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Către,
Asociaţia Naţională pentru Protecţia Pacienţilor

INVITAŢIE
pentru desemnarea unui reprezentant în Consiliul etic al 

Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş

în baza OMS 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic 
care funcţionează în cadrul spitalelor publice, vă invităm să desemnaţi, până la data de 
09.11.2022, un reprezentant din cadrul Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor în 
Consiliul etic al Spitalului Orăşenesc Negreşti Oaş.

Vă informăm că în perioada 07.11.2022 - 08.11.2022 va avea loc procedura de vot şi 
numarărea voturilor pentru stabilirea membrilor Consiliului etic, la care conform art.4, alin.(4) 
din OMS 1502/2016 puteţi participa ca observatori.

Vă rugăm să aveţi în vedere prevederile OMS 1502/2016 astfel:
•  Art. 1. pct. j) “Asociaţia de pacienţi eligibilă pentru a fi implicată în cadrul consiliilor etice este 

acea asociaţie sau fundaţie legal constituită care are ca scop apărarea drepturilor 
pacienţilor sau care are activitate în domeniul asistenţei oferite pacienţilor sau integrităţii în 
sistemul de sănătate şi respectă criteriile prevăzute la art. 4 alin. 12. ”

• Art. 4 alin. (1) “Criteriile care stau la baza propunerilor şi nominalizărilor membrilor Consiliului 
etic sunt reputaţia morală şi lipsa cazierului judiciar. ”

• Art.4 alin.(14) “în cadrul organizării procedurii de alegere şi desemnare a reprezentanţilor 
asociaţiilor de pacienţi în cadrul Consiliului etic, managerul este responsabil de invitarea 
asociaţiilor de pacienţi înscrise în registru în judeţul respectiv, prin invitaţii transmise prin fax 
sau scrisoare cu confirmare de primire şi prin publicare pe site-ul spitalului. în vederea 
prezentării candidaturilor acestora, asociaţiile de pacienţi pot nominaliza un singur 
reprezentant, care trebuie să aibă domiciliul stabil în judeţul din care face parte spitalul.”

•  Art.4 alin.(18) “Calitatea de reprezentant al asociaţiilor de pacienţi (membru permanent şi 
supleant) în Consiliul etic este incompatibilă cu calitatea de profesionist în domeniul 
medical (medic, asistent medical).”

Cu stimă,
Manager 
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