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PREAMBUL
1. SCOP
Prezentul cod de conduită etică în cadrul instituţiei este proiectat pentru a contribui
la îmbunătăţirea rezultatelor acesteia prin respectarea drepturilor fiecărui pacient şi
derularea relaţiilor cu pacienţii şi publicul într-un mod etic.
Pacienţii au dreptul fundamental la atenţia şi grija cuvenită care să protejeze
demnitatea personală şi respectarea valorilor culturale, psiho-sociale şi spirituale ale
acestora. Aceste valori influenţează deseori percepţiile pacienţilor asupra afecţiunilor
medicale şi asupra tratamentelor medicale primite. Înţelegerea şi respectarea acestor
valori constituie ghiduri pentru instituţie în satisfacerea necesităţilor pacienţilor.
Conducerea unităţii medicale conştientizează faptul că practicile de relaţionare cu
pacienţii, precum şi conduita personalului instituţiei în furnizarea de servicii medicale
către pacienţi au un efect semnificativ asupra răspunsului fiecărui pacient la tratamentele
medicale oferite.
Responsabilitatea etică constă in :
• A analiza cu consideraţie valorile pacienţilor şi preferinţele, inclusiv deciziile de a
refuza/întrerupe tratamentul;
• A recunoaşte responsabilităţile noastre în condiţiile legii;
• A informa pacienţii despre responsabilităţile care le revin în procesul de primire a
ajutorului medical
• A gestiona relaţiile cu pacienţii, publicul şi relaţiile de la locul de muncă într-un
mod etic şi profesionist.
2. MISIUNEA INSTITUŢIEI
Misiunea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiocasculare şi Transplant
Tg.Mureş este aceea de a furniza servicii medicale de chirurgie cardiovasculară,
cardiologie intervenţională şi transplant cardiac, de a oferi servicii medicale de înaltă
calitate cu preponderenţă în patologia bolilor cardiovasculare la adulţi şi copii, de a
îmbunătăţi starea de sănătate în condiţii de calitate a pacienţilor cu patologie
cardiovasculară, de a se orienta permanent spre necesităţile actuale ale pacienţilor şi de a
furniza servicii medicale intergrate şi aliniate la principiul îmbunătăţirii continue.
Misiunea Institutului de Urgență pentru Boli cardiovasculare și Transplant va fi însușită
și îndeplinită de către toți angajații.
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3.VIZIUNE
Viziunea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiocasculare şi Transplant
Tg.Mureş este aceea de a consolida imaginea unei instituţii de prestigiu la nivel naţional.
Calitatea serviciilor noastre trebuie să consituie un etalon pentru instituţiile similare şi,
totodată, o recomandare pentru pacienţii noştri.
Principiile eticii sunt generale, indiferent de locul de muncă al personalului angajat
în institut; de aceea, orice abdicare de la principiul universalităţii, în virtutea căruia orice
om este privit ca demn de respect şi ajutorare prin însăşi calitatea sa umană, este un
regres.
O serie de abateri de la relaţiile interumane, care nu trebuie să se manifeste între
membrii corpului medical, între corpul medical şi celelalte categorii de personal, între
aceştia şi beneficiarii serviciilor noastre - pacienţii, trebuie enunţate şi analizate pentru a
stabili normele deontologice care să ne guverneze activitatea.
În dorinţa de îmbunătăţi relaţiile interumane, s-a procedat la elaborarea prezentului
cod de etică şi deontologie profesională, valabil pentru toţi angajaţii institutului, elevi,
studenţi, medici rezidenţi, doctoranzi şi alte categorii de personal medical aflat în relaţii
de muncă, parteneriat, colaborare sau voluntariat.
Viziunea Institutului de Urgență pentru Boli cardiovasculare și Transplant va fi
însușită și susținută de către toți angajații.
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CAPITOLUL I
A. DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
Art.1 Codul de conduită etică şi profesională a personalului din Institutul de
Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş stabileşte norme de
conduită etică şi profesională şi formulează principiile care trebuie respectate în relaţia cu
pacienţii, partenerii, colegii, în vederea creşterii încrederii şi prestigiului instituţiei.
Art.2
(1)

Normele de conduită etică şi profesională prevăzute de prezentul Cod sunt
obligatorii pentru personalul unităţii sanitare, indiferent de durata raporturilor de
muncă, de timpul de muncă aferent contractului de muncă sau de locul în care
este prestată munca.

(2)

Prevederile prezentului Cod de conduită etica şi profesională se aplică şi
persoanelor care lucrează în spital ca detaşaţi, medicilor rezidenţi,
colaboratorilor, voluntarilor, precum şi elevilor şi studenţilor care efectuează
practică/stagii de pregătire în unitatea sanitară.

Art.3 Prezentul Cod de conduită etică şi profesională a personalului Institutul de
Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş se aprobă de către
managerul instituţiei.
Art.4
(1)

Dispoziţiile prezentului Cod produc efecte pentru toţi angajaţii de la data
comunicării, iar noii angajaţi vor lua la cunoştinţă de conţinutul Codului anterior
semnării contractului individual de muncă.

(2)

Codul de conduită etică şi profesională va fi adus la cunoştinţă salariaţilor,
astfel:
• prin intermediul şefilor de secţii/laboratoare/compartimente/servicii, birouri,
etc. - pentru personalul angajat la data adoptării lui;
• prin intermediul şefului Biroului R.U.N.O.S. - pentru personalul nou angajat.

B. OBIECTIVE
Obiectivele prezentului Cod de conduită etică şi profesională urmăresc să asigure
creşterea calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public,
precum şi eliminarea birocraţiei şi a faptelor de corupţie, prin:
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• reglementarea normelor de conduită profesională necesare realizării unor raporturi
sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menţinerii la nivel înalt a
prestigiului spitalului şi al personalului contractual;
• informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptăţit să
se aştepte din partea personalului contractual în exercitarea funcţiei;
• crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între pacienţi, cetăţeni şi
personalul din Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.Mureş.

C. PRINCIPII GENERALE
Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual sunt
următoarele:
1. prioritatea interesului public - principiu conform căruia personalul contractual are
îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în
exercitarea atribuţiilor postului ocupat;
2. asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa autorităţilor şi instituţiilor
publice - principiu conform căruia personalul contractual are îndatorirea de a aplica
acelaşi regim juridic în situaţii identice sau similare;
3. profesionalismul - principiu conform căruia personalul contractual are obligaţia de
a îndeplini atribuţiile de serviciu cu responsabilitate, competenţă, eficienţă,
corectitudine şi conştiinciozitate;
4. imparţialitatea şi nediscriminarea - principiu conform căruia angajaţii contractuali
sunt obligaţi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic,
economic, religios sau de altă natură, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;
5. integritatea morală - principiu conform căruia personalului contractual îi este
interzis să solicite sau să accepte, direct orin indirect, pentru el sau pentru altul,
vreun avantaj ori beneficiu moral sau material;
6. libertatea gândirii şi a exprimării - principiu conform căruia personalul contractual
poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi
a bunelor moravuri;
7. cinstea şi corectitudinea - principiu conform căruia, în exercitarea atribuţiilor
postului ocupat şi în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul contractual
trebuie să fie de bună-credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a
atribuţiilor de serviciu.
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D.TERMENI SI EXPRESII
În înţelesul prezentului Cod de conduită etică şi profesională, expresiile şi termenii de
mai jos au următoarele semnificaţii:
• personal contractual - persoană angajată cu contract individual de muncă în
cadrul Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.Mureş, în condiţiile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu
modificări ulterioare, ale contractului colectiv de muncă aplicabil şi al
legislaţiei muncii conexe;
• funcţie/post - ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite, în temeiul
legii, în fişa postului;
• interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către
instituţia public a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,
recunoscute de Constituţie, legislaţia internă şi tratatele internaţionale la care
România este parte, precum şi îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu
respectarea principiilor legalităţii, eficienţei, eficacităţii şi economicităţii
cheltuirii resurselor;
• interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut,
în mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul
contractual, prin folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor,
informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării atribuţiilor
funcţiei/postului;
• conflict de interese - aceea situaţie sau împrejurare în care interesul personal,
direct ori indirect, al angajatului contravine interesului public, astfel încât
afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea
deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin
în îndeplinirea atribuţiilor de muncă;
• informaţie de interes public - orice informaţie care priveşte activităţile sau care
rezultă din activitatea unităţii sanitare, indiferent de suportul ori de forma sau
de modul de exprimare a informaţiei;
• informaţie cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană
fizică identificată sau indentificabilă.
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CAPITOLUL II - NORME GENERALE DE CONDUITĂ
PROFESIONALĂ A PERSONALULUI CONTRACTUAL
Art.5 Asigurarea unui serviciu public de calitate.
Personalul institutului are obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate, în
beneficiul cetăţenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în
practică, în scopul realizării competenţelor instituţiei, în limitele atribuţiilor stabilite prin
fişa postului.
Personalul contractual trebuie să depună toate diligenţele şi să se asigure că orice
intervenţie cu caracter medical pe care o execută sau orice decizie profesională pe care o
ia respectă normele şi obligaţiile profesionale precum şi regulile de conduită specifice
cazului respectiv.
În exercitarea funcţiei/postului deţinute/deţinut, personalul contractual are obligaţia
de a avea un comportament profesionist, precum şi de a asigura, în condiţiile legii,
transparenţa administrativă.
Art.6 Respectarea Constituţiei şi a legilor.
Angajaţii unităţii sanitare au obligaţia ca, prin actele şi faptele lor, să respecte
Constituţia, legile ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legale, în
conformitate cu atribuţiile care le revin, cu respecatarea eticii profesionale.
Art.7
(1) Personalul contractual are obligaţia de a apăra loialitatea prestigiului instituţiei

sanitare în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori
fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

(2) Angajaţilor institutului le este interzis:

a) să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legatură cu
activitatea IUBCvT Tg. Mureş, cu politicile şi strategiile acestuia;
b) să facă aprecieri în legatură cu litigiile aflate în curs de soluţionare în care
IUBCvT Tg. Mureş are calitate de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
c) să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele
prevăzute de lege şi de Regulamentul intern al unităţii;
d) să dezvăluie informaţii la care au acces în exercitarea atribuţiilor de muncă,
dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să
prejudicieze imaginea sau drepturile/interesele IUBCvT Tg. Mureş sau ale altor
angajaţi;
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e) să facă copii ale actelor şi documentelor cu care intră în contact în exercitarea
sarcinilor de serviciu sau orice documente privitoare la activitatea angajatorului
sau a altor salariaţi ai acestuia, fără aprobarea expresă şi prealabilă a conducerii
unităţii.

(1) Prevederile prezentului Cod de conduită etică şi profesională nu pot fi interpretate
ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza
informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

Art.8 Libertatea opiniilor.
În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii contractuali au obligaţia de a
respecta demnitatea postului deţinut, corelând libertatea dialogului cu promovarea
intereselor instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
De asemenea, în activitatea lor, angajaţii institutului au obligaţia de a respecta
libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale.
În exprimarea opiniilor, personalul contractual trebuie să aibă o atitudine
conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
Art.9
(1) Personalul are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii
persoanelor din cadrul instituţiei în care îşi desfăşoara activitatea, precum şi altor
persoane cu care intră în legătură în îndeplinirea sarcinilor de muncă prin
întrebuinţarea de expresii jignitoare, dezvăluirea aspectelor vieţii private sau
formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
(2) În procesul de luare a deciziilor angajaţii au obligaţia să acţioneze conform

prevederilor legale şi să îşi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat şi
imparţial.
Art. 10 Activitatea publică

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către managerul
institutului sau, în caz de imposibilitate, de către persoanele desemnate de către acesta, în
condiţiile legii.
Angajaţii institutului, desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în
calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de
conducătorul instituţiei.
Art. 11 Activitatea politică
În exercitarea funcţiei deţinute, personalului contractual îi este interzis:
• să participe la colectarea de fonduri pentu activitatea partidelor politice;
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• să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică;
• să colaboreze, atât în cadrul relaţiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu
persoanele fizice sau juridice care fac donaţii ori sponsorizări partidelor politice;
• să afişeze în cadrul instituţiei însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau
denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

Art. 12 Folosirea imaginii proprii
În considerarea postului pe care îl ocupă, personalul contractual are obligaţia de a
nu permite utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acţiuni publicitare pentru
promovarea unei activităţi comerciale, precum şi în scopuri electorale.
Art. 13 Cadrul relaţiilor în exercitarea atribuţiilor funcţiei/postului
În relaţiile dintre personalul instituţiei şi persoanele fizice sau juridice terţe,
angajaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credinţă,
corectitudine şi amabilitate.
Conform art.653 alin.4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii: Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea
profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de
urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
Personalul contractual are obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi
demnităţii persoanelor din cadrul instituţiei, precum şi persoanelor cu care intră în
legătură în îndeplinirea sarcinilor de muncă, prin:
• întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
• dezvăluirea aspectelor vieţii private;
• formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
Personalul contractual are obligaţia să respecte principiul egalităţii cetăţenilor în
faţa legii, prin:
• promovarea unor soluţii coerente, conform principiului tratamentului nediferenţiat,
raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
• eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe criterii de sex, orientare
sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie,
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate
familială, apartenenţă ori activitate sindicală.
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Art. 14
a. Personalul care reprezintă institutul în cadrul unor organizaţii internaţionale,
instituţii de învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter
internaţional are obligaţia să promoveze o imagine favorarabilă ţării şi
instituţiei publice pe care o reprezintă.
(2) În deplasările în afara unităţii/în afara ţării, personalul contractual este

obligat să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol şi să
respecte legile şi obiceiurile ţării gazdă.

Art. 15 Interdicţia privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor
Personalul institutului nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii,
favoruri, invitaţii sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinţilor,
prietenilor ori persoanelor cu care au avut relaţii de afaceri sau de natură politică, care le
pot influenţa imparţialitatea în îndeplinirea sarcinilor de muncă ori care pot constitui o
recompensă în raport cu acestea.

Art. 16 Obiectivitate în evaluare
În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii au obligaţia să
asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru personalul
contractual din subordine.
Personalul cu funcţii de conducere are obligaţia să examineze şi să aplice cu
obiectivitate criteriile de evaluare a competenţei profesionale pentru personalul din
subordine, atunci când propune ori aproba avansări, promovări, transferuri, numiri sau
eliberări din funcţii ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice
formă de favoritism ori discriminare.
Personalul de conducere are obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza accesul ori
promovarea în funcţiile contractuale pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau
alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la litera C- “Principii generale” din
prezentul Cod.
Art. 17 Folosirea abuzivă a atribuţiilor funcţiei deţinute/postului ocupat
Personalul contractual are obligaţia de a nu folosi atribuţiile funcţiei deţinute în alte
scopuri decât cele prevăzute de lege.
Prin activitatea de luare a deciziilor, de consiliere, de evaluare sau de participare la
anchete ori acţiuni de control, personalul contractul nu poate urmări obţinerea de foloase
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sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor
persoane.
Angajaţii institutului au obligaţia de a nu impune altor angajaţi să se înscrie în
organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori de a nu le sugera acest lucru,
promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Art. 18 Utilizarea resurselor publice
Personalul contractual este obligat să asigure ocrotirea proprietăţii publice şi
private a statului, să evite producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie ca un
bun proprietar.
Personalul contractual are obligaţia să foloseacă timpul de lucru, precum şi
bunurile aparţinând instituţiei numai pentru desfăşurarea activităţilor aferente postului
ocupat.
Personalul contractual trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuţiilor care îi
revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.
Personalului contractual care desfăşoară activităţi didactice îi este interzis să
folosească timpul de lucru ori logistica instituţiei pentru realizarea acestora.
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CAPITOLUL III - NORME DE ETICĂ ȘI DEONTOLOGIE
PROFESIONALĂ
Art. 19 Codul de etIcă și deontologie al medicului
DOMENIUL DE APLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE
Sănătatea omului este ţelul suprem al actului medical. Obligaţia medicului constă
în a apăra sănătatea fizică şi mentală a omului, în a uşura suferinţele, în respectul vieţii şi
demnităţii persoanei umane, fără discriminări în funcţie de vârstă, sex, rasă, etnie, religie,
naţionalitate, condiţie socială, ideologie politică sau orice alt motiv, în timp de pace,
precum şi în timp de război. Respectul datorat persoanei umane nu încetează nici după
decesul acesteia.
În exercitarea profesiei sale, medicul acordă prioritate intereselor pacientului, care
primează asupra oricăror alte interese.
În exercitarea profesiei sale, medicul este obligat să respecte drepturile
fundamentale ale omului şi principiile etice în domeniul biomedical. Este interzis
medicului, în exercitarea profesiei sale, să impună pacientului opiniile sale personale de
orice natură ar fi acestea.
Medicul nu trebuie să inceteze niciodată, în decursul vieâii sale profesionale, să îşi
însuşească achiziţiile ştiinţei medicale, în scopul îmbunăţirii cunoștințelor sale medicale.
Medicul trebuie ca, în conformitate cu abilităţile şi cunoştintele sale, să contribuie
la informarea obiectivă a publicului şi autorităţilor medicale în ceea ce priveşte
problemele medicale.
Medicul care oferă informaţii medicale în mass-media trebuie să verifice modul în
care afirmaţiile sale sunt făcute publice şi să ia atitudine în cazul denaturării acestora.
Despre independenţa profesională a medicului şi responsabilitate
Medicul are independenţa profesională absolută, libertatea absolută a prescripţiilor
şi actelor medicale pe care le consideră necesare, în limitele competenţei sale, şi este
răspunzator pentru acestea.
În cazul limitării prin constrângeri administrative şi/sau economice a independenţei
sale, medicul nu este răspunzător.
Medicul nu va garanta vindecarea afecţiunii pentru care pacientul i s-a adresat.
În activitatea medicală ce se desfăşoară în echipă (secţii de spital, proces de
învăţământ medical tip rezidenţiat), răspunderea pentru actele medicale aparţine şefului
echipei, în limitele atribuţiilor administrative de coordonare, şi medicului care efectuează
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direct actul medical, în limitele competenţei sale profesionale şi rolului care i-a fost
atribuit de şeful echipei. În echipele interdisciplinare, şeful echipei se consideră a fi
medicul din specialitatea în care s-a stabilit diagnosticul major de internare, dacă nu
există reglementări speciale care să prevadă altfel.
Încredintarea totală sau parţială a obligatiilor proprii către alte persoane, iîn lipsa
controlului personal, constituie abatere deontologică.
Exprimarea consimţământului informat al pacientului pentru tratament nu înlătură
responsabilitatea medicului pentru eventualele greşeli profesionale.
Secretul profesional este obligatoriu, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.
Fac obiectul secretului profesional tot ceea ce medicul, în timpul exercitării
profesiei sale, a aflat direct sau indirect în legătura cu viaţa intimă a bolnavului, a
familiei, a aparţinătorilor, precum şi probleme de diagnostic, prognostic, tratament,
diverse circumstanţe în legătura cu boala. Secretul profesional persistă şi după terminarea
tratamentului sau decesul pacientului.
Secretul profesional trebuie păstrat şi faţă de aparţinători, dacă pacientul nu doreşte
altfel.
Secretul profesional trebuie păstrat faţă de colegi, cadre sanitare ţi instituţiile
medicale care nu sunt implicate în actul medical al pacientului în cauza. În comunicările
ştiinţifice cazurile vor fi în aşa fel prezentate încât identitatea bolnavului să nu poată fi
recunoscută.
În cazul în care nu este contrar intereselor pacientului, medicul curant va permite
accesul massmedia la pacient numai cu acceptul acestuia. Medicii şefi ai unităţilor
medicale sunt obligaţi să ia toate masurile în așa fel încât accesul mass-media la pacient
să se facă numai cu acceptul medicului curant şi al pacientului. Acordarea de informaţtii
cu privire la un anumit caz se poate face numai cu acordul pacientului, al medicului
curant şi al şefului unităţii medicale.
Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale secrete profesionale.
Reguli generale de comportament în activitatea medicală
Medicul nu poate trata un pacient fără a-l examina medical în prealabil, personal.
Numai în cazuri excepţionale, de urgenţă sau în cazuri de forţăa majoră (îmbolnăviri pe
nave maritime aflate în mers, pe avioane în zbor, locuri inaccesibile sau în timp util) se
vor da indicaţii de tratament prin mijloace de telecomunicaţii.
Medicul poate executa o activitate medicală doar dacă are pregătire şi practică
suficientă pentru aceasta. Această prevedere nu se aplică în cazuri de urgenţă vitală, care
nu poate fi rezolvată altfel.
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Medicul poate utiliza numai aparate de diagnostic sau tratament autorizate şi pentru
mânuirea cărora are pregătire ori suficientă practică.

Dacă în urma examinării sau în cursul tratamentului medicul consideră că nu are
suficiente cunoştinţe ori experienţă pentru a asigura o asistenţă corespunzătoare, va
solicita un consult, prin orice mijloace, cu alţi specialişti sau va îndruma bolnavul către
aceştia.
În caz de pericol de moarte iminent, medicul va rămâne lângă pacient atât timp cât
este nevoie de ajutorul lui profesional. Pacientul nevindecabil va fi tratat cu aceeasi grijă
şi aceeaşi atenţie ca şi cel care are sanşe de vindecare.
Medicul va informa pacientul asupra bolii acestuia, tratamentului necesar şi a
şanselor de însănătoşire.
Medicul va evita să trezească prin comportamentul lui imaginea unei boli mai
grave decât este ea în realitate. Medicul va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi
neamestec în problemele familiale ale bolnavului, exprimându-şi părerea numai dacă este
solicitat şi numai dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii bolnavului.
Medicul nu trebuie să se implice în problemele legate de interesele materiale din
familia bolnavului sau obligativitatea acordării asistenţei medicale.
Medicul care se găseşte în prezenţa unui bolnav sau rănit în pericol are obligaţia să
îi acorde asistenţă la nivelul posibilităţilor momentului şi locului ori să se asigure că cel
în cauză primeşte îngrijirile necesare.
În caz de calamităţi naturale sau accidentări în masă, medicul este obligat să
răspundă la chemare, chiar să îşi ofere de bunăvoie serviciile medicale imediat ce a luat
cunostinţă despre eveniment.
Medicul poate refuza acordarea de îngrijiri de sănătate din motive personale sau
profesionale temeinice, îndrumând pacientul spre alte surse de îngrijire medicală, cu
excepţia situaţiilor de urgenţă.
Medicul este obligat să puna la dispoziţie confratelui care preia pacientul toate
informaţiile medicale referitoare la caz.
Educaţia medicală continuă
Medicii au datoria de a-şi perfecţiona continuu cunoştinţele profesionale. În
folosirea unor metode terapeutice noi trebuie să primeze interesul pacientului, iar acestea
nu pot fi utilizate decât după evaluarea raportului risc-beneficiu.
Integritatea şi imaginea medicului
Medicul trebuie să fie model de comportament etico-profesional, contribuind la
creşterea nivelului său profesional şi moral, a autorităţii şi prestigiului profesiunii
medicale pentru a merita stima şi increderea pacienţilor şi a colaboratorilor.
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Medicul nu trebuie să se foloseascăa de un mandat electiv, o funcţie administrativă
sau de alte autorităţi pentru a-şi creşte clientela.
Medicul poate folosi numai titlul la care are dreptul, conform pregătirii sale
profesionale. Informările privind serviciile medicale sunt acceptate, cu condiţia să fie
corecte, şi se pot referi la:
a) sediul profesional, orele de functionare, conducerea instituţiei medicale;
b) specialitatea şi titlul medicului;
c) metodele de diagnostic şi tratament folosite. Aceste informaţii trebuie să se refere

numai la metode de diagnostic şi tratament fundamentate ştiinţific şi acceptate în
lumea medicală. Nu trebuie să conţină informaţii eronate sau care ar putea induce
pacienţii în eroare;

d) tarifele percepute.

Aceste informaţii nu trebuie să inducă pacienţilor impresia că neapelarea la
serviciile medicului respectiv le poate pune în pericol starea de sănătate fizică sau psihică.
Medicul nu poate face reclamă unor medicamente sau bunuri medicale de consum.
Menţionarea denumirii unor medicamente sau bunuri medicale în cuprinsul unor articole,
cărţi, făcută în scop ştiinţific, nu se consideră reclamă.
Medicul nu trebuie să facă propagandă în mediile nemedicale sau chiar medicale
unor procedee de diagnostic ori tratament insuficient probate, fără să sublinieze şi
rezervele ce se impun.
Este contrară eticii înţelegerea dintre doi medici, între medic şi farmacist sau între
medic şi un cadru auxiliar pentru obţinerea de avantaje materiale.
Este interzisă medicului practician implicarea în distribuirea unor remedii, aparate
sau produse medicamentoase autorizate ori neautorizate.
Este interzisă practicarea de către medic a unor activităţi care dezonorează profesia
medicală.
Orice medic trebuie să se abţină, chiar în afara vietii profesionale, de la acte de
natura să ducă la desconsiderarea acesteia.
Medicul nu poate fi obligat să îşi exercite profesia în condiţii ce ar putea
compromite calitatea îngrijirilor medicale şi a actelor sale profesionale, cu excepţia
urgenţelor medico-chirurgicale vitale. Medicul nu poate propune sau aplica pacientului ca
benefice ori lipsite de riscuri remedii sau procedee iluzorii ori insuficient probate. Orice
practică neştiinţifică este interzisă.
Este interzisă acordarea de facilităţi, colaborarea sau sprijinirea oricărei persoane
care practică ilegal medicina. Medicul are obligaţia de a sesiza existenţa unor astfel de
situații colegiului teritorial al medicilor.
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Este interzisă emiterea oricărui document medical care ar aduce pacientului un
avantaj material nejustificat sau ilicit.
Este interzisă medicului practicarea concurenţei neloiale, inclusiv prin practicarea
unor tarife minimale, vădit disproportionaţe faţă de costul real al serviciului medical, în
scopul atragerii clientelei.
Este admis serviciul gratuit în scopuri filantropice, cu informarea colegiului
teritorial al medicilor cel mai târziu la 3 zile după acordarea asistenţei medicale.
Respectarea drepturilor persoanei
Medicul trebuie să respecte dreptul persoanei în privinţa opţiunii libere asupra
medicului său curant şi chiar să faciliteze aceasta posibilitate.
Un medic care este solicitat sau are obligaţia să examineze o persoana privată de
libertate ori să dea îngrijiri în mediu carceral nu poate nici direct, nici indirect, fie şi
numai prin simpla prezenţă, să cauţioneze sau să favorizeze atingerea integrităţii fizice ori
psihice a vreunui deţinut, inclusiv a demnităţii acestuia. Dacă medicul constată că
persoana privată de libertate a suportat maltratari, are obligaţia să informeze autoritatea
judiciară.
Relaţia cu pacientul
Exercitarea profesiei medicale nu trebuie facută impersonal, ci încercând stabilirea
unei relații umane cu pacientul, pentru ca, la nevoie, compasiunea din partea medicului să
nu pară un act formal.
Este interzis ca medicul curant să întrețină relații sexuale cu pacienții săi sau să-i
supună pe aceștia unor acte degradante pentru ființa umană.
Medicul trebuie să dea dovadă de diligența maximă în stabilirea diagnosticului,
tratamentului adecvat şi în evitarea complicațiilor previzibile la pacientul aflat în
îngrijirea sa.
Prescripțiile medicale trebuie formulate cât mai clar, medicul asigurându-se că a
fost inteles complet de către bolnav şi anturajul acestuia, mergând până la încercarea de a
supraveghea executarea tratamentului.
Din momentul în care a răspuns unei solicitari, medicul este automat angajat moral
să asigure bolnavului în cauză îngrijiri conștiincioase şi devotate, inclusiv prin trimiterea
pacientului la o unitate medicală sau la un specialist cu competențe superioare.
Medicul curant are obligaţia de a face toate demersurile medicale pentru a facilita
pacientului său obținerea drepturilor sale ce decurg din starea de boală.
În caz de război, cataclisme, epidemii şi atentate, medicul nu are dreptul să îşi
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abandoneze bolnavii, cu exceptia unui ordin formal al unei autorități competente în
conformitate cu legea.
Consimțământul
Pentru orice intervenție medicală diagnostică sau terapeutică este necesar
consimțământul informat al pacientului.
Consimțământul pacientului va fi exprimat în condițiile legii. Consimțământul va fi
dat după informarea pacientului asupra diagnosticului, prognosticului, alternativelor
terapeutice, cu riscurile şi beneficiile acestora.
În situatia pacienților minori, incompetenți sau care nu îşi pot exprima voința,
consimțământul va aparține reprezentanților legali. Dacă medicul curant apreciaza că
decizia reprezentantului legal nu este în interesul pacientului, se constituie o comisie de
arbitraj de specialitate pentru a evalua cazul şi a lua decizia.
În situații de urgență, când este pusă în pericol viața pacientului, iar acesta nu îşi
poate exprima vointa şi rudele sau reprezentanții legali nu pot fi contactați,
consimțământul este implicit, iar medicul va face tot ceea ce este posibil pentru salvarea
pacientului, urmând ca informarea acestuia să se facă ulterior.
Prognosticul grav va fi împărtășit pacientului cu prudență şi tact, tinându-se cont de
starea psihică a acestuia. Prognosticul va fi dezvăluit şi familiei doar dacă pacientul
consimte la aceasta. În cazul în care se considera că dezvaluirea prognosticului infaust va
dăuna pacientului sau atunci când acesta nu dorește să afle, prognosticul poate fi
dezvăluit familiei.
Probleme ale îngrijirii minorilor
Medicul trebuie să fie aparatorul intereselor medicale ale copilului bolnav atunci
când apreciaza că starea de sănatate a copilului nu este bine ințeleasă sau nu este suficient
de bine protejată de anturaj. Dacă medicul apreciaza că un minor este victima unei
agresiuni sau privațiuni, are obligaţia de a-l proteja uzând de prudență şi anunțând
autoritatea competentă.
Eliberarea de documente
Este interzisă eliberarea pentru bolnav a unor certificate de complezență sau a unor
rapoarte tendentioase. Orice act medical va oglindi realitatea obiectivă.
Medicul poate emite certificate, atestate şi documente permise de lege, pe baza
propriilor sale constatări şi a examenelor necesare în acest scop.
Este interzis că informatiile medicale să fie prezentate deformat sau ascunse.
Documentele medicale vor respecta forma prevazută de lege. Documentele
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medicale nu trebuie să conțina mai multe date decât este necesar scopului pentru care
acestea sunt întocmite şi eliberate.

Persoana la care se referă documentul medical emis are dreptul de a fi informată
cu privire la conținutul acestuia.
Îndatoriri față de public
Medicul chemat într-o familie ori colectivitate trebuie să se ingrijească de
respectarea regulilor de igienă şi de profilaxie. El va semnala bolnavului şi anturajului
responsabilitatea ce revine acestora față de ei inșisi, dar şi față de comunitate şi
colectivitate.
Medicul are obligaţia morala de a aduce la cunostință organelor competente orice
situație de care află şi care reprezintă un pericol pentru sănatate publică.
Relatiile medicului cu colegii şi colaboratorii. Confraternitatea
Medicul va trebui să îşi trateze confratii așa cum ar dori el insusi să fie tratat de ei.
În baza spiritului de corp, medicii îşi datorează asistența morală. Schimbul de informații
între medici privind pacienții trebuie să se facă obiectiv şi în timp util, în așa fel încât
asistența medicală a pacienților să fie optimă.
Dacă un medic are neînțelegeri cu un confrate, trebuie să prevaleze concilierea
potrivit Statutului Colegiului Medicilor din România. Este interzisă răspândirea de
comentarii ce ar putea să prejudicieze reputația profesională a unui confrate. Medicii
trebuie să ia apărarea unui confrate atacat pe nedrept.
Constituie încălcare a regulilor etice blamarea şi defăimarea colegilor (critica
pregătirii sau activității lor medicale) în fața bolnavilor, aparținătorilor, a personalului
sanitar etc., precum şi orice expresie sau act capabil să zdruncine încrederea în medicul
curant şi autoritatea acestuia.
Atunci când un medic ia cunostință despre greșeli etice sau profesionale care aduc
atingere imaginii profesiei, comise de către un coleg, trebuie să ia atitudine cu tact,
încercând să discute problema cu confratele în cauza. Dacă aceasta nu dă rezultate,
medicul are obligaţia să discute cazul în cadrul Colegiului Medicilor din România, înainte
de a se adresa autorităților competente.
Consultul medical
Ori de câte ori medicul consideră necesar să ceară părerea unui coleg pentru
elucidarea diagnosticului, formularea planului terapeutic sau a indicației unei intervenții,
acesta va propune, de acord cu bolnavul sau aparținătorii lui şi ținând cont de preferințele
acestuia, un consult cu alți confrați.
Consultul este organizat de medicul curant şi este recomandabil ca medicii
chemați pentru consult să examineze bolnavul în prezența medicului curant. Apoi medicii
se retrag pentru a discuta cazul. După ce au căzut de acord, medicul curant comunică
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bolnavului sau aparținătorului rezultatul consultului. Dacă exista divergențe de pareri, se
va proceda, după caz, la completarea examinărilor, internarea în spital, lărgirea
consultului prin invitarea altor specialiști etc.
În consultul medical se va păstra o atmosferă de stimă şi respect reciproc, nu se va
manifesta superioritate față de medicul curant. Discuția cazului şi observațiile critice nu
se vor face în fața bolnavului sau a altor persoane straine, chiar dacă este vorba de medici
subordonați.
Un medic care a fost chemat pentru un consult nu trebuie să revadă ulterior
pacientul din proprie initiațivă şi fără aprobarea medicului curant. În cazul colaborării
mai multor medici pentru examinarea sau tratamentul aceluiași pacient, fiecare practician
îşi asumă responsabilitatea personal. Este interzis transferul de sarcini şi responsabilități
privind indicațiile de investigații, prescrierea de medicamente sau concedii medicale către
alti medici care nu au participat la consultul medical.
Dacă în urma unui consult avizul celor chemați diferă fundamental de cel al
medicului curant, pacientul trebuie informat. Medicul curant este liber să se retragă dacă
parerea medicilor chemați la consult prevalează în opinia pacientului sau a anturajului
acestuia.
Pacientul aflat în tratamentul unui coleg poate fi asistat de orice confrate pentru
probleme incidente urgente, cu informarea prealabilă sau ulterioară a medicului. Dacă
propunerea pentru un consult medical vine din partea pacientului sau a anturajului
acestuia, medicul are obligaţia organizării modalității de consult.
În cazul în care medicul curant nu este de acord, se poate retrage fără explicații. În
urma consultului se va redacta un document semnat de participanți. Dacă documentul nu
este redactat, se considera că participanții la consult susțin punctul de vedere al medicului
curant.
Raporturi cu alți profesionisti sanitari
Medicii vor avea raporturi bune, în interesul pacienților, cu ceilalți profesioniști
din domeniul medical.
SITUAȚII SPECIALE
Reguli privind cercetarea medicală pe subiecți umani
Cercetarea medicală pe subiecți umani se face cu respectarea prevederilor
convențiilor şi declarațiilor internaționale la care România este parte semnatară.
Medicul implicat în cercetarea biomedicală are datoria de a promova şi proteja
viața, sănătatea, intimitatea şi demnitatea subiecților umani care participă la cercetare. În
desfășurarea cercetării medicale pe subiecți umani trebuie acordată o protecție deosebită
populațtiilor vulnerabile, cum ar fi:
a) persoane dezavantajate din punct de vedere economic şi medical;
b) persoane care nu îşi pot da consimțământul pentru participarea într-o cercetare
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medicală (minori, persoane incompetente, persoane care datorita stării lor nu îşi pot
exprima voința);

c) persoane care sunt susceptibile a-si da consimțământul sub presiune (de exemplu,
persoane în detenție, militari);
d) persoane care nu beneficiază personal din cercetare;
e) persoane pentru care cercetarea medicală este combinată cu îngrijirea medicală.
În cercetarea pe subiecți umani, binele individului primează asupra binelui
societății în general şi al ştiinţei. Cercetarea medicală în scopul progresului medical
trebuie să se facă doar în ultima instanţă pe subiecți umani. Aceasta trebuie să se
efectueze în conformitate cu datele ştiinţifice existente, cu alte surse relevante de
informare şi cu datele obţinute din experimentarea pe animale, atunci când aceasta este
posibilă. Principalul scop al cercetării medicale pe subiecți umani este de a îmbunătăţi
metodele profilactice, diagnostice şi de tratament, înţelegerea etiologiei şi a patogenezei
unei afecţiuni.
Nu se poate intreprinde nici o cercetare pe o persoană, decât dacă sunt întrunite
cumulativ următoarele condiţii:
a) nu există nici o metodă alternativă la cercetarea pe fiinţe umane, de eficacitate
comparabilă;
b) riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporţionate în comparaţie
cu beneficiile potenţiale ale cercetării;
c) proiectul de cercetare a fost aprobat de instanţa competentă după ce a facut obiectul
unei examinări independente asupra pertinenţei sale ştiinţifice, inclusiv al unei
evaluări a importanţei obiectivului cercetării, precum şi al unei examinări
pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe plan etic;
d) persoana pe care se fac cercetări este informată asupra drepturilor sale şi asupra
garanţiilor pentru protecţia sa;
e) există consimțământul participanţilor.
Protocolul cercetării trebuie să fie evaluat de o comisie de etică, formată din
persoane independente față de cercetători sau sponsori. Comisia de etică ce efectuează
evaluarea proiectului trebuie să fie informată cu privire la desfaşurarea cercetării şi are
dreptul de a monitoriza cercetările în derulare. Cercetarea medicală pe subiecți umani
trebuie să fie efectuată numai de către persoane calificate în acest sens. Aceasta persoană
are responsabilitatea privind subiecții implicati în cercetare, chiar dacă acestia şi-au
exprimat consimțământul informat pentru participare. Experimentul clinic (cercetarea
fără scop terapeutic) este admisibil din punct de vedere etic dacă nu comportă nici un risc
serios previzibil. Cercetătorii care conduc experimentul clinic sunt obligati să il întrerupă
dacă apare pericolul vatamarii sănataţii subiectului sau când acesta cere sistarea
experimentului. Cercetarea medicală pe subiecți umani se poate derula doar dacă
potenţialele beneficii sunt superioare riscurilor. Impunerea cu forţă sau prin inducerea în
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eroare a experimentului pe om constituie o gravă incalcare a principiilor eticii medicale.
Participarea subiecților umani în cercetare se poate face numai voluntar şi numai după ce
aceştia au fost informaţi adecvat cu privire la: scopurile, metodele cercetării, riscurile şi
beneficiile anticipate. De asemenea, subiecții trebuie informati că se pot retrage oricând
din cercetare, fără ca acest lucru să îi prejudicieze în vreun fel.
Consimţământul informat al participanţilor trebuie luat cu respectarea prevederilor
legale.
Refuzul unui pacient de a participa într-o cercetare nu trebuie să influenţeze
calitatea relaţiei medic- pacient. În cazul minorilor, consimțământul va fi obţinut de la
aparținători sau de la reprezentantul legal, fiind necesar şi acceptul minorului de a
participa în cercetare. Este necesar un maximum de prudenţă în a utiliza minorii în
experimentele medicale şi numai dacă riscurile sunt minime.
În cazul persoanelor incompetente sau incapabile de a-si exprima vointa,
consimțământul va fi obţinut de la aparținători sau de la reprezentanții legali.
Includerea în cercetarea medicală a subiecților incompetenti sau care nu îşi pot
exprima voinţa se va face numai atunci când cercetarea nu poate fi efectuată folosindu-se
persoane competente (condiţia fizică sau psihică ce împiedică obţinerea
consimţământuluiinformat este o caracteristică necesară a populaţiei incluse în studiu) şi
numai dacă riscurile sunt minore. Medicul trebuie să ia toate masurile necesare pentru
protejarea intimităţii subiecților participanţi în cercetare, pentru păstrarea
confidenţialităţii informaţiilor despre subiecți, şi trebuie să minimalizeze pe cât posibil
impactul cercetării asupra integrităţii fizice, mentale şi a personalităţii acestora.
Cercetările făcute în scop terapeutic constituie aplicarea pentru prima dată la om a
unor procedee medicale sau chirurgicale şi se vor face exclusiv în scop curativ. În
asemenea cercetări trebuie să existe o proporţionalitate justă, în favoarea bolnavului, între
riscurile procedeului nou şi gravitatea cazului; pericolele posibile ale procedeului nou să
nu întreacă în gravitate evoluţia probabilă a bolii de bază sau a tratamentelor cunoscute şi
aplicate până în prezent.
Folosirea unui placebo în cercetări medicale combinate cu îngrijirea pacienților
este admisă numai atunci când nu există metode profilactice, diagnostice sau terapeutice
demonstrate pentru subiecții participanţi ori atunci când pacienții care primesc placebo nu
sunt expusi unor riscuri suplimentare.
Participanţii într-o cercetare medicală trebuie să aibă acces la beneficiile rezultate
din aceasta, după încheierea cercetării.
Publicarea rezultatelor unei cercetări medicale pe subiecți umani se va face cu
respectarea acurateţei datelor şi numai în condiţiile în care sunt respectate normele etice
naţionale şi internaţionale care guvernează cercetarea medicală pe subiecți umani. Se
interzice provocarea de imbolnăviri artificiale unor oameni sănatoşi, din raţiuni
experimentale.
În toate cazurile de cercetări clinice, pentru verificarea pe om a eficacităţii unor
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metode de diagnostic sau de tratament se va respecta riguros condiţia consimţământului
voluntar al subiectului.
Experimentarea umană trebuie să respecte un număr de reguli:
a) să fie precedata de o serioasă experimentare pe animal;
b) subiectul să accepte voluntar, să fie major, în stare de libertate şi perfect informat
despre riscuri;

c) in cazul unor maladii incurabile, la subiecți în stadiul terminal, remediul nu trebuie
să provoace suferinte suplimentare şi să existe sanse rezonabile de a fi util;
d) nu pot fi experimentate remedii care ar altera psihicul sau conştiinţa morală.
Se interzice orice activitate terapeutică sau experimentală pe om din simple raţiuni
de orgoliu profesional ori ştiinţific, de al cărei rezultat nu poate beneficia majoritatea
indivizilor sau care
lezează principiile culturale ori morale ale comunităţii.
Experimentele privind clonarea fiinţei umane sunt interzise.
Exercitiul medicinei de expertiză judiciară
Subiectul va fi informat în prealabil despre sensul examinării, de către expertul
care nu a avut niciodată nici o relaţie de un gen oarecare cu cel expertizat, ceea ce i-ar
putea influenţa raţionamentele. În acest din urmă caz expertul are obligaţia de a se recuza,
informând forurile competente cu privire la motivele recuzării. Expertizatul îl poate
recuza pe expert, acesta trebuind să se supuna dorinţei expertizatului. Raportul final nu va
conţine decat elemente de răspuns la chestiunile puse în decizia de numire a expertului. În
rest, expertul este supus secretului profesional.
Atentarea la viaţa şi integritatea fizică a bolnavului. Eutanasia
Medicul trebuie să încerce reducerea suferinţei bolnavului incurabil, asigurând
demnitatea muribundului. Se interzice cu desăvârşire eutanasia, adică utilizarea unor
substanţe sau mijloace în scopul de a provoca decesul unui bolnav, indiferent de
gravitatea şi prognosticul bolii, chiar dacă a fost cerut insistent de un bolnav perfect
conştient.
Medicul nu va asista sau îndemna la sinucideri ori autovătămari prin sfaturi,
recomandări, imprumutarea de instrumente, oferirea de mijloace. Medicul va refuza orice
explicaţie sau ajutor în acest sens. Nici o mutilare nu poate fi practicată fără o justificare
medicală evidentă, serios documentată şi fără consimțământul informat al pacientului, cu
exceptia situațiilor de urgență cu risc vital.
Prin actele sale profesionale, de investigare sau terapeutice, medicul nu trebuie să
supună pacientul nici unui risc nejustificat, chiar dacă există cererea expresă a acestuia
din urma.
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Aspecte etice în resurscitatea cardiopulmonară(RCP)

Scopul resuscitării cardiopulmonare şi al manevrelor cardiologice de urgenţă este
acelaşi cu al altor intervenţii medicale: să menţină viaţa, să redea starea de sănătate, să
înlăture suferinţa şi să limiteze deficitul neurologic. Resuscitarea cardiopulmonară se
deosebeşte de celelalte prin reversibilitatea fenomenului morţii clinice; procentul scăzut
de reuşită însă, face ca deciziile legate de RCP să fie complicate, uneori acestea trebuie
luate în secunde, de către salvatori care nu cunosc pacientul şi nu au evidenţa unor
directive preexistente.
Criterii pentru neînceperea RCP
Este recomandat ca toţi pacienţii aflaţi în stop cardiorespirator să beneficieze
de RCP, cu excepţia situaţiilor în care:
• pacientul şi-a exprimat clar dorinţa de neîncepere a RCP;
• sunt instalate semnele de moarte ireversibilă: rigor mortis, decapitare sau apariţia
lividităţilor cadaverice;
• deteriorarea funcţiilor vitale se produce în ciuda terapiei aplicate maximal (în cazul
şocului septic sau cadiogen);
• nou-născuţii prezintă

-

vârstă gestaţională confirmată mai mică de 23 săptămâni sau greutate la
naştere sub 400 grame
anencefalie
trisomie 13 sau 18 confirmate.

Criterii pentru întreruperea resuscitării
În spital, decizia de întrerupere a resuscitării revine medicului curant. El trebuie să
ia în considerare dorinţele pacientului, contextul de apariţie a stopului şi factorii cu
valoare prognostică-. cel mai important este timpul de resuscitare, şansele de
supravieţuire fără deficite neurologice grave scăzând pe măsură ce timpul de resuscitare
creşte. Clinicianul trebuie să oprească eforturile resuscitative atunci când consideră că
pacientul nu va mai răspunde la manevrele de resuscitare. În timpul stopului cardiorespirator nu există criterii de apreciere a statusului neurologic ulterior.
Datele ştiinţifice actuale arată că, exceptând unele situaţii speciale, este puţin
probabil ca eforturile resuscitative prelungite – atât în cazul adulţilor, cât şi al copiilor să aibă succes şi pot fi întrerupte dacă nu există semne de restabilire a circulaţiei
sangvine spontane timp de 30 minute de aplicare a ALS. Dacă aceasta apare, în orice
moment al resuscitării, perioada de resuscitare trebuie prelungită, ca şi în cazuri
particulare cum ar fi supradozarea de medicamente sau hipotermia severă prearest.
La nou-născuţi manevrele de resuscitare se opresc după 15 minute de absenţă a
circulaţiei spontane. Lipsă de răspuns la peste 10 minute de resuscitare se asociază cu un
pronostic sever asupra supravieţuirii şi a statusului neurologic. (Text extras din: Ghid 2010 - Ghidul
privind diagnosticul şi menţinerea donorului aflat în moarte cerebrală din 23.12.2010 )
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Criteriile de diagnostic ale morţii cerebrale, 1995
Criterii de diagnostic ale morţii cerebrale
• Stare de comă
• Etiologie cunoscută a comei

• Excluderea cauzelor reversibile de comă: hipotermie, medicamente, toxice,
tulburări hidro-electrolitice, tulburări endocrine
• Absenţa reflexelor de trunchi cerebral
• Absenţa răspunsului motor
• Apnee
• Evaluarea pacientului trebuie repetată la 6 ore, cu menţinerea diagnosticului
• Testele adiţionale paraclinice sunt necesare doar când examinarea clinică nu
este pe deplin concludentă
I.Diagnosticul morţii cerebrale se stabileşte pe baza următoarelor criterii:
1. Examen clinic:

-

starea de comă profundă, flască, reactivă;
absenţa reflexelor de trunchi cerebral.

2. Absenţa ventilaţiei spontane, confirmată de testul de apnee (la un Pa CO2 de 60
mm Hg).
3. Traseu electroencefalografic care să ateste lipsa electrogenezei corticale.
Cele 3 examene care confirmă moartea cerebrală se repetă la un interval de cel
puţin 6 ore pentru adulţi. Pentru copii, intervalul este de 48 ore pentru nou-născutul cu
vârsta între 7 zile-2 luni, 24 de ore pentru copilul cu vârsta între 2 luni -2 ani şi 12 ore
pentru copilul cu vârsta între 2-7 ani. Pentru copiii cu vârsta peste 7 ani, intervalul este
acelaşi ca la adulţi. La nou-născutul cu vârsta mai mică de 7 zile nu se declară moartea
cerebrală.
II. Cauza care a determinat moartea cerebrală trebuie să fie clar stabilită.
III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic şi
un traseu EEG, asemănătoare cu cele din moartea cerebrală (hipotermia, mai mică de
35 grade C, medicamente depresoare ale sistemului nervos central, hipotensiune arterială
- presiune arterială medie mai mică de 55 mm Hg).
IV. Diagnosticul de moarte cerebrală va fi stabilit de doi anestezişti reanimatori
diferiţi sau de un anestezist reanimator şi un neurolog sau neurochirurg.(Legea-952006/anexa-nr-3).
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Întreruperea măsurilor de suport al vieţii

Este o decizie complexă din punct de vedere emoţional atât pentru familia
pacientului cât şi pentru personalul medical, care se ia când scopurile terapeutice nu pot fi
atinse. Nu există criterii exacte pe care clinicienii să le folosească în timpul resuscitării
pentru a estima statusul neurologic în perioada postresuscitare. Criteriile de determinare
a morţii cerebrale trebuie să fie acceptate la nivel naţional, deoarece din momentul în
care se pune diagnosticul se întrerup măsurile de menţinere a vieţii, cu excepţia situaţiei
în care există un consimţământ privind donarea de organe. În acest caz ordinele DNAR
preexistente sunt înlocuite cu protocoale standard privind transplantul.
Unii pacienţi nu îşi recapătă starea de conştienţă după stopul cardiac şi restaurarea
circulaţiei spontane prin RCP şi ALS. Prognosticul pentru pacienţii care vor rămâne în
comă profundă (GCS<5 ) după stopul cardiac poate fi enunţat după 2 sau 3 zile în
majoritatea cazurilor. O recentă metaanaliză a 33 de studii despre prognosticul comelor
anoxic-ischemice a arătat existenţa a 3 factori care se asociază cu prognostic rezervat:
absenţa RFM în a treia zi, absenţa răspunsului motor la stimuli dureroşi până în a treia zi
şi absenţa bilaterală a răspunsului cortical la potenţiale evocate somatosenzitive în prima
săptămână. Oprirea măsurilor de susţinere a vieţii este permisă din punct de vedere etic în
aceste circumstanţe.
Pacienţii în stadii terminale ale unor boli incurabile trebuie să beneficieze de
îngrijirile care să le asigure confort şi demnitate, să reducă pe cât posibil suferinţele
datorate durerii, dispneei, delirului, convulsiilor şi altor complicaţii. Pentru aceşti pacienţi
este etică acceptarea creşterii treptate a medicaţiei sedative şi narcotice, chiar la acele
doze care pot influenţa durata vieţii.
Art.20 Etica și deontologia farmacistului
Principiile fundamentale în baza cărora se exercită profesia de farmacist 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) adoptarea unui rol activ faţă de informarea şi educaţia sanitară a publicului, precum
şi faţă de combaterea toxicomaniei, polipragmaziei, dopajului, automedicaţiei şi a
altor flageluri;
f) acordarea serviciilor farmaceutice se face la cele mai înalte standarde de calitate
posibile pe baza unui nivel înalt de competenţă ştiinţifică, aptitudini practice şi
performanţe profesionale, în concordanţă cu progresele ştiinţelor şi practicii
farmaceutice;
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g) în exercitarea profesiei farmaciştii trebuie să dovedească loialitate şi solidaritate
unii faţă de alţii în orice împrejurare, să îşi acorde colegial ajutor şi asistenţă
pentru realizarea îndatoririlor profesionale;
h) farmaciştii trebuie să se comporte cu cinste şi demnitate profesională şi să nu
prejudicieze în niciun fel profesia de farmacist sau să submineze încrederea publică
în aceasta.
În situaţiile în care în rezolvarea unei probleme alegerea soluţiei nu este prevăzută
în normele legale, farmacistul trebuie să ia o decizie concordantă cu etica profesiei şi să
îşi asume responsabilitatea.
Pentru respectarea principiilor de mai sus farmacistul este obligat să îşi păstreze
libertatea şi independenţa profesională conform jurământului profesiei.
Colegiul Farmaciştilor din România garantează menţinerea standardelor
profesionale la cel mai înalt nivel posibil, în scopul ocrotirii sănătăţii publice, prin
supravegherea respectării de către farmacişti a îndatoririlor profesionale şi a eticii
profesionale, precum şi prin apărarea independenţei, onoarei şi demnităţii profesionale.
Responsabilitatea personală şi independenţa farmaciştilor
În vederea îndeplinirii atribuţiilor, farmacistul, în timpul exercitării actului
profesional, este obligat să respecte următoarele reguli:
a) să îşi exercite profesia în conformitate cu procedurile standard de operare scrise,
prevăzute de regulile de bună practică din domeniul său de activitate;
b) să îşi îndeplinească îndatoririle profesionale cu competenţă, în termenele stabilite;
c) să profeseze doar în acele posturi în care i se permite să îşi respecte îndatoririle
esenţiale ca farmacist, libertatea de decizie şi independenţă profesională;
d) să accepte acele posturi pentru care are competenţa şi disponibilitatea necesare
pentru a îndeplini cu succes îndatoririle profesionale. În acest sens trebuie să se
informeze asupra specificului activităţii, accesului la mijloacele necesare pentru
exercitarea profesiunii la standardele necesare;
e) să îşi îndeplinească personal atribuţiile şi la nevoie să delege o persoană
competentă autorizată pentru îndeplinirea anumitor activităţi profesionale,
asumându-şi răspunderea;
f) să informeze imediat o persoană responsabilă în cazul în care nu îşi poate îndeplini
îndatoririle profesionale, pentru a se putea lua la timp măsuri de remediere;
g) să raporteze medicului prescriptor sau autorităţilor competente orice efect nedorit
sau advers al medicamentelor, în scopul optimizării tratamentelor;
h) să se abţină să critice sau să condamne convingerile personale ori religioase ale
pacientului care apelează la serviciile sale;
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i) să acorde servicii în mod egal pentru toţi pacienţii, fără discriminare, în ordinea
solicitării acestora, cu excepţia situaţiilor de urgenţă;
j) să se asigure că serviciile sale au fost percepute şi înţelese corect de pacient,
încurajându-l să participe activ la reuşita tratamentului;
k) să nu refuze nejustificat acordarea serviciilor care îi intră în atribuţii, conform legii.

Farmacistul poate refuza acordarea unor servicii către pacient atunci când refuzul
este justificat de interesul sănătăţii pacientului.
Înainte de a-şi asuma o funcţie de conducere, farmacistul trebuie să se autoevalueze
şi să se asigure că este capabil să îndeplinească toate responsabilităţile acestei funcţii.
Competenţa profesională
Farmacistul trebuie să îşi asigure şi să îşi menţină la un înalt nivel pregătirea
profesională, prin actualizarea permanentă a cunoştinţelor în aria să profesională, în
scopul îndeplinirii atribuţiilor cu competenţa necesară.
În vederea actualizării permanente a cunoştinţelor profesionale, farmacistul este
obligat:
a) să îşi planifice şi să participe la formele de pregătire profesională organizate sau
acreditate de Colegiul Farmaciştilor din România;
b) să evalueze şi să aplice în practica curentă cunoştinţele actualizate permanent;
c) să ateste cu documente doveditoare pregătirea sa, prin formele programelor de
dezvoltare profesională acceptate, atunci când acest lucru îi este solicitat de
comisiile de specialitate ale colegiului teritorial la care este înregistrat.
Confidenţialitatea
Farmacistul are datoria de a respecta şi proteja informaţia profesională.
Farmacistul trebuie să respecte şi să protejeze confidenţialitatea informaţiilor
referitoare la pacienţi, obţinute în cursul activităţilor profesionale.
Informaţiile pot fi dezvăluite în următoarele cazuri:
a) când pacientul şi-a dat consimţământul scris;
b) când tutorele pacientului a consimţit în scris, dacă vârsta pacientului sau starea sa
de sănătate nu permite aceasta;
c) când este necesar pentru a preveni afectări majore sau punerea în pericol a sănătăţii
pacientului, a unei terţe persoane sau a publicului în general;
d) stabilirea vinovăţiei în cazul săvârşirii unor infracţiuni, la solicitarea instanţei de
judecată;
e) în alte situaţii prevăzute de lege.
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Farmacistul nu trebuie să dezvăluie, decât cu acordul scris al medicului prescriptor,
nicio informaţie referitoare la practica prescrierii acestuia.

Farmacistul trebuie să protejeze informaţia profesională internă, respectând
următoarele reguli:
să nu permită accesul terţilor la informaţii privind activitatea unităţii în care îşi
desfăşoară activitatea, decât cu acordul scris al angajatorului sau în alte situaţii prevăzute
de lege;
a)

b) să respecte cerinţele legale de protecţie a informaţiilor privind acumularea şi utilizarea

acestora;
c) să asigure protecţia informaţiilor la operaţiunile de stocare, transmitere, primire ori

distrugere.
Relaţiile de colaborare ale farmacistului
În exercitarea profesiei, farmacistul are datoria ca în interesul bolnavului şi al
pacientului în general să colaboreze cu toţi confraţii săi. În acest sens:
a) toţi farmaciştii îşi acordă ajutor reciproc şi consultanţă pentru realizarea
îndatoririlor profesionale;
b) farmaciştii îşi rezolvă singuri litigiile, cu respectarea spiritului de colegialitate;
dacă nu reuşesc, fac apel la comisia de litigii a colegiului;
c) farmacistul trebuie să îşi trateze toţi colaboratorii cu respect, bunăvoinţă şi
colegialitate;
d) farmacistul trebuie să dovedească în orice împrejurare solidaritate faţă de colegii
săi şi loialitate faţă de corpul profesional şi profesia de farmacist.
e) În interesul pacientului şi al publicului în general, farmacistul trebuie să colaboreze
cu medicul şi cu alţi membri ai echipei de sănătate. În acest sens:
f) farmacistul colaborează activ cu medicul prescriptor pentru a realiza efectuarea
tratamentului pacientului la timp, în parametrii optimi şi în interesul acestuia;
g) în colaborarea sa cu medicul, farmacistul se va abţine de la orice înţelegere în scop
material sau de altă natură care ar avea drept rezultat încălcarea dreptului
pacientului;
h) farmacistul trebuie să se abţină de la orice fapt care ar putea aduce prejudicii
demnităţii şi imaginii medicului sau altor membri ai profesiunilor sanitare, pentru a
nu crea neîncredere pacientului.
i) trebuie să acorde asistenţă pacienţilor, dacă este solicitat, şi în afara programului
farmaciei.
j)
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Art.21 Etica și deontologia biologului

Dispoziţii generale
Conţinutul şi caracteristicile activităţii biochimistului, biologului şi chimistului
sunt:
a) efectuează investigaţii de laborator conform pregătirii şi specializării;
b) participă la programe de control privind starea de sănătate a populaţiei;
c) participă la formarea teoretică şi practică a viitorilor specialişti care au inclusă
practica de laborator în programele de pregătire;
d) participă, împreună cu medicii şi alte categorii de personal, la cercetarea în
domeniul medical;
e) participă, împreună cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.
Norme de etică şi deontologie profesională
În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar
respectă demnitatea fiinţei umane şi principiile eticii, dând dovadă de responsabilitate
profesională şi morală, acţionând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei
pacientului şi al comunităţii.
Biochimistul, biologul şi chimistul din sistemul sanitar sunt obligaţi să păstreze
secretul profesional. Litigiile sau abaterile de la etica profesională se analizează şi
măsurile se iau, după caz, de către şeful echipei medicale sau de conducerea unităţii ori
de către Colegiul Medicilor din România,împreună cu Ordinul Biochimiştilor, Biologilor
şi Chimiştilor, potrivit Codului de etică şi deontologie profesională a biochimiştilor,
biologilor şi chimiştilor din sistemul sanitar.
Art.22 Etica și deontologia profesională a asistentului medical din spital
Principii generale
Principiile fundamentale în baza cărora se exercită 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 nivel înalt de competenţe, aptitudini practice şi performanţe profesionale
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f) în exercitarea profesiei 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.
Responsabilitatea personală, integritatea şi independenţa profesională a
asistenţilor medicali
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 are 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 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 trebuie să comunice cu pacientul într-o manieră adecvată,
folosind un limbaj respectuos, minimalizând terminologia de specialitate pe înţelesul
acestora.
Asistentul medical trebuie să evite orice modalitate de a cere recompense, altele
decât formele legale de plată.
RAPORTURI PROFESIONALE CU ALŢI PROFESIONIŞTI DIN DOMENIUL
MEDICO- SANITAR ŞI INSTITUŢII
Raporturile profesionale cu alţi profesionişti din domeniul sanitar
În baza spiritului de echipă, asistenţii medicali îşi datorează sprijin reciproc.
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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.

(1) În cazul unor neînţelegeri, în considerarea calităţii profesionale, conflictul în

primă instanţă trebuie mediat de biroul consiliului judeţean, la nivel
judeţean/municipal/orasenesc, 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 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.
Raporturile profesionale cu instituţiile
Spitalul urmăreşte să asigure condiţii optime asistentului medical în exercitarea
profesiei.
Asistentul medical aduce la cunoştinţa persoanelor competente şi autorităţilor
competente orice circumstanţă care poate prejudicia îngrijirea sau calitatea tratamentelor,
în special în ceea ce priveşte efectele asupra persoanei sau care limitează exerciţiul
profesional.
Asistentul medical cal, în concordanţă cu diferitele niveluri de responsabilitate pe
care le îndeplinesc, contribuie la orientarea politicilor şi dezvoltarea sistemului de
sănătate.
Educaţia medicală continuă
În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, 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 profesiei.
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OBLIGAŢII ETICE ŞI DEONTOLOGICE
Obligaţia acordării îngrijirilor medicale
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 are obligaţia de a lua măsuri de acordare a primului ajutor.
Asistentul medical are 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 are obligaţia 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 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 deplașare etc.) sau a urgenţelor.

Dacă în urma examinării sau în cursul îngrijirilor asistentul consideră că nu are
suficiente cunoştinţe sau experienţă pentru a asigura o asistenţă corespunzătoare, se va
consulta cu alţi colegi sau vor îndruma bolnavul către alţi specialişti.
Asistentul medical va păstra o atitudine de strictă neutralitate şi neamestec în
problemele familiale (morale, materiale etc.) ale pacientului, exprimânduşi părerea numai
dacă intervenţia este motivată de interesul sănătăţii pacientului, cu consimţământul
prealabil al acestuia.
Asistentul medical poate refuza acordarea unor îngrijiri către pacient atunci când
refuzul este justificat de interesul sănătăţii pacientului, cu excepţia situaţiilor de urgenţă.
Respectarea drepturilor pacientului
Pacientul are următoarele drepturi: dreptul la informaţia medicală, dreptul la
consimţământ, dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată, drepturi în
domeniul reproducerii, drepturi la tratament şi îngrijiri medicale.
Consimţământul
O intervenţie medicală nu se poate efectua decât după ce pacientul sau
reprezentantul legal al acestuia, în cunoştinţă de cauză, şi-a dat consimţământul. Pacientul
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are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală, asumându-şi în scris
răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului său, al opririi actelor medicale
trebuie explicate pacientului.
Consimţământul pacientului sau, după caz, al reprezentantului legal al acestuia este
obligatoriu:
a) pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din
corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta
este de acord;
b) în cazul supunerii la orice fel de intervenţie medicală;
c) în cazul participării sale la învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică;
d) în cazul fotografierii sau filmării sale într-o unitate medicală;
e) în cazul donării de sânge în condiţiile prevăzute de lege.
Consimţământul pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia, după caz, nu
este obligatoriu în următoarele situaţii:
a) când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală
de urgenţă;
b) în cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul,
asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical sunt obligaţi să anunţe
medicul curant/de gardă (decizia fiind declinată unei comisii de arbitraj de
specialitate).
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.
Asistentul medical răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional,
excepţie făcând situaţia în care pacientul şi-a dat consimţământul expres pentru
divulgarea acestor informaţii, în tot sau în parte.
Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, a bolilor
venerice, a bolilor cu extindere în masă şi altele asemenea prevăzute de lege) primează
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În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi astfel prezentate încât identitatea
pacientului să nu poată fi recunoscută.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate de către asistentul medical
numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în
mod expres.

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT
Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136
Tel./Fax: +40-(0)265-21.63.68, +40-(0)265-21.09.00, +40-(0)265-21.70.47
e-mail: office@cardio.ro, Internet: www.cardio.ro
Operator de date cu caracter personal la ANSPDCP nr. 16750 ; CUI : 8051042

40 | Codul de conduită etică şi profesională al IuBCvT Tg.Mureş

INSTITUTUL DE URGENŢĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE ŞI TRANSPLANT
Tg. Mureş, Str. Gh. Marinescu nr. 50, cod postal: 540136
Tel./Fax: +40-(0)265-21.63.68, +40-(0)265-21.09.00, +40-(0)265-21.70.47
e-mail: office@cardio.ro, Internet: www.cardio.ro
Operator de date cu caracter personal la ANSPDCP nr. 16750 ; CUI : 8051042

Codul de conduită etică şi profesională al IuBCvT Tg.Mureş

| 41

CAPITOLUL IV - COORDONAREA ŞI CONTROLUL APLICĂRII
NORMELOR DE CONDUITĂ ETICA SI PROFESIONALĂ PENTRU
PERSONALUL CONTRACTUAL
Art. 23 Sesizarea
(1) Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.MureşMureş poate fi sesizată de orice persoană cu privire la:
• încălcarea prevederilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională de către
angajaţii săi;
• constrângerea sau ameninţarea exercitată asupra angajatului contractual pentru a-l
determina să încalce dispoziţiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător;
• orice situaţie de discriminare.
• Sesizarea prevăzută la alin.(l) nu exclude sesizarea organului disciplinar
competent, potrivit legii.
• Angajaţii contractuali nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în nici un fel pentru
sesizarea cu bună-credinţă a organelor disciplinare competente, în condiţiile legii.
• Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.Mureş, va verifica actele şi faptele pentru care au fost sesizaţi, cu respectarea
confidenţialităţii privind identitatea persoanei care a făcut sesizarea.
Art. 24 Soluţionarea sesizării
(1) Rezultatele activităţii de centralizare a sesizărilor sau petiţiilor se consemnează
într-un raport pe baza căruia Conducerea Institutului de Urgenţă pentru Boli
Cardiovasculare şi Transplant Tg.Mureş va formula recomandări cu privire la modul de
corectare a deficienţelor constatate.
(2) Recomandările Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant
Tg.Mureş vor fi comunicate angajatului sau persoanei care a formulat sesizarea.
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CAPITOLUL VI. DISPOZIŢII FINALE
Art. 25 Răspunderea
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului Cod de conduită etică şi profesională

atrage răspunderea disciplinară a personalului contractual, în condiţiile legii.

(2) În cazurile în care faptele săvârşite întrunesc elementele constitutive ale unor

infracţiuni, vor fi sesizate organele de urmărire penală competente, în
condiţiile legii.

(3) Personalul contractual răspunde patrimonial, potrivit legii, în cazurile în care,

prin faptele săvârşite cu încălcarea normelor de conduită prefesională, aduce
prejudicii persoanelor fizice sau juridice.

Art. 26 Intrarea în vigoare
Prezentul Cod de conduită etică şi profesională intră în vigoare de la data
comunicării lui personalului şi afişării la sediul institutului.
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