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REGULAMENT

al Comisiei de Bioetica a Spitalului Clinic Municipal Bălți

I. Dispoziții generale

® Comisia de Bioetica a Spitalului Clinic Municipal Bălți (in continuare CB 

SCMB) este constituita ca subdiviziune a Consiliului Calității în cadrul 

Spitalului Clinic Municipal. Bălți, ce urmărește beneficiul public în domeniul 

protecției Drepturilor fundamentale ale omului.

« în activitatea sa CB SCMB se conduce de actele internaționale, legislația și 

actele normative ale Republicii Moldova ce țin de Drepturile omului.

П. Scopurile si obiectivele CB SCMB, metodele lor de realizare

a) Scopul si obiectivele fundamentale ale CB SCMB constau organizarea 

manifestărilor de propagare si popularizare a cunoștințelor bioetice si in 

implementarea practicilor bioetice in medicina, precum si analiza acțiunilor, 

deciziilor. strategiilor publice, care atenteaza. incalca, sau devalorizează viata 

omului si a viului (biologicului) in genere, sub toate aspectele lui, in scopul 

respectării corectitudinii lor morale;

lucrătorilor medicali ai Instituției colaborării cu asociațiile obștești, instituțiile

sociale naționale si internaționale din Republica Moldova si din alte tari în

domeniile prevăzut de prezentul' Statut



<■ I ( В SCMB propagă se ni mo ;V (ь wedur în relația lucrător medical - 

pacient. promovează relația dv pa rm mărim discuție in comun și convine asupra 

situațiilor complicate clin punct de vedere legal și moral;

Metodele de realizare a obiectivelor CB SCMB sini următoarele:

• Implicarea in diferite acțiuni. evenimente si manifestări neinterzise de 

legislația in vigoare, care eu ..muze. obiective sau rezultate ce presupun 

promovarea valorilor si principiilor etice fata de tot ce este viu, si de care

. -depinde direct sau indirect bunăstarea omului, a societății si a condiției 

mediului ambient:

• I-.laborarea unor rceumme m • . • umeri organizatorice, norme de

comportament etic, si promos arca .veuera. pe cai legale, organelor publice 

locale, in cadrul structurilor private, cit si în cadrul altor organizații sociale;

® Monitorizarea activității administrației SCMB și a conducătorilor 

subdiviziunilor sale în domeniul eticii și bioeticii;

« Vegherea atenta si monitorizarea in scopul apararii tuturor drepturilor 

individului uman, cit si a apararii demnității lui etc;

® Consultarea persoanelor fizice si juridice in probleme de bioetica.

ș i mile elaborate sunt puse la 

dispoziția administrației SCMB, care va lua decizii concrete pe cazul discutat.

Deciziile CB SCMB trebuie M rie m acord cu drepturile fundamentale ale

legislația Republicii Moldova.

iii. Structura CB SCMB și principiile de activitate.

1. CB SCMB este un organ colectiv format din persoane comj etente, care 

reprezintă domenii medicale și non-med’.ciile din cadrul SCMB.

2. In componența CB M vig f ■ membrii de bază:



a. Președintele

b. Membrii :

- Jurist

- Secretar

- Medic

3. Membrii im mm incmmm ' ■ >. umm in funcție de cazul pus în 

discuție;

4. membrii de bază se numesc pe un termen de patru ani cu drept de 

prelungire a termenului, dar nu mai mim cerni 'mea un mandat.

m Juristul SCMB cu probleme metale este membru al CB SCMB "din oficiu” 

m \ irliitea obligațiunilor de ser\ mia

6. Funcția de secretar poate fi îndeplinită de un angajat a! secției operative a 

SCMB. obligațiunea căruia este perfectarea tehnică a documentației CB SCMB.

7. CB

a unui medic sau a unui

•5>

neguvernamentale ce țin de drepturile
&

pacienților.
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8. Ședințele ('B S( ?\Ii i -L țintele Comisiei sau. înț ț m

9. Agenda ședinței:

a. pentru ședința ordinară este am.mțuiă nu mai puțin de 7 zile pîrtă la ședință;

b. pentru ședința extraordinară în termini rezonabili pentru studierea cazului 

dar nu mai puțin de 24 ore înainte de ședință.
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10. Frecvența ședințelor: ședințele ( В SCMB se petrec la solicitare în 

cazurile prevăzute în p.7 ai prezentului Regulament in termini rezonabili pentru 

studierea cazului, dar nu mai rar de o dată la trei luni în prima zi de miercuri a lunii 

ce finisează semestrul.

11. Ședința CB SCMB este deimcmiivă la prezența a cel puțin a 2/3 din 

membri permanență ai CB SCMB.

12. Decizia CB SCMB se considera primită dacă pentru ea au votat 

majoritatea' simplă a membrilor CB SCMB. In caz de egalitate de voturi - 

prioritate are votul președintelui.

13. extrasul din procesul verbal .il ședinței CB SCMB. ce conține decizia ei 

pentru cazul pus în discuție, se transmite Administrației SCMB, solicitanților și 

persoanelor interesate în termen de trei zile de la data ședinței cu înregistrarea lor 

în Registrul CB SCMB și Registrul netelor sure ieșire a SCMB (după caz).

14. Toată documentația cureiM CB or MB se păstrează în Consiliul Calității 

;d SCMB timp de trei ani după care se tra.r-vait pentru păstrare în arhiva SCMB.

IV. Dispoziții finale,

1 Regulament! CB SCMB este Janorat de către Consiliul Calității al SCMB, 

și intră în vigoare după aprobarea Im de către medicul-șef al SCMB.

2. Perfectarea și modificarea prezentului Regulament se efectuează prin 

Ordinul medicului-șef al SCMB ia inițiativa persoanelor interesate după 

coordonarea lor în Consiliul Calității al M'MB.
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