
COMUNICAT 

 

 

Comisia constituită din dispoziția nr. 23/10.01.2022, a managerului 

Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, pentru a analiza situația descrisă în 

publicația online www.gorjexpress și în cotidianul Gorj Online, a prezentat astăzi, 

17 ianuarie 2022, concluziile.  

 

 În publicațiile sus menționate se relata faptul că, în data de 08.01.2022, dr. 

T. A. V.- medic șef Secția Ostetrică-Ginecologie, a refuzat să consulte o pacientă, 

deși era de gardă, fiind trimisă la medicul cu care aceasta născuse prin cezariană. 

 Pentru a lămuri cele întâmplate, comisia de verificare a solicitat declarații de 

la dr. T.A.V. și de la asistenta medicală care l-a însoțit pe timpul consultului 

medical. 

 Din declarația dr. T. A.V., medic de gardă în data de 08.01.2022, rezultă 

următoarele: 

 -în data sus menționată fiind de gardă, în jurul orei 09:00 a fost contactat 

telefonic de doamna P. care i-a solicitat respectuos să o consulte pe fiica sa, aceasta 

acuzând anumite probleme la (...), precizând totodată că nu dorește să treacă prin 

serviciul UPU ci, să vină direct în Secția Obstetrică-Ginecologie; 

 -medicul a fost de acord, iar după aproximativ 30 de minute doamna, 

împreună cu fiica sa s-au prezentat la Secția Obstetrică-Ginecologie; 

 -în momentul prezentării, medicul T. A.V. se afla pe sectorul lăuze (cabinet 

consultații lăuze) și a solicitat asistentei de pe acest sector să echipeze pacienta cu 

echipament de spital, pentru a fi consultată; 

 -a solicitat respectuos și ferm mamei pacientei să aștepte pe holul spitalului, 

întrucât nu este permis accesul în secție; 

 -pacienta a fost consultată, constatându-se că este vorba de (...), iar acest 

lucru nu necesită internare; 

 -pacienta a fost cooperantă și de la dânsa a aflat că născuse prin operație 

cezariană, în urmă cu două săptămâni la Spitalul Bumbești-Jiu; 

 -la plecare, medicul a recomandat pacientei să țină legătura și cu medicii 

care au efectuat operația de cezariană, pentru ca problema dumneai să nu se 

agraveze. 

 Consultul efectuat de dr. T. A. V., pacientei figurează în Registrul de 

consultații la poziția nr. 24 din data de 08.01.2022, ora 09:50 unde s-a consemnat: 

„Vine însoțită de mamă, care a anunțat în urmă cu 30 minute. Lăuză, două 

săptămâni post cezariană. Diagnostic: (....). Recomandări: (...) antiinflamator la 

nevoie; reevaluare peste câteva zile”. 

 



 Totodată din declarația asistentei medicale a rezultat că pacienta a fost 

consultată de doctorul T. A.V., care, la final, i-a recomandat să ia legătura și cu 

medicul cu care a născut. 

 

 Având în vedere cele mai sus arătate, consemnarea consultului pacientei, 

efectuat de dr. T. A. V. în Registrul de consultații, în data de 08.01.2022, comisia 

de verificare a concluzionat că aspectele prezentate în publicațiile online  

sunt nereale, pacienta fiind consultată și informată despre problema care o deranja.  

 

 Precizăm totodată că, s-a luat legătura tefefonic cu tatăl pacientei, care a fost 

întrebat dacă fiica sa dorește să dea un punct de vedere ca urmare a articolelor 

apărute în presă. Acesta a precizat că fiica sa nu dorește să dea niciun fel de 

declarații și că nu va depune nicio plângere.  
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