
CABINET  DE AVOCAT „BABIAS ROMEO DANIEL”
Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 10, Bl. B5, Sc. 2, Ap. 27
Tel: 0727804334; 0744362992
Fix/Fax : 0312009300
www.avocati.info.ro

CATRE,
MINISTERUL SANATATII

Raspuns la adresa  CSA11125/62139 din 15.11.2010

DOMNULE MINISTRU, 

Subsemnata, Berendei Oana-Maria, cu domiciliul in Calea Vacaresti NR. 322, BL. 3E, et.8, ap. 
33, sector 4, Bucuresti, si domiciliu procedural ales la Cab. Av. Babiaş Romeo Daniel, in Bucureşti 
sector 4, Splaiul Unirii nr. 10, Bl. B5, sc.2, et.2 ap.27, formulez urmatoarele obiectiuni la adresa mai 
sus mentionata:

− in desfasurarea anchetei declansate prin ordinul 1378/02.11.2010 nu mi-au fost solicitate 
nume ale persoanelor care pot aduce marturie ca cele mentionate de mine sunt adevarate;

Rapunsul anchetei de la punctul 1:

− conform Ordinului  Ministerului  Sanatatii  nr.  914/2006  care  este  mentionat  ca  fiind 
respectat in urma controlului, va aduc la cunostinta ca urmatorele articole nu sunt respectate: 

ANEXA 3
“Art. 6. 
− (1) Dotarea minima sanitara aferenta salonului va include:

   a) la saloanele cu 1-2 paturi: grup sanitar propriu/comun (dus, WC, lavoar);
  b) la saloanele cu 3-4 paturi: grup sanitar propriu, comun la doua saloane (dus, WC, lavoar);
  c) la saloanele cu 5-6 paturi: grup sanitar propriu (WC, lavoar);
  d) un dus la 15 asistati cand saloanele nu sunt prevazute cu dusuri. Salile de dusuri pot fi grupate pe 
unitati de ingrijire.
           -           (2) Pentru grupa de varsta 3-6 ani, sectia pediatrie, se prevad grupuri sanitare comune”

Pe sectia de neurochirurghie 1 exista 3 grupuri sanitare pentru toate saloanele. Grupul sanitar ce 
deserveste holul saloanelor 106, 107, 108 este constituit astfel incat daca cineva foloseste dusul, 
toaleta este neutilizabila si vice-versa. 

                                          Chiuveta si deseuri menajere

                                            Dus

                                           Toaleta

“Art. 7. 
− Urmatoarele dotari minime sunt obligatorii in salon:
 a) priza de oxigen la doua paturi;
b) corp de iluminat, priza si sonerie la fiecare pat;



c) pat si noptiera cu dulap la fiecare pat;
d) o masa cu scaune la fiecare salon”

In salonul 108, unde am fost internata cu fiica mea, exista doar doua prize de oxigen la un total 
de 7 paturi, uneori este adus si al optelea pat.  Nu exista decat doua prize utilizabile in tot salonul 
si nu exista nicio sonerie la niciun pat.

                                                                                                Chiuveta

                                                                                                   Frigider

                                                                                                     Paturi 

                                                                                                   Tuburi oxigen

“ Art. 9. 
− (1) La amenajarea salonului se vor avea in vedere si urmatoarele criterii:
a) paturile vor fi asezate paralel cu frontul ferestrei si vor fi accesibile pe ambele laturi lungi
b) distanta dintre doua paturi nu va fi mai mica de 0,70 m;
c) distanta dintre pat si peretele exterior va fi de cel putin 0,80 m;
d) distanta dintre pat si peretele paralel pe care se afla lavoarul va fi de minimum 1,30 m.
−    (2) Pentru cel putin un pat dintr-un salon, circulatia libera aferenta va permite stationarea si  
deplasarea in carucior pentru persoanele cu handicap”

     In salonul 108, un singur pat este asezat paralel cu fereastra, distanta intre ele este de 
aproximativ 0.30 m, intre peretele exterior si pat nu exista distanta, ele fiind puse langa pereti.

     ANEXA 4

     “Art. 6. 
          -         In incaperile pentru bolnavi (saloane cu paturi, rezerve), instalatiile si corpurile de iluminat  

vor fi amplasate in asa fel incat sa asigure functionarea corespunzatoare a urmatoarelor sisteme de 
iluminat normal:
a) iluminat general;
b) iluminat local la pat, pentru lectura;
c) iluminat local la pat, pentru examinarea si ingrijirea bolnavilor;
d) iluminat pentru supraveghere in timpul noptii”

        In salonul 108 nu exista iluminat local la pat pentru lectura sau pentru examinarea si ingrijirea 
bolnavilor.

    “Art. 16. 
         - Fiecare salon si rezerva de bolnavi, cabinet de consultatie, sala de tratamente va fi  

prevazut/prevazuta cu lavoar amplasat cat mai aproape de intrarea in incapere; lavoarul va fi suficient  
de mare pentru a preveni stropirea si va fi prevazut cu urmatoarele:
a) baterie de amestecare a apei calde cu rece, prevazuta cu robinet manevrabil cu cotul;
 b) dispenser de sapun lichid;
  c) suport/dispenser de hartie-prosop;



d) dispenser de lotiune pentru ingrijirea mainilor personalului (daca nu este distribuita in flacoane  
individuale)”

        In salonul 108 lavoarul nu este amplasat langa intrare, utilizarea lui duce la stropirea 
pacientilor aflati in vecinatatea lui.  Deasemnea nu exista dispenser de sapun lichid, suport 
hartie/prosop.

     “Art. 19. 
             - Apa calda se va distribui in program continuu la toate punctele de distributie prevazute cu 

lavoare, cazi/cadite de baie, dusuri.”

         Nu exista apa calda la dus, nici in saloane in lavoare sau in alt loc care deserveste pacientii.

− conform Ordinului  Ministerului  Sanatatii  nr.  916/2006  care  este  mentionat  ca  fiind 
respectat in urma controlului, va aduc la cunostinta ca urmatorele articole nu sunt respectate: 

Criteriul 3: La copilul de un an sau sub un an prezenta obligatorie a cel putin 2 semne din  
urmatoarele:
-apnee, tahicardie sau bradicardie, detresa respiratorie, tuse, wheezing

      La fiica mea, era semne de apnee, iar pulsul nu i-a fost luat. S-a mers doar pe premisa ca este 
vorba  de  convulsii  epileptice  si  hemoragie  craniana.  Atasez  copie  a  epicrizei  redactate  post 
mortem.

 b) Septicemia clinica (Starea toxico-septica clinica)
Pentru confirmarea diagnosticului sunt necesare realizarea urmatoarelor 4 criterii:
 Criteriul 1: Din simptomatologia de mai jos prezenta a cel putin unui simptom:
La copilul de un an sau sub aceasta varsta:
 -febra (peste 38▫C) sau hipotermie (sub 37▫C), apnee, bradicardie.
Criteriul 2: Hemocultura nu a fost recoltata sau are o hemocultura negativa 
 Criteriul 3: cu exceptia simptomatologiei amintite la criteriul 1, nu sunt alte semne relevante pentru o  
alta infectie 
Criteriul 4: Medicul curant a dispus un tratament adecvat pentru septicemie 

      Prezentand apnee, nu s-a dispus luarea febrei, luarea pulsului si a tensiunii. Nu i-au acordat 
sansa de a trai!

− conform Ordinului  Ministerului  Sanatatii  nr.  261/2007  care  este  mentionat  ca  fiind 
respectat in urma controlului, va aduc la cunostinta ca urmatorele articole nu sunt respectate: 

        Nu este efectuata spalarea pavimentelor, a usilor, a ferestrelor. In data de 22.09.2010 a fost 
anuntat control de la Sanepid si atunci  televizorul din salon a fost sters de doua ori si chiuveta 
spalata, in rest nimeni nu a mai facut aceste lucruri. Nici macar nu se matura zilnic saloanele, in 
conditiile in care fiecare pacient sta cu bagajele pe jos pentru ca nu exista locuri pentru a le 
depozita.

Rapunsul anchetei de la punctul 2:

− oricine isi putea procura medicamente ulterior. Eu am reclamat o situatie concreta. Cand 
Biancai i s-a facut rau, medicul curant ma trimitea la farmacie sa cumpar medicamente. In fisa de 
observatie este mentionat faptul ca zilnic I s-a administrat Novocalmin 2 supozitoare, cand fetei mele 



nu I s-a administrat niciun medicamnet preoperator. Mai mult de atat, si in perioada in care noi nu am 
fost in spital, respectiv 24-26.09.2010 i-a fost administrat acest Novocalmin conform fisei medicale. 
Anexez fisa de observatie la care fac referire.

− anexez  copie  dupa  foaia  de  tratament  din  ATI  in  care  se  evidentiaza  ca  unele 
medicamente  au  fost  administrate  din  banii  propri,  medicamente  ce  mi-au  fost  cerute  in  timpul 
operatiei

− in acele momente asistenta care s-a ocupat de Bianca striga la alte asistente sa-i aduca 
medicamentele din geanta personala.  Asa se face aprovizionarea corecta in spitalul Bagdasar?

Rapunsul anchetei de la punctul 3:

− am  cerut  declansarea  achetei  cu  privire  la  conduita  terapeutica  si  calitatea  actului 
medical Colegiului Medicilor si Comisiei de Malpraxis, dar acestea taraganeaza raspunsul.

− Comisia de malpraxis a depasit in acest moment termenul limita de prezentare a unui 
raspuns  prin  explicatia  telefonica  ca  nu  exista  cvorum pentru  a  analiza  plangerea  mea  si  ca  sunt 
persoane care nu sunt remunerate, ca atare, acestea nu prezinta interes in a ajunge la aceste intalniri.

Va solicit a-mi comunica toate probele administrate  in desfasurarea anchetei 
declansate prin ordinul 1378/02.11.

Semnatura                                                                                       Data


