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Avocatul Poporului solicită, între altele, conducerii Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște refacerea cercetării disciplinare și reanalizarea tuturor 
împrejurărilor în care a decedat un nou născut, în luna ianuarie 2019, în 

spital – Recomandare        
 
 
 

Avocatul Poporului solicită, printr-o Recomandare, conducerii Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște să ia măsuri urgente pentru: realizarea tuturor măsurilor dispuse de către 

Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița în urma controlului efectuat cu privire la decesul 

unui nou născut prematur, în data de 9 ianuarie 2019; refacerea cercetării disciplinare și 

reanalizarea împrejurărilor în care a decedat nou născutul (audierea tuturor persoanelor 

implicate în procedurile medicale aplicate acestui pacient în ziua decesului, verificarea 

modului în care au fost respectate procedurile operaționale și a modului în care s-au efectuat 

consemnările privind evoluția stării de sănătate a copilului și a parametrilor monitorizați, în 

evidențele medicale), precum și dispunerea măsurilor legale care se vor impune în urma 

rezultatelor cercetării disciplinare; revizuirea tuturor formularelor și registrelor de evidență 

folosite pentru activitățile de monitorizare a nou născuților prematur; completarea 

procedurilor operaționale referitoare la monitorizarea nou născuților prematuri, cu 

precizări clare referitoare la consemnarea parametrilor monitorizați privind starea de 

sănătate a pacientului; instruirea personalului medical al secției de nou născuți prematuri 

cu privire la respectarea Procedurii operaționale privind completarea, circuitul și 

accesibilitatea FOCG; efectuarea demersurilor pentru completarea corespunzătoare a 

schemei de personal a secției de neonatologie și încadrarea în normativul prevăzut de 

legislația în vigoare; analizarea nmivelului de pregătire profesională pentru întreg 

personalul medical din secția neonatologie – sector prematuri și asigurarea perfecționării 



profesionale a acestora, corespunzător nivelului 3 obținut recent de Spitalul de Obstetrică 

Ginecologie Târgoviște.  

 

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu, anchetei și a altor demersuri 

efectuate de către Avocatul Poporului, după apariția în presă a unor știri privind decesul unui nou 

născut la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște,  deces survenit după efectuarea unei transfuzii, 

părinții acuzând personalul medical de malpraxis, susținând că nou născutul a fost lăsat 

nesupravegheat, timp în care starea de sănătate a acestuia s-a agravat. 

 

În urma anchetei și demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului, s-a constatat, 

între altele, că, deși la nivelul Spitalului Județean de Urgență au fost convocate, în luna ianuarie 

2019, Comisia de disciplină și Consiliul Etic, acestea (reunite în ședință comună) nu au identificat 

nereguli cu privire la respectarea procedurilor operaționale și nici alte disfuncționalități cu privire 

la caz, nefiind dispuse niciun fel de măsuri. De asemenea, Comisia de disciplină nu a audiat 

niciuna dintre asistentele medicale care au fost de serviciu și care au participat la administrarea 

transfuziei și la intervențiile efectuate de medic după înrăutățirea stării nou născutului, deși acestea 

aveau atribuții în monitorizarea pacientului și asigurau administrarea tratamentului prescris de 

medic. Avocatul Poporului a mai constatat că nu au fost efectuate verificări cu privire la 

respectarea procedurilor operaționale aplicabile în acest caz și cu privire la modul în care au fost 

efectuate consemnările în Foaia de observație clinică generală și fișele anexe la aceasta, în procesul 

verbal al ședinței nefiind consemnat nimic referitor la aceste aspecte. Faptul că, în urma 

verificărilor, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița au constatat deficiențe grave, 

au dispus măsuri de remediere a acestora și au aplicat sancțiuni persoanelor fizice și juridice 

vinovate, denotă faptul că verificările efectuate de conducerea Spitalului Județean de Urgență 

Târgoviște în urma acestui incident au fost superficiale. În plus, în ceea ce privește 

consimțământul mamei, reprezentanții spitalului au prezentat consimțământul informat pentru 

asistentă medicală al acesteia, luat la data internării, însă fișele care prevăd rubrica „consimțământ 

pentru pacientul transfuzat”, nu sunt semnate de către mamă, fiind astfel încălcate dispozițiile 

legale. Pe de altă parte, reprezentanții Avocatului Poporului au mai constatat că, în perioada în 

care nou născutul s-a aflat în salonul de prematuri, cu monitorizare, valorile parametrilor 



monitorizați nu au fost consemnate scriptic, ci au fost doar vizualizate de către asistenta medicală 

care asigura supravegherea, nefiind posibilă o verificare cu privire la evoluția acestor parametri. 

 

Întregul conținut al Recomandării poate fi consultat pe site-ul instituției, la secțiunea 

Recomandări – 2019.  
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