
SESIZARI /AVIZE  
solicitarea nr.12971/17.08.2020 
solicitarea studentei PA  in legatura cu accesul 
la baza de date a spitalului in vederea 
realizarii lucrarii de licenta 

Au fost analizate documentele puse la 

dispozitie din punct de vedere medical si 

juridic. Membrii Consiliului de etica prezenti 

la sedinta au acordat aviz favorabil. 

Managerul spitalului a fost instintat privind 

avizul favorabil   

solicitarea nr.15338/23.09.2020 
solicitarea studentei RF  in legatura cu accesul 
la baza de date a spitalului in vederea 
realizarii lucrarii de licenta cu titlul 
“Exacerbarile astmului bronsic la copil – 
corelatii clinico-epidemiologice”, 
 

Au fost analizate documentele puse la 

dispozitie din punct de vedere medical si 

juridic. Membrii Consiliului de etica prezenti 

la sedinta au acordat aviz favorabil. 

Managerul spitalului a fost instintat privind 

avizul favorabil   

solicitarea  nr. 15339/23.09.2020 
solicitarea studentului VG  in legatura cu 
accesul la baza de date a spitalului in vederea 
realizarii lucrarii de licenta cu titlul 
“Convulsiile febrile – corelatii clinico-
epidemiologice” 

Au fost analizate documentele puse la 

dispozitie din punct de vedere medical si 

juridic. Membrii Consiliului de etica prezenti 

la sedinta au acordat aviz favorabil. 

Managerul spitalului a fost instintat privind 

avizul favorabil   

solicitarea  nr.1116/23.01.2020 
solicitarea studentei CM in legatura cu accesul 
la baza de date a spitalului in vederea 
realizarii lucrarii de licenta 

Au fost analizate documentele puse la 

dispozitie din punct de vedere medical si 

juridic. Membrii Consiliului de etica prezenti 

la sedinta au acordat aviz favorabil. 

Managerul spitalului a fost instintat privind 

avizul favorabil   

solicitarea nr.15341/23.09.2020 
solicitarea studentei Costore Ioana Daniela  in 
legatura cu accesul la baza de date a spitalului 
in vederea realizarii lucrarii de licenta cu titlul 
“Factori de risc asociati cu anemia feripriva la 
copil”, 
 

Au fost analizate documentele puse la 

dispozitie din punct de vedere medical si 

juridic. Membrii Consiliului de etica prezenti 

la sedinta au acordat aviz favorabil. 

Managerul spitalului a fost instintat privind 

avizul favorabil   



solicitarea nr.15882/01.10.2020 
solicitarea  depusa de dna dr BE Luiza, 
student doctorand in cadrul UMF Carol 
Davila in legatura cu realizarea unui studiu 
prospectiv privind “Infectia cu Helicobacter 
pylori la copil – aspecte particulare” 

Au fost analizate protocolul de lucru, 

formularele de informare a pacientului si 

acordare consimtamant. 

Aviz favorabil 

solicitarea nr.15883/01.10.2020   
solicitarea   depusa de dna dr CS student 
doctorand in cadrul UMF Carol Davila in 
legatura cu realizarea unui studiu  privind 
“Tulburarile respiratoria asociate somnului la 
copil” 

Au fost analizate protocolul de lucru, 

formularele de informare a pacientului si 

acordare consimtamant. 

Aviz favorabil 

solicitarea nr.12684/11.08.2020 
solicitarea depusa de dna dr ER in legatura cu 
accesul la foile de observatie a pacientilor cu 
epilepsie din sectia Neurologie pediatrica 
pentru realizarea tezei de doctorat cu titlul 
“Substratul genetic in epilepsie – de la 
diagnostic la management in populatia 
pediatrica” 

Au fost analizate protocolul de lucru, 

formularele de informare a pacientului si 

acordare consimtamant. 

Aviz favorabil 

solicitare analiza Regulament de ordine 
interna 

Aviz favorabil 

sesizarea online nr. inregistrare 
17057/20.10.2020 dna S 

Membrii participanti la sedinta au analizat 

sesizarea dnei Surguci si  respectiv  nota 

explicativa furnizata de catre dna dr Zaharia 

Diana. 

In urma analizei s-a constatat o problema de  

comunicare intre apartinator si echipa 

medicala, in mod special dna dr Zaharia 

Diana. Dna dr Zaharia Diana a explicat mamei 

ca nu exista la acel moment rezerve 

disponibile dupa mutarea din sectia tampon.  

Recomandarea noastra catre  personalul 

medical care ingrijeste copiii spitalizati in 

aceasta perioada este sa adopte o atitudine cat 

mai toleranta fata de apartinatori, tinand cont 

si de starea emotionala a unui parinte internat 

cu un sugar mic. Mentionam ca  pe parcursul 



internarii pacientul a primit tratamentul corect 

si a efectuat toate investigatiile necesare 

patologiei acute pentru care a fost internat. 

Deciza terapeutica, momentul instituirii 

tratamentului sau a unui posibil transfer in alta 

unitate spitaliceasca apartine exclusiv 

medicului, in acest caz fiind corecta si in 

beneficiul micului pacient. 

  

 


