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Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui copil de un an și
jumătate, în stare gravă la terapie intensivă, familia acuzând de malpraxis
cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul unui copil de un an și jumătate, în
stare gravă la terapie intensivă, familia acuzând de malpraxis cadre medicale de la Spitalul
Județean de Urgență Vâlcea. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22 din
Constituția României privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică.

În data de 10 ianuarie 2019, pe site-urile Digi 24 și Ziare.com, au apărut știrile „Cazul
dramatic al copilului aflat în moarte cerebrală. Familia acuză medicii.”, “Acuzații de
malpraxis la spitalul din Vâlcea. Un copil de un an și jumătate este în stare gravă la terapie
intensivă”. Potrivit celor relatate în mass-media, a fost vorba despre un incident petrecut la
Spitalul Judeţean de Urgență din Vâlcea. Părinţii unui copil de un an şi jumătate au reproşat
medicilor că i-au pus fiului lor un diagnostic greşit de laringită, fără să îi facă vreo investigaţie.
Câteva ore mai târziu, au apărut complicaţii, iar copilul a fost internat la terapie intensivă, la
Spitalul Marie Curie. Părinții i-au acuzat pe medici de neglijență și au susținut că analizele
copilului au fost făcute abia în a doua zi de la internare, când medicii au decis să-l transfere la un
spital din Capitală. De asemenea, familia a afirmat, pe de o parte că a fost nevoită să cumpere un
aparat de aerosoli pentru care nu ar fi primit instrucțiuni de folosire de la medici, iar pe de altă
parte că: aparatul de aerosoli pus la dispozitie de către spital era vechi, masca nu era de unică
folosință, nu era desigilată atunci. Familia a acuzat faptul că tratamentul primit de copil nu ar fi
fost acordat la timp și ar fi fost pentru un diagnostic greșit. Părinții au anunțat că depun o plângere
împotriva medicilor care l-au tratat pe minor.
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