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Avocatul Poporului, sesizare din oficiu și anchetă cu privire la decesul a trei 

nou-născuți la Spitalul Județean Suceava   
 
 
 

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectuează o anchetă cu privire la 

decesul a trei nou-născuți la Spitalul Județean Suceava. Ancheta, efectuată de către 

Biroul Teritorial Suceava al Avocatului Poporului, vizează posibila încălcare a art. 

22 și art. 34 din Constituție privind dreptul la viață și la integritate fizică și 

psihică și dreptul la ocrotirea sănătății. 

 

În data de 30 august 2016, cotidianul Obiectiv a publicat articolul intitulat 

„Spitalul Județean a informat D.S.P. abia după două săptămâni de moartea celui 

de-al treilea nou-născut suspect că ar fi luat o infecție intraspitalicească”, știre ce 

prezintă situația unui nou-născut decedat în data de 17 august în Spitalul Județean 

Suceava, la zece zile de la naștere, după ce ar fi fost infectat cu un germen 

intraspitalicesc, Pseudomonas aeruginosa, aceeași cauză a decesului ca și în cazul altor 

doi nou-născuți, “decedați la sfârșitul lunii februarie, respectiv începutul lunii 

martie și pentru a căror moarte nu a fost găsit niciun vinovat nici în ziua de 

astăzi, chiar dacă rezultatele testelor emise de Institutul Cantacuzino au lămurit 

că a fost vorba despre o infectare cu un germen luat din spital, și anume 

Pseudomonas aeruginosa”. 

 

Potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, 

medicul Doinea Ganea, pe fișa de externare a copilului a fost înscrisă mențiunea 

„clinic sănătos”. 
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De asemenea, medicul Doinea Ganea a declarat “Copilul s-a născut la noi, a 

fost externat sănătos, dar mai multe informații nu vă pot da, situația arată într-

un anume fel, iar dacă doriți date suplimentare trebuie să faceți o solicitare 

oficială în scris”. 

 

Conform articolului citat, conducerea Spitalului Județean Suceava a informat 

Direcția de Sănătate Publică Suceava doar după ce acest caz a fost adus în atenția 

opiniei publice, în numărul de vineri, 26 august, al cotidianului Obiectiv. 
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Purtător de cuvânt, 
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