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COD DE ETICA
Codul de comportament etic al institutiei are scopul de a contribui la imbunatatirea
rezultatelor institutiei prin respectarea drepturilor pacientilor, derularea relatiilor cu pacientii si
publicul intr-un mod etic precum si pentru si crearea unui climat de lucru civilizat si profesionist
in randul tuturor angajatilor.
Pacientii au dreptul fundamental la atentia si grija cuvenita care sa proteje demnitatea
personala si respectarea valorilor culturale psiho-sociale, si spirituale ale acestora. Aceste valori
influenteaza deseori perceptiile pacientilor asupra afectiunilor medicale si a tratamentelo
rmedicale.
Conducerea institutiei constientizeaza faptul ca practicile de relationare cu pacientii
precum si conduita personalului institutiei in furnizarea de servicii medicale catre pacienti au un
efect semnificativ asupra raspunsului fiecarui pacient la tratamentele medicale oferite.
Responsabilitatea etica consta in a:
Analiza cu consideratie valorile pacientilor si preferintele, inclusiv deciziile de a
refuza/intrerupe tratamentul;
Recunoaste responsabilitatile noastre in conditiile legii;
Informa pacientii despre responsabilitatile care le revin in procesul de primire a ajutorului
medical
Gestiona relatiile noastre cu pacientii si publicul intr-un mod etic.
Institutia urmareste sa devina un partener de incredere atat pentru pacientii sai cat si
pentru colaboratori – spitale, furnizori, parteneri in programe de cercetare, comunitate, etc.
Aceasta viziune se va realiza prin cooptarea de personal adecvat si crearea/pastrarea unei stranse
colaborari cu institutiile partenere pentru a atinge un raport optim de satisfactie a pacientilor. De
asemenea, prin serviciile oferite, institutia isi propune sa castige loialitatea comunitatii si sa
atinga performanta financiara necesara.
Valori:
- primordialitatea criteriilor de performanta in activitatea unitatii sanitare
- optimizarea raportului cost / eficienta in administrarea Spitalului
- asigurarea conditiilor de acccesibilitate si echitate populatiei deservite
- imbunatatirea continua a conditiilor implicate in asigurarea satisfactiei pacientului si a
personalului angajat
In Plan etic: Intreg personalul institutiei este ghidat de valorile necesare indeplinirii
misiunii, astfel:
Ne pasa de pacientii nostri ca si cum ne-ar pasa de cei dragi si ii tratam in mod similar, cu
expertiza, compasiune si respect;
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Incurajam initiativa, inovarea, tenacitatea in abordarea problematicii sanatatii intregii
comunitatii din care facem parte si in cadrul careia activam;
Promovam un mediu care stimuleaza diversitatea, premiaza excelenta si valoarea adaugata, si
incurajeaza valorile civice;
Lucram in cooperare cu colegii nostri si cu comunitatea noastra pentru avansa bunastarea
regiunii;
Demonstram calitati de lider in toate problemele critice ale activitatii noastre, intr-un
moddemn de incredere din partea opiniei publice.
Responsabilitate, integritate si abilitate in administrarea noastra financiara.
Codul de etica si de conduita in relatii
Codul de Etica prevede standardele de comportament dupa care se ghideaza intreaga
conducere a institutiei, personalul si colaboratorii acesteia in relatiile cu pacientii, personalul din
subordine si colegii, publicul, furnizorii de fonduri precum si alte entitati.
Responsabilitate sociala
Agenda institutiei referitoare la responsabilitate sociala include urmatoarele aspecte:
Redresarea starii de sanatate a comunitatii prin colaborarea cu grupuri si persoane
competente si dedicate;
Identificarea nevoilor in domeniul sanatatii publice, stabilirea prioritatilor, comunicarea clara
catre comunitate a serviciilor medicale oferite de catre institutie;
Sprijinirea educatiei si a cercetarii medicale ca parti importante a responsabilitatii sale fata
comunitate si societate in ansamblul ei.
Reclamatiile pacientilor
Politica noastra este de a rezolva cu promptitudine nemultumirile, reclamatiile
pacientului sau ale familiei, precum si de a impartasi comentariile pozitive despre experientele
pacientului si/sau ale familiei acestuia. Depunerea unei reclamatii sau plangeri nu va compromite
accesul unui pacient la serviciile medicale ale institutiei.
Relatiile intre salariatii institutiei
Conducerea institutiei recunoaste spiritul inovativ, responsabil, participativ si colegial in
comportamentul personalului institutiei cu alte persoane din cadrul institutiei.
Nici o persoana nu va fi discriminata pe motive etnice, rasiale, culturale, religioase,
politice in procesul de recrutare al personalului precum si ulterior pe parcursul desfasurarii
activitatii in cadrul institutiei.
Personalul contractual
Principiile care guverneaza conduita profesionala a personalului contractual sunt
urmatoarele:
1. prioritatea interesului public - principiu conform caruia personalul contractual are
indatorirea de a considera interesul public mai presus decat interesul personal, in exercitarea
atributiilor functiei;
2. asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor
publice -principiu conform caruia personalul contractual are indatorirea de a aplica acelasi regim
juridic in situatii identice sau similare;
3. profesionalismul - principiu conform caruia personalul contractual are obligatia de a indeplini
atributiile de serviciu cu responsabilitate, competenta, eficienta, corectitudine si constiinciozitate;
4. impartialitatea si nediscriminarea - principiu conform caruia angajatii contractuali sunt
obligate sa aiba o atitudine obiectiva, neutra fata de orice interes politic, economic, religios sau
de alta natura, in exercitarea atributiilor functiei;
5. integritatea morala - principiu conform caruia personalului contractual ii este interzis sa
solicite sau sa accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru altul, vreun avantaj ori beneficiu
moral sau material;
6. libertatea gandirii si a exprimarii - principiu conform caruia personalul contractual poate sasi exprime si sa-si fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept si a bunelor moravuri;
7. cinstea si corectitudinea - principiu conform caruia, in exercitarea functiei si in indeplinirea
atributiilor de serviciu, personalul contractual trebuie sa fie de buna-credinta si sa actioneze
pentru indeplinirea conforma a atributiilor de serviciu;
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Termeni
In intelesul prezentului cod, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. personal contractual ori angajat contractual - persoana numita intr-o functie in cadrul
Spitalului in conditiile Legii nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.
2. functie - ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite, in temeiul legii, in fisa postului;
3. interes public - acel interes care implica garantarea si respectarea de catre spital, a drepturilor,
libertatilor si intereselor legitime ale cetatenilor, recunoscute de Constitutie, legislatia interna si
tratatele internationale la care Romania este parte, precum si indeplinirea atributiilor de serviciu,
cu respectarea principiilor eficientei, eficacitatii si economicitatii cheltuirii resurselor;
4. interes personal - orice avantaj material sau de alta natura, urmarit ori obtinut, in mod direct
sau indirect, pentru sine ori pentru altii, de catre personalul contractual prin folosirea reputatiei,
influentei, facilitatilor, relatiilor, informatiilor la care are acces, ca urmare a exercitarii
atributiilor functiei;
5. conflict de interese - acea situatie sau imprejurare in care interesul personal, direct ori indirect,
al angajatului contractual contravine interesului public, astfel incat afecteaza sau ar putea afecta
independenta si impartialitatea sa in luarea deciziilor ori indeplinirea la timp si cu obiectivitate a
indatoririlor care ii revin in exercitarea functiei detinute;
6. informatie de interes public - orice informatie care priveste activitatile sau care rezulta din
activitatea unitatii sanitare, indiferent de suportul ei;
7. informatie cu privire la date personale - orice informatie privind o persoana identificata sau
identificabila.
Asigurarea unui serviciu public de calitate
(1) Personalul contractual are obligatia de a asigura un serviciu public de calitate in beneficial
cetatenilor, prin participarea activa la luarea deciziilor si la transpunerea lor in practica, in scopul
realizarii competentelor institutiei, in limitele atributiilor stabilite prin fisa postului.
(2) In exercitarea functiei, personalul contractual are obligatia de a avea un comportament
profesionist, precum si de a asigura, in conditiile legii, transparenta administrativa, pentru a
castiga si a mentine increderea publicului in integritatea, impartialitatea si eficacitatea
autoritatilor si institutiilor publice.
Respectarea Constitutiei si a legilor
(1) Angajatii contractuali au obligatia ca, prin actele si faptele lor, sa respecte Constitutia, legile
tarii si sa actioneze pentru punerea in aplicare a dispozitiilor legale, in conformitate cu atributiile
care le revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul contractual trebuie sa se conformeze dispozitiilor legale privind restrangerea
exercitiului unor drepturi, datorata naturii functiilor detinute.
Loialitatea fata de institutia sanitara
(1) Personalul contractual are obligatia de a apara cu loialitate prestigiul institutiei sanitare in
care isi desfasoara activitatea, precum si de a se abtine de la orice act ori fapt care poate produce
prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
(2) Angajatilor contractuali le este interzis:
1. sa exprime in public aprecieri neconforme cu realitatea in legatura cu activitatea institutiei, cu
politicile si strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
2. sa faca aprecieri in legatura cu litigiile aflate in curs de solutionare si in care institutia are
calitatea de parte, daca nu sunt abilitati in acest sens;
3. sa dezvaluie informatii care nu au caracter public, in alte conditii decat cele prevazute de lege;
4. sa dezvaluie informatiile la care au acces in exercitarea functiei, daca aceasta dezvaluire este
de natura sa atraga avantaje necuvenite ori sa prejudicieze imaginea sau drepturile institutiei ori
ale unor functionari publici sau angajati contractuali, precum si ale persoanelor fizice sau
juridice;
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5. sa acorde asistenta si consultanta persoanelor fizice sau juridice, in vederea promovarii de
actiuni juridice ori de alta natura impotriva statului ori institutiei publice in care isi desfasoara
activitatea.
(3) Prevederile alin. (2) pct. 1 - 4 se aplica si dupa incetarea raportului de munca, pentru o
perioada de 2 ani, daca dispozitiile din legi speciale nu prevad alte termene.
(4) Prevederile prezentului cod etic nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligatia legala a
personalului contractual de a furniza informatii de interes public celor interesati, in conditiile
legii.
Libertatea opiniilor
(1) In indeplinirea atributiilor de serviciu angajatii contractuali au obligatia de a respecta
demnitatea functiei detinute, coreland libertatea dialogului cu promovarea intereselor institutiei
publice in care isi desfasoara activitatea.
(2) In activitatea lor angajatii contractuali au obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu
se lasa influentati de considerente personale.
(3) In exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie sa aiba o atitudine concilianta si sa
evite generarea conflictelor datorate schimbului de pareri.
Activitatea publica
(1) Relatiile cu mijloacele de informare in masa se asigura de catre persoanele desemnate in
acest sens de conducatorul institutiei, in conditiile legii.
(2) Angajatii contractuali desemnati sa participe la activitati sau dezbateri publice, in calitate
oficiala, trebuie sa respecte limitele mandatului de reprezentare incredintat de conducatorul
institutiei.
(3) In cazul in care nu sunt desemnati in acest sens, angajatii contractuali pot participa la
activitati sau dezbateri publice, avand obligatia de a face cunoscut faptul ca opinia exprimata nu
reprezinta punctul de vedere oficial al institutiei.
Activitatea politica
In exercitarea functiei detinute, personalului contractual ii este interzis:
1. sa participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
2. sa furnizeze sprijin logistic candidatilor la functii de demnitate publica;
3. sa colaboreze, atat in cadrul relatiilor de serviciu, cat si in afara acestora, cu persoanele fizice
sau juridice care fac donatii ori sponsorizari partidelor politice;
4. sa afiseze in cadrul institutiei insemne ori obiecte inscriptionate cu sigla sau denumirea
partidelor politice ori a candidatilor acestora.
Folosirea imaginii proprii
In considerarea functiei pe care o detine, personalul contractual are obligatia de a nu permite
utilizarea numelui sau a imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promovarea unei activitati
comerciale, precum si in scopuri electorale.
Cadrul relatiilor in exercitarea atributiilor functiei
(1) In relatiile cu personalul contractual si functionarii publici din cadrul institutiei precum si cu
persoanele fizice sau juridice, angajatii contractuali sunt obligati sa aiba un comportament bazat
pe respect, buna-credinta, corectitudine si amabilitate.
(2) Personalul contractual are obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei si demnitatii
persoanelor din cadrul institutiei, precum si ale persoanelor cu care intra in legatura in
exercitarea functiei, prin:
1. intrebuintarea unor expresii jignitoare;
2. dezvaluirea aspectelor vietii private;
3. formularea unor sesizari sau plangeri calomnioase.
(3) Personalul contractual trebuie sa adopte o atitudine impartiala si justificata pentru rezolvarea
clara si eficienta a problemelor cetatenilor. Personalul contractual are obligatia sa respecte
principiul egalitatii cetatenilor in fata legii si a autoritatii publice, prin:
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1. promovarea unor solutii coerente, conform principiului tratamentului nediferentiat, raportate la
aceeasi categorie de situatii de fapt;
2. eliminarea oricarei forme de discriminare bazate pe aspecte privind nationalitatea,
convingerile religioase si politice, starea materiala, sanatatea, varsta, sexul sau alte aspecte.
Interdictia privind acceptarea cadourilor, serviciilor si avantajelor
Angajatii contractuali nu trebuie sa solicite ori sa accepte cadouri, servicii, favoruri, invitatii sau
orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, parintilor, prietenilor ori persoanelor cu
care au avut relatii de afaceri sau de natura politica, care le pot influenta impartialitatea in
exercitarea functiilor publice detinute ori pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii.
Participarea la procesul de luare a deciziilor
(1) in procesul de luare a deciziilor angajatii contractuali au obligatia sa actioneze conform
prevederilor legale si sa isi exercite capacitatea de apreciere in mod fundamentat si impartial.
(2) Angajatii contractuali au obligatia de a nu promite luarea unei decizii de catre institutia
publica, de catre alti angajati, precum si indeplinirea atributiilor in mod privilegiat.
Obiectivitate in evaluare
(1) in exercitarea atributiilor specifice functiilor de conducere, angajatii contractuali au obligatia
sa asigure egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
(2) Personalul contractual de conducere are obligatia sa examineze si sa aplice cu obiectivitate
criteriile de evaluare a competentei profesionale pentru personalul din subordine, atunci cand
propune ori aproba avansari, promovari, transferuri, numiri sau eliberari din functii ori acordarea
de stimulente materiale sau morale, excluzand orice forma de favoritism ori discriminare.
(3) Personalul contractual de conducere are obligatia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea in functiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte
criterii neconforme cu principiile prevazute la art. 3.
Folosirea abuziva a atributiilor functiei detinute
(1) Personalul contractual are obligatia de a nu folosi atributiile functiei detinute in alte scopuri
decat cele prevazute de lege.
(2) Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la anchete
ori actiuni de control, personalul contractual nu poate urmari obtinerea de foloase sau avantaje in
interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.
(3) Angajatii contractuali au obligatia de a nu interveni sau influenta vreo ancheta de orice
natura, din cadrul institutiei sau din afara acesteia, in considerarea functiei pe care o detin.
(4) Angajatii contractuali au obligatia de a nu impune altor angajati contractuali sau functionari
publici sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le
sugera acest lucru, promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.
Utilizarea resurselor publice
(1) Personalul contractual este obligat sa asigure ocrotirea proprietatii publice si private a statului
si a unitatilor administrativ-teritoriale, sa evite producerea oricarui prejudiciu, actionand in orice
situatie ca un bun proprietar.
(2) Personalul contractual are obligatia sa foloseasca timpul de lucru, precum si bunurile
apartinand institutiei numai pentru desfasurarea activitatilor aferente functiei detinute.
(3) Personalul contractual trebuie sa propuna si sa asigure, potrivit atributiilor care ii revin,
folosirea utila si eficienta a banilor publici, in conformitate cu prevederile legale.
(4) Personalului contractual care desfasoara activitati publicistice (nu de cercetare stiintifica) in
interes personal ii este interzis sa foloseasca timpul de lucru ori logistica spitalului pentru
realizarea acestora.
Personalul contractual care desfasoara activitati didactice sau de cercetare in cadrul spitalului
poate folosi timpul de lucru sau logistica spitalului, cu conditia indeplinirii sarcinilor ce ii revin
in cadrul spitalului, conform fisei postului.
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Limitarea participarii la achizitii, concesionari sau inchirieri
(1) Orice angajat contractual poate achizitiona un bun aflat in proprietatea privata a statului sau a
unitatilor administrativ-teritoriale, supus vanzarii in conditiile legii, cu exceptia urmatoarelor
cazuri:
1. cand a luat cunostinta, in cursul sau ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu, despre
valoarea ori calitatea bunurilor care urmeaza sa fie vandute;
2. cand a participat, in exercitarea atributiilor de serviciu, la organizarea vanzarii bunului
respectiv;
3. cand poate influenta operatiunile de vanzare sau cand a obtinut informatii la care persoanele
interesate de cumpararea bunului nu au avut acces.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si in cazul concesionarii sau inchirierii
unui bun aflat in proprietatea publica ori privata a statului sau a unitatilor administrativteritoriale.
(3) Angajatilor contractuali le este interzisa furnizarea informatiilor referitoare la bunurile
proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, supuse
operatiunilor de vanzare, concesionare sau inchiriere, in alte conditii decat cele prevazute de
lege.
(4) Prevederile alin. (1) - (3) se aplica in mod corespunzator si in cazul realizarii tranzactiilor
prin interpus sau in situatia conflictului de interese.
COORDONAREA SI CONTROLUL APLICARII NORMELOR DE CONDUITA
PROFESIONALA PENTRU PERSONALUL CONTRACTUAL

Sesizarea
(1) Conducerea unitatii poate fi sesizata de orice persoana cu privire la:
1. incalcarea prevederilor prezentului cod de conduita de catre angajatii contractuali;
2. constrangerea sau amenintarea exercitata asupra angajatului contractual pentru a-l determina
sa incalce dispozitiile legale in vigoare ori sa le aplice necorespunzator.
(2) Sesizarea prevazuta la alin. (1) nu exclude sesizarea organului disciplinar competent, potrivit
legii.
(3) Angajatii contractuali nu pot fi sanctionati sau prejudiciati in nici un fel pentru sesizarea cu
buna-credinta a organelor disciplinare competente, in conditiile legii.
(4) Conducerea unitatii va verifica actele si faptele pentru care au fost sesizate, cu respectarea
confidentialitatii privind identitatea persoanei care a facut sesizarea.
Solutionarea sesizarii
(1) Rezultatele activitatii de centralizare a sesizarilor sau petitiilor se consemneaza intr-un raport
pe baza caruia Conducerea spitalului va formula recomandari cu privire la modul de corectare a
deficientelor constatate.
(2) Recomandarile Conducerii Spitalului vor fi comunicate:
1. angajatului contractual sau persoanei care a formulat sesizarea;
2. angajatului contractual care face obiectul sesizarii;
Etica si deontologia medicilor
Sanatatea omului este telul suprem al actului medical. Obligatia medicului consta in a
apara sanatatea fizica si mentala a omului, in a usura suferintele, in respectul vietii si demnitatii
persoanei umane, fara discriminari in functie de varsta, sex, rasa, etnie, religie, nationalitate,
conditie sociala, ideologie politica sau orice alt motiv, in timp de pace, precum si in timp de
razboi. Respectul datorat persoanei umane nu inceteaza nici dupa decesul acesteia.
În exercitarea profesiei sale, medicul acorda prioritate intereselor pacientului, care primeaza
asupra oricaror alte interese.
În exercitarea profesiei sale, medicul este obligat sa respecte drepturile fundamentale ale
omului si principiile etice in domeniul biomedical. Este interzis medicului, in exercitarea
profesiei sale, sa impuna pacientului opiniile sale personale de orice natura ar fi acestea.
Medicul nu trebuie sa inceteze niciodata, in decursul vietii sale profesionale, sa isi insuseasca
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achizitiile stiintei medicale, in scopul imbunatatiri cunoștințelor sale medicale.
Medicul trebuie ca, in conformitate cu abilitatile si cunostintele sale, sa contribuie la
informarea obiectiva a publicului si autoritatilor medicale in ceea ce priveste problemele
medicale.
Îndatoriri generale; Despre independenta profesionala a medicului si responsabilitate
Medicul are independenta profesionala absoluta, libertatea absoluta a prescriptiilor si
actelor medicale pe care le considera necesare, in limitele competentei sale, si este raspunzator
pentru acestea.
In cazul limitarii prin constrangeri administrative si/sau economice a independentei sale,
medicul nu este raspunzator.
În activitatea medicala ce se desfasoara in echipa (sectii de spital, proces de invatamant
medical tip rezidentiat), raspunderea pentru actele medicale apartine sefului echipei, in limitele
atributiilor administrative de coordonare, si medicului care efectueaza direct actul medical, in
limitele competentei sale profesionale si rolului care i-a fost atribuit de seful echipei. In echipele
interdisciplinare, seful echipei se considera a fi medicul din specialitatea in care s-a stabilit
diagnosticul major de internare, daca nu exista reglementari speciale care sa prevada altfel.
Încredintarea totala sau partiala a obligatiilor proprii catre alte persoane, in lipsa controlului
personal, constituie abatere deontologica.
Exprimarea consimtamantului informat al pacientului pentru tratament nu inlatura
responsabilitatea medicului pentru eventualele greseli profesionale. Secretul profesional este
obligatoriu, cu exceptia situatiilor prevazute de lege
Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, in timpul exercitarii profesiei sale, a
aflat direct sau indirect in legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor,
precum si probleme de diagnostic, prognostic, tratament, diverse circumstante in legatura cu
boala. Secretul profesional persista si dupa terminarea tratamentului sau decesul pacientului.
Secretul profesional trebuie pastrat si fata de apartinatori, daca pacientul nu doreste altfel.
În comunicarile stiintifice cazurile vor fi in asa fel prezentate incat identitatea bolnavului sa
nu poata fi recunoscuta.
În cazul in care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite accesul
mass-media la pacient numai cu acceptul acestuia. Managerii unitatilor medicale sunt obligati sa
ia toate masurile in asa fel incat accesul mass-media la pacient sa se faca numai cu acceptul
medicului curant si al pacientului.
Acordarea de informatii cu privire la un anumit caz se poate face numai cu acordul
pacientului, al medicului curant si al sefului unitatii medicale.
Evidentele medicale trebuie pastrate ca materiale secrete profesionale.
Reguli generale de comportament in activitatea medicala
Medicul nu poate trata un pacient fara a-l examina medical in prealabil, personal. Numai in
cazuri exceptionale, de urgenta sau in cazuri de forta majora (imbolnaviri pe nave maritime
aflate in mers, pe avioane in zbor, locuri inaccesibile sasu in timp util) se vor da indicatii de
tratament prin mijloace de telecomunicatii.
Medicul poate executa o activitate medicala doar daca are pregatire si practica suficienta
pentru aceasta. Aceasta prevedere nu se aplica in cazuri de urgenta vitala, care nu poate fi
rezolvata altfel.
Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate si pentru manuirea
carora are pregatire ori suficienta practica.
Daca in urma examinarii sau in cursul tratamentului medicul considera ca nu are suficiente
cunostinte ori experienta pentru a asigura o asistenta corespunzatoare, va solicita un consult, prin
orice mijloace, cu alti specialisti sau va indruma bolnavul catre acestia.
În caz de pericol de moarte iminent, medicul va ramane langa pacient atat timp cat este nevoie
de ajutorul lui profesional. Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeasi grija si aceeasi atentie ca
si cel care are sanse de vindecare.
Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar si a sanselor de
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insanatosire.
Medicul va evita sa trezeasca prin comportamentul lui imaginea unei boli mai grave decat
este ea in realitate.
Obligativitatea acordarii asistentei medicale
Medicul care se gaseste in prezenta unui bolnav sau ranit in pericol are obligatia sa ii acorde
asistenta la nivelul posibilitatilor momentului si locului ori sa se asigure ca cel in cauza primeste
ingrijirile necesare.
În caz de calamitati naturale sau accidentari in masa, medicul este obligat sa raspunda la
chemare, chiar sa isi ofere de bunavoie serviciile medicale imediat ce a luat cunostinta despre
eveniment.
Medicul poate refuza acordarea de ingrijiri de sanatate din motive personale sau profesionale
temeinice, indrumand pacientul spre alte surse de ingrijire medicala, cu exceptia situatiilor de
urgenta.
Medicul este obligat sa puna la dispozitie confratelui care preia pacientul toate informatiile
medicale referitoare la caz.
Întretinerea si folosirea cunostintelor profesionale.
Educatia medicala continua
Medicii au datoria de a-si perfectiona continuu cunostintele profesionale. În folosirea unor
metode terapeutice noi trebuie sa primeze interesul pacientului, iar acestea nu pot fi utilizate
decat dupa evaluarea raportului risc-beneficiu.
Integritatea si imaginea medicului
Medicul trebuie sa fie model de comportament etico-profesional, contribuind la cresterea
nivelului sau profesional si moral, a autoritatii si prestigiului profesiunii medicale pentru a merita
stima si increderea pacientilor si a colaboratorilor.
Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregatirii sale profesionale.
Medicul nu poate face reclama unor medicamente sau bunuri medicale de consum.
Mentionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale in cuprinsul unor articole, carti,
facuta in scop stiintific, nu se considera reclama.
Medicul nu poate fi obligat sa isi exercite profesia in conditii ce ar putea compromite
calitatea ingrijirilor medicale si a actelor sale profesionale, cu exceptia urgentelor medicochirurgicale vitale.
Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca benefice ori lipsite de riscuri remedii
sau procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice practica nestiintifica este interzisa.
Este interzisa acordarea de facilitati, colaborarea sau sprijinirea oricarei persoane care
practica ilegal medicina. Medicul are obligatia de a sesiza existenta unor astfel de situatii
colegiului teritorial al medicilor.
Relatia cu pacientul
Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facuta impersonal, ci incercand stabilirea unei
relatii umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului sa nu para un
act formal.
Medicul trebuie sa dea dovada de diligenta maxima in stabilirea diagnosticului, tratamentului
adecvat si in evitarea complicatiilor previzibile la pacientul aflat in ingrijirea sa.
Medicul curant are obligatia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita pacientului
sau obtinerea drepturilor sale ce decurg din starea de boala.
În caz de razboi, cataclisme, epidemii si atentate, medicul nu are dreptul sa isi abandoneze
bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autoritati competente in conformitate cu legea.
Consimtamantul
Pentru orice interventie medicala diagnostica sau terapeutica este necesar consimtamantul
informat al pacientului.
Consimtamantul pacientului va fi exprimat in conditiile legii. Consimtamantul va fi dat dupa
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informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, alternativelor terapeutice, cu
riscurile si beneficiile acestora.
În situatia pacientilor minori, incompetenti sau care nu isi pot exprima vointa,
consimtamantul va apartine reprezentantilor legali. Daca medicul curant apreciaza ca decizia
reprezentantului legal nu este in interesul pacientului, se constituie o comisie de arbitraj de
specialitate pentru a evalua cazul si a lua decizia.
În situatii de urgenta, cand este pusa in pericol viata pacientului, iar acesta nu isi poate
exprima vointa si rudele sau reprezentantii legali nu pot fi contactati, consimtamantul este
implicit, iar medicul va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea pacientului, urmand ca
informarea acestuia sa se faca ulterior.
Prognosticul grav va fi impartasit pacientului cu prudenta si tact, tinandu-se cont de starea
psihica a acestuia. Prognosticul va fi dezvaluit si familiei doar daca pacientul consimte la
aceasta. In cazul in care se considera ca dezvaluirea prognosticului va dauna pacientului sau
atunci cand acesta nu doreste sa afle, prognosticul poate fi dezvaluit familiei.
Atunci când, conform legii, un major nu are, din cauza unui handicap mintal, a unei boli sau
dintr-un motiv similar, capacitatea de a consimţi la o intervenţie, aceasta nu se poate efectua fără
acordul reprezentantului său ori fără autorizarea unei autorităţi sau a unei persoane ori instanţe
desemnate prin lege.
Probleme ale ingrijirii minorilor
Medicul trebuie sa fie aparatorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci cand
apreciaza ca starea de sanatate a copilului nu este bine inteleasa sau nu este suficient de bine
protejata de anturaj.
Daca medicul apreciaza ca un minor este victima unei agresiuni sau privatiuni, are obligatia
de a-l proteja uzand de prudenta si anuntand autoritatea competenta.
Eliberarea de documente
Este interzisa eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezenta sau a unor rapoarte
tendentioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectiva.
Medicul poate emite certificate, atestate si documente permise de lege, pe baza propriilor sale
constatari si a examenelor necesare in acest scop.
Este interzis ca informatiile medicale sa fie prezentate deformat sau ascunse.
Documentele medicale vor respecta forma prevazuta de lege. Documentele medicale nu
trebuie sa contina mai multe date decat este necesar scopului pentru care acestea sunt intocmite
si eliberate.
Persoana la care se refera documentul medical emis are dreptul de a fi informata cu privire la
continutul acestuia.
Relatiile medicului cu colegii si colaboratorii.
Medicul va trebui sa isi trateze confratii asa cum ar dori el insusi sa fie tratat de ei. În baza
spiritului de corp, medicii isi datoreaza asistenta morala. Schimbul de informatii intre medici
privind pacientii trebuie sa se faca obiectiv si in timp util, in asa fel incat asistenta medicala a
pacientilor sa fie optima.
Daca un medic are neintelegeri cu un confrate, trebuie sa prevaleze concilierea potrivit
Statutului Colegiului Medicilor din Romania. Este interzisa raspandirea de comentarii ce ar putea
sa prejudicieze reputatia profesionala a unui confrate.
Constituie incalcare a regulilor etice blamarea si defaimarea colegilor (critica pregatirii sau
activitatii lor medicale) in fata bolnavilor, apartinatorilor, a personalului sanitar etc., precum si
orice expresie sau act capabil sa zdruncine increderea in medicul curant si autoritatea acestuia.
Atunci cand un medic ia cunostinta despre greseli etice sau profesionale care aduc atingere
imaginii profesiei, comise de catre un coleg, trebuie sa ia atitudine cu tact, incercand sa discute
problema cu medicul in cauza. Daca aceasta nu da rezultate, medicul are obligatia sa discute
cazul in cadrul Colegiului Medicilor din Romania, inainte de a se adresa autoritatilor
competente.
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Consultul medical
Ori de cate ori medicul considera necesar sa ceara parerea unui coleg pentru elucidarea
diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicatiei unei interventii, acesta va propune,
de acord cu bolnavul sau apartinatorii lui si tinand cont de preferintele acestuia, un consult cu alti
confrati.
Consultul este organizat de medicul curant si este recomandabil ca medicii chemati pentru
consult sa examineze bolnavul in prezenta medicului curant.
În consultul medical se va pastra o atmosfera de stima si respect reciproc, nu se va manifesta
superioritate fata de medicul curant.
Discutia cazului si observatiile critice nu se vor face in fata bolnavului sau a altor persoane
straine, chiar daca este vorba de medici subordonati.
Comportamentul profesional şi etic
Medicul trebuie să fie un model de comportament profesional şi etic, fiind în permanenţă
preocupat de creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii
medicale.
Comportamentul profesional implică, fără a se limita la, preocuparea constantă şi permanentă
a medicului pentru aflarea, pe orice cale, inclusiv prin intermediul formelor de educaţie medicală
continuă, a celor mai noi descoperiri, procedee şi tehnici medicale asimilate şi agreate de
comunitatea medicală.
Fapte şi acte nedeontologice
Sunt contrare principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic, în special,
următoarele acte:
a) practicarea eutanasiei şi eugeniei;
b) cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege sau de normele profesiei, refuzul acordării
serviciilor medicale;
c) abandonarea unui pacient fără asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală
sau de un alt medic ori că beneficiază de condiţii adecvate situaţiei în care se află şi stării sale de
sănătate;
d) folosirea unor metode de diagnostic sau tratament nefundamentate ştiinţific sau neacceptate
de comunitatea medicală, cu risc pentru pacient;
e) cu excepţia urgenţelor vitale, exercitarea profesiei medicale în condiţii care ar putea
compromite actul profesional sau ar putea afecta calitatea actului medical;
f) emiterea unui document medical de complezenţă sau pentru obţinerea unui folos nelegal sau
imoral;
g) emiterea unui document medical pentru care nu există competenţă profesională;
h) atragerea clientelei profitând de funcţia ocupată sau prin intermediul unor promisiuni
oneroase şi neconforme cu normele publicităţii activităţilor medicale;
i) folosirea, invocarea sau lăsarea impresiei deţinerii unor titluri profesionale, specialităţi ori
competenţe profesionale neconforme cu realitatea;
j) încălcarea principiilor fundamentale ale exercitării profesiei de medic.
ETICA ŞI DEONTOLOGIA
asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului medical
Principii generale
Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de asistent medical generalist,
profesia de moaşă şi profesia de asistent medical pe teritoriul României sunt următoarele:
a) exercitarea profesiei se face exclusiv în respect faţă de viaţa şi de persoana umană;
b) în orice situaţie primează interesul pacientului şi sănătatea publică;
c) respectarea în orice situaţie a drepturilor pacientului;
d) colaborarea, ori de câte ori este cazul, cu toţi factorii implicaţi în asigurarea stării de sănătate
a pacientului;
e) acordarea serviciilor se va face la cele mai înalte standarde de calitate posibile, pe baza unui
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nivel
înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale fără niciun fel de
discriminare;
f) în exercitarea profesiei asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie
să dovedească loialitate şi solidaritate unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial
ajutor şi asistenţă pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
g) asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali trebuie să se comporte cu cinste
şi demnitate profesională şi să nu prejudicieze în niciun fel profesia sau să submineze încrederea
pacientului.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite în exercitarea
profesiei atitudinile ce aduc atingere onoarei profesiei şi să evite tot ceea ce este incompatibil cu
demnitatea şi moralitatea individuală şi profesională.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să manifeste o
conduită ireproşabilă faţă de bolnav, respectând întotdeauna demnitatea acestuia.
În caz de pericol public, asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical nu au dreptul
să îşi abandoneze bolnavii, cu excepţia unui ordin formal al unei autorităţi competente, conform
legii.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt răspunzători pentru fiecare
dintre actele lor profesionale.
Pentru riscurile ce decurg din activitatea profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele
şi asistenţii medicali din sistemul public sau privat încheie o asigurare de răspundere civilă
pentru greşeli în activitatea profesională.
Încredinţarea atribuţiilor proprii unor persoane lipsite de competenţă constituie greşeală
deontologică.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să comunice cu pacientul
într-o manieră adecvată, folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de
specialitate pe înţelesul acestora.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de
a cere recompense, altele decât formele legale de plată.
În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali îşi
datorează sprijin reciproc.
Constituie încălcări ale regulilor etice:
a) jignirea şi calomnierea profesională;
b) blamarea şi defăimarea profesională;
c) orice alt act sau fapt care poate aduce atingere demnităţii profesionale a asistentului medical
generalist, a moaşei şi a asistentului medical.
(1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în primă instanţă
trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel judeţean/municipiului Bucureşti, şi de
Biroul executiv, la nivel naţional.
(2) Dacă acesta persistă, cei implicaţi se pot adresa Comisiei de etică şi deontologie sau
justiţiei, fiind interzisă perturbarea activităţii profesionale din aceste cauze.
(3) În cazul în care se constată încălcări ale regulilor etice, se urmează procedura de
sancţionare, conform prevederilor legale în vigoare.
În cazul colaborării mai multor asistenţi medicali generalişti, moaşe şi asistenţi medicali pentru
examinarea, tratamentul sau îngrijirea aceluiaşi pacient, fiecare practician îşi asumă
responsabilitatea individual prin aplicarea parafei profesionale în dreptul fiecărei manevre sau
tehnici executate personal.
În interesul pacienţilor, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali vor avea
relaţii de colaborare cu celelalte profesii din domeniul sanitar, cu respectarea demnităţii şi
onoarei profesionale.
În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele
şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă creditate
de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,
denumit în continuare OAMGMAMR, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de
lege pentru îndeplinirea numărului minim de credite anual necesar reautorizării exercitării
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profesiei.
Obligaţii etice şi deontologice; Obligaţia acordării îngrijirilor medicale
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical, în exercitarea profesiei, nu pot face
discriminări pe baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale,
religiei, opţiunilor politice sau antipatiei personale, a condiţiei sociale faţă de pacienţi.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia de a lua măsuri de
acordare a primului ajutor.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical au obligaţia să acorde asistenţă
medicală şi îngrijirile necesare în limita competenţei lor profesionale.
În caz de calamităţi naturale (cutremure, inundaţii, epidemii, incendii) sau accidentări în masă
(naufragii, accidente rutiere sau aviatice, accidente nucleare etc.), asistentul medical generalist,
moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să răspundă la chemare, să îşi ofere de bunăvoie
serviciile de îngrijire, imediat ce au luat cunoştinţă despre eveniment.
(1) Voinţa pacientului în alegerea asistentului medical generalist, a moaşei şi a asistentului
medical trebuie întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.
(2) Dacă pacientul se află într-o stare fizică sau psihică ce nu îi permite exprimarea lucidă a
voinţei, aparţinătorii sau apropiaţii celui suferind trebuie preveniţi şi informaţi corect, pentru a
hotărî în numele acestuia, cu excepţia imposibilităţii (de identificare, de comunicare, de
deplasare etc.) sau a urgenţelor.
Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul medical generalist, moaşa şi
asistentul medical consideră că nu au suficiente cunoştinţe sau experienţă pentru a asigura o
asistenţă corespunzătoare, se vor consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul către alţi
specialişti.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor păstra o atitudine de strictă
neutralitate şi neamestec în problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului,
exprimându- şi părerea numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu
consimţământul prealabil al acestuia.
Asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical pot refuza acordarea unor îngrijiri
către pacient atunci când refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia
situaţiilor de urgenţă.
Secretul profesional
(1) Secretul profesional este obligatoriu.
(2) Secretul profesional există şi faţă de aparţinători, colegi sau alte persoane din sistemul
sanitar, neinteresate în tratament, chiar şi după terminarea tratamentului şi decesul pacientului.
Obiectul secretului profesional îl constituie tot ceea ce asistentul medical generalist, moaşa şi
asistentul medical, în calitatea lor de profesionist, au aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa
intimă a pacientului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic,
tratament,circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei.
DISPOZITII FINALE
Raspunderea
(1) incalcarea dispozitiilor prezentului cod de conduita atrage raspunderea disciplinara a
personalului, in conditiile legii.
(2) Organele cu atributii disciplinare au competenta de a cerceta incalcarea prevederilor
prezentului cod de conduita si de a propune aplicarea sanctiunilor disciplinare in conditiile Legii
nr. 53/2003, cu modificarile ulterioare.
Asigurarea publicitatii
Pentru informarea persoanelor interesate se va asigura afisarea codului de conduita la sediul
spitalului, intr-un loc vizibil sau pe site-ul spitalului.

Intocmit,
Dr. Roxana Covali – consilier de etica
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