
Denumirea spitalului
Spitalul Clinic De Psihiatrie"Prof.Dr. 
Alexandru Obregia"

CUI 4266162

Cod SIRUTA SUPERIOR al localităţii 179178

Judeţul Sector4
Regiunea de dezvoltare Bucuresti‐Ilfov
Categoria 1M
Acreditare (Da/Nu) DA
Perioada de validitate a acreditării 5 ani
Numărul total de paturi 1229

Numărul de secţii
16sectii Psih.Adulti+2sectii Copii+1 CSM+1 
Stationar 

Numărul de compartimente 5

Numărul total de personal, din care: 947

- medici 131
- asistente/asistenţi medicali 433
- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri)

260

Numărul de pacienţi cu spitalizare 
continuă/an/total spital

25865

Numărul de pacienţi cu spitalizare de 
zi/an/total spital

15676

I. INFORMAŢII GENERALE



Existenţa codului de conduită etică şi 
de deontologie profesională a 
personalului spitalului (Da/Nu)

DA

În perioada
23.03.2015-31.12.2015

A. Numărul de întruniri ale consiliului 
de etică

11

B. Numărul total de sesizări, din care:
4

1. numărul total de sesizări înregistrate 
la registratura spitalului

1

2. numărul total de sesizări înregistrate 
online

3

3. numărul de sesizări anonime 
înregistrate online

0

C. Numărul total de avize de etică 
emise, din care:

0

1. la solicitarea 
pacienţilor/aparţinătorilor

0

2. la solicitarea personalului medico-
sanitar al unităţii respective

0

3. la solicitarea conducerii unităţii 
sanitare

0

Activitatea consiliului de etică

II. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI DE ETICĂ



D. Numărul de răspunsuri transmise 
petenţilor de către conducerea 
spitalului, în baza avizelor de etică 
emise de consiliul de etică

0

E. Numărul de hotărâri de etică emise 2

F. Numărul de propuneri către 
consiliul director privind diminuarea 
incidentelor etice
G. Numărul de acţiuni pentru 
promovarea valorilor etice în rândul 
personalului medico-sanitar

2

H. Numărul de participări din partea 
asociaţiilor de pacienţi la şedinţele 
consiliului de etică

4

Sesizări Anonime Înregistrate Rezolvate Contestaţii Acţiuni în 
justiţie

Numărul total de sesizări (1+2+3), 
din care:

0 0 0 0 0

1. Numărul total de sesizări depuse de 
pacienţi având ca obiect:

a) respectarea drepturilor pacientului 
(modalitate de adresare, oferirea de 
explicaţii, de îndrumare) de către:

- medici

- asistente/asistenţi medicali

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri)

- administraţia spitalului

III. RAPORTAREA SESIZĂRILOR DUPĂ TIPUL ACESTORA:



b) condiţionarea serviciilor 
medicale/îngrijirii de către:

- medici

- asistente/asistenţi medicali

- personal auxiliar (infirmiere, 
brancardieri)
2. Numărul de sesizări depuse de 
asociaţiile de pacienţi
3. Numărul total de sesizări depuse de 
personalul medico-sanitar având ca 
subiect:
- pacienţi, aparţinători sau 
reprezentanţi legali ai acestora

- personal medico-sanitar

- administraţia spitalului

- alte categorii de personal din unitatea 
sanitară

Presedinte Consiliu de Etica Intocmit
Prof dr.Manea Mirela Secretar Consiliu de Etica

Simion Emilia


