, la pacient au început să 

apară acuze pentru patologia venelor membrelor inferioare: Sindrom posttrombotic. Din 



anamneză a fost consultat de către medicul chirurg din secția consultativă, i s-a indicat 

tratament la domiciliu, confirmînd diagnosticul.

în anul 2018, starea sănătății se agravează treptat, din contul patologiei cardiace 

și respiratorii, pacientul refuzînd spitalizarea programată în secția de cardiologie a IMSP 

SCM Bălți.

Pe parcursul a. 2018 a refuzat internarea, doar către data de 28.02.2019, pacientul 

acceptă internarea, în mod programat, în secția de cardiologie, cu diagnosticul de 

trimitere de la IMSP CMF Bălți: «CI. Infarct miocardic vechi, HTA gr.2, IC NYHA II, 

cord pulmonar, boala varicoasa, sindrom posttrombotic forma edematoasa, ulcere trofice 

infectate ale gambelor si plantelor, obezitate gr.3, BPCO in remisie».

La internare, starea pacientului fiind apreciată de gravitate medie, consultat, în 

mod urgent, de către medicii de gardă - chirurg și internist, fiindu-i prescris și initiat 

tratament conservativ.

La data de 01.03.2019 a fost convocat consiliul medical comun, cu participarea 

șefilor de secție cardiologie și chirurgie nr. 1, medicilor cardiologi și chirurg, în cadrul 

căruia s-a decis de a transfera pacientul in secția chirurgie nr. 1, pentru tratament 

specializat, cu recomandările și indicațiile medicilor cardiologi, din cauza prezenței la 

pacient a sindromului posttrombotic al membrelor inferioare, cu ulcere trofice infectate. 

D-na A. Locai a rămas mulțumită de tratamentul medicului chirurg V. Cușnir, față de 

care nu are pretenții.

D-l G. Lupașcu i-a explicat D-nei, că luînd în considerație patologia cronică a 

pacientului V. LOCAI, cu maladii asociate cardiace, pulmonare, sindrom postrombotic i 

s-a agravat starea pe fon de tratament combinat administrat, cu progresarea 

insuficienței cardio-pulmonare, motiv din care, la data de 05.03.2019, pacientul a fost 

evaluat în dinamică, de către medicii cardiologi, cu corecția tratamentului conservativ.

La 07.03.2019, în jurul orelor 06.30, starea pacientului s-a agravat brusc, motiv 

din care a fost examinat în mod urgent de către medicul terapeut, reanimatolog și cu 

diagnosticul de insuficiență cardio-pulmonară acută, a fost transferat în secția anestezie 

și terapie intensivă. D-l S. Pcela a explicat că în ATI a fost examinat clinic, paraclinic și 



radiologic și i s-a efectuat tratamentul corespunzător stării. D-na A. Locai a accentuat că 

nu are pretenții față de acordarea asistenței medicale în sec. ATI.

în pofida tratamentului efectuat, pe data de 10.03.2019, orele 00.50, a survenit 

decesul pacientului.

Din păcate D-na A. Locai insistă că atitudinea medicului G. Lupașcu nu a fost 

corespunzătoare stării pacientului. D-na A. Locai a insultat medicul, a recunoscut și nu 

regretă. D-l G. Lupașcu a negat acuzațiile aduse, iar D-na A. Locai nu are probe, decât 

apelează la spusele fiului, care este decedat.

Reieșind din cele expuse mai sus, comitetul de bioetică nu poate da o apreciere 

obiectivă și calificativă, a acțiunilor pretins ilegale, ce ar denatura autoritatea 

lucrătorului medical, dlui Gr. LUPAȘCU, șef secție cardiologie, la acordarea asistenței 

medicale рас. V. LOCAI, deoarece medicul respinge cu vehemență acuzațiile aduse, iar 

petiționara nu a prezentat probe concludente și pertinente, cu excepția declarațiilor 

personale, ceea ce este insuficient.
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