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Avocatul Poporului solicită Spitalului Clinic Municipal Oradea să doteze secția II 
Infecțioase cu sistem de alertare a personalului medical – Recomandare emisă, în urma 
sesizării din oficiu cu privire la situația în care un pacient internat în acel spital, a fost 

nevoit să sune la 112, pentru a i se acorda tratamentul         
 
 
 
 

Avocatul Poporului solicită managerului Spitalului Clinic Municipal Dr. Gavril 

Curteanu, Oradea, printr-o Recomandare, dotarea secției II Infecțioase cu un sistem tehnic de 

alertare a personalului medical, precum și stabilirea unei proceduri de atenție sporită în 

supraveghere și tratarea pacienților imprevizibili, cu stare de agitaţie şi de tulburare.  

Recomandarea este urmarea sesizării din oficiu a Avocatului Poporului, după 

publicarea de către portalul Ebihoreanul.ro, a cazului unui bolnav internat la Spitalul Municipal 

Gavril Curteanu Oradea, la secţia de boli infecţioase, cu febră de 39 de grade, care s-a trezit 

abandonat fără niciun tratament medical, pentru că personalul lucra după program de duminică, și 

a apelat la 112, unde i s-a comunicat faptul că, fiind deja internat, serviciile de urgenţă nu au cum 

să-l ajute.  

În urma demersurilor efectuate de către Avocatul Poporului, s-a constatat, între altele, 

că saloanele secției II Infecțioase, nu erau dotate cu un sistem tehnic de alertare a personalului 

medical, astfel, alertarea personalului medical la nevoie putându-se face fie personal, fie solicitând 

ajutorul unui alt pacient internat în aceeași cameră sau aparținătorilor. În context, Avocatul 

Poporului a constatat încălcarea art. 22 și art. 34 din Constituția României privind dreptul la viață 

și la integritate fizică și psihică și dreptul la ocrotirea sănătății. 

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

Recomandări – 2019.  
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