ETAPE PROCEDURALE
Declarații:



Declarația de confidențialitate – semnata de fiecare membru al Comisiei de Jurisdicție – la
inceputul anului;
Declarația de evitare a conflictului de interese – o semnează referentul de caz la fiecare caz
preluat;

Cazurile:



În baza art. 116 din Statut, Biroul Consiliului poate decide declanșarea sau nedeclanșarea
anchetei penale
Distribuirea cazurilor se face aleatoriu, de către Biroul Consiliului;

Etape în analiza sesizărilor:





Se convoacă și se audiază petentul de către toți membrii comisiei;
Se convoacă și se audiază medicul reclamat (care vine totodată cu punctul de vedere scris,
obligatoriu) – prezenți toți membrii comisiei;
Se solicită în copie documentele medicale; protocolul secției; fișa postului;
După caz, se pot audia alte persoane sau administra alte probe, dacă au legătură cu dosarul și pot
ajuta la justa soluționare a acestuia;

Experții:











Desemnarea expertului se face de către Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Iași, în baza unei
liste de experți pe specialități.
Criterii selecție expert:
Medic primar;
Vechime de min 7-10 ani în specialitatea respectivă;
Să nu fi avut sancțiuni în ultimii 5 ani;
Reputație bună;
se cere avizul de principiu ref. la acceptarea cazului;
semnare declarație de confidențialitate înainte de trimiterea dosarului;
dosarul nu va conține date deidentificare (medic reclamat sau petent);
termen de trimitere a referatului expertului: de 2-3 săptămâni.

Întrebările care se vor trimite expertului pentru întocmirea referatului:






Dacă au fost respectate protocolul clinic și celelalte documente anexate dosarului (ghiduri clinice,
dovezi științifice etc);
Dacă a fost respectată fișa postului;
Dacă s-a încălcat vreun articol din Codul deontologic (identificat și indicat de către referent în
scrisoarea către expert);
Dacă s-a încălcat vreun articol din Statutul CMR (identificat și indicat de către referent în
scrisoarea către expert)
Analiza medicală a cazului.

Dacă se consideră că s-a produs o abatere de a standardele profesionale care nu se datorează activității
profesionale a medicului, ci este cauzată de mediul în care acesta a profesat (ex. lipsă de resurse etc.), în
urma instrumentării unui dosar, Comisia de Jurisdicție va face recomandări către instituțiile responsabile
de administrarea spitalelor (ex. Managementul spitalului, Direcția de Sănătate Publică, Autoritatea
Națională de Management al Calității în Sănătate, Ministerul Sănătății, Casa de Asigurări etc.).

