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Studiu calitativ privind implicațiile etico-
psihologice în reproducerea umană asistată 
medical în România 

M.A. Ungureanu, V. Astărăstoae 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: infertilitate, reproducere asistată medical, etică, stări emoţionale 

Tendința de instituționalizare a Bioeticii este generală și constituie o încercare de a 

reglementa prin prisma principiilor morale a diferitelor comportamente în domeniul 

științelor vieții. Autorul analizează situația din România și constată pe de o parte, numărul 

mare de comisii și comitete în acest domeniu, precum și confuzia care se face între 

domeniul Bioeticii și alte domenii. Studiul de caz îl constituie reglementarea Consiliilor 

Etice din spitale, Comisiei de Bioetică a Ministerului Sănătății și Comisia Națională de 

Bioetică a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale. Se concluzionează că există foarte 

puține relații între componența și atribuțiile acestor comisii și domeniul Bioeticii atât sub 

aspect de fond, cât și sub aspectul pregătirii în domeniu a membrilor acestor comitete și 

comisii. Se atrage atenția asupra pericolului birocratizării și a formalismului care golește de 

conținut astfel de activități.  
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Dileme etice în legislaţia actuală şi 
jurisprudenţa în reproducerea asistată 

Gh. Alexandrescu2, Anca Mădălina Tudor1, Dana Ileana Mateiciuc1 
1S.J.M.L. Bacău 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” Bucureşti 

Cuvinte cheie: bioetică, reproducere asistată, filiaţie 

Introducere: Dreptul la reproducere este drept fundamental şi astfel şi reproducerea 

asistată medical (R.A.M.) beneficiază de aceleaşi reglementări.  

Scop şi obiective: Evidenţierea aspectelor etice privind legislaţia în vigoare, a obligaţiilor 

specialiştilor din domeniul medical şi juridic. 

Material şi metodă: Studiul legislaţiei civile, penale, CEDO, Convenţiei privind drepturile 

omului şi biomedicină şi a altor convenţii privind protecţia drepturilor omului şi a 

demnităţii fiinţei umane, faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinii. S-au studiat speţe din 

jurisprudenţa naţională privind reproducerea asistată din portalul instanţelor de judecată.  

Rezultate: Reproducerea asistată medical este reglementată juridic, privind practica 

eugeniei /alegerii sexului/creării embrionilor, terţul donator. S-au comentat principiile 

deontologice privind R.A.M., condiţiile cercetării, interzicerea obţinerii de foloase în acest 

domeniu. 

S-au evidenţiat elemente de jurisprudenţă CEDO - drept de utilizare a embrionilor, de 

materie penală: obţinerea de foloase materiale ilegale prin proceduri medicale privind 

fertilizare "in vitro", trafic cu ovule.  

Concluzii: Progresele ştiinţifice remarcabile ale geneticii umane au fost încorporate în 

reproducerea artificială reprezentând triumful tehnologiei asupra naturii. Metodele şi 

tehnicile menţionate ridică probleme etice privind statutul embrionului, se vorbeşte de 

responsabilitatea reproductivă. Primează interesele şi drepturile copilului. 
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Reglementări şi implicaţii etice privind 
recuperarea prematurilor extremi 

Gh. Alexandrescu2, Anca Mădălina Tudor1, Dana Ileana Mateiciuc1, 
Livia Manta3 
1S.J.M.L. Bacău 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” Bucureşti 
3Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu" -Maternitatea ”Polizu” 

Cuvinte cheie: prematuritate extremă, mortalitate perinatală, malpraxis 

Introducere: Drepturile produsului de concepţie umană sunt similare dreptului 

pacientului, care implică dreptul la viaţă, dreptul de îngrijire medicală. Este reglementată 

obligativitatea recuperării nou-născuţilor cu vârsta gestaţională mai mică de 24 săptămâni 

prin îngrijiri de terapie intensivă, care ridică dileme etice privind criteriile de înregistrare şi 

declarare a nou-născutului, dificultatea reanimării la naştere, cu consecinţe frecvent 

negative, aspecte care-l pot face pe medic justiţiabil.  

Scop: Sensibilizarea cadrelor medicale implicaţi în managementul medical al acestor tipuri 

de nou-născuţi şi sarcina dificilă a specialiştilor care evaluează corectitudinea asistenţei 

medicale. Obiectivele lucrării sunt evidenţierea legislaţiei, a unor cazuistici şi mortalităţi 

perinatale/neonatale precoce, a implicaţiilor economice şi sociale precum şi a celor 

medico-legale şi etice. 

Material şi metodă: Analiza unor date medicale consemnate în registrele Maternităţii 

”Polizu” Bucureşti anul 2017; a unor indicatori din rapoarte de activitate şi studii publicate 

de unităţi sanitare; din studiul statistic pe anul 2017 efectuat de C.N.S.I.M.. 

Rezultate: A. În anul 2017 s-au înregistrat 3150 de naşteri. Nu s-au înregistrat produşi de 

concepţie viabili sub 24 de săptămâni sau sub 600 grame. Cazurile de nou-născuţi cu 

prematuritate extremă (24-27 săptămâni sunt extrem de rare, fiind născuţi doar un număr 

de 32 de copii sub 27 săptămâni, din care au murit 21%.  

B. Studiul privind indicatori precum: mortalitate perinatală, neonatală precoce [14], 

afecţiuni tanatogeneratoare, structura maternităţilor, s-a evidenţiat trend ascendent 

privind unii indicatori precum durata medie de spitalizare (DMs), rata de utilizare a patului, 



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

23 | 

indicele de complexitate a cazului. S-au elaborat programe naţionale privind: nou-născuţii 

cu risc, profilaxia malnutriţiei, chirurgie cardiacă neonatală şi infantilă, prevenirea 

retinopatiei de prematuritate. 

Concluzii: Imaturitatea fetală, patologia asociată inclusiv genetică, factorii sociali cresc 

mortalitatea perinatală, mai ales la prematurii extremi. Recuperarea celor cu semne 

minime vitale responsabilizează cadrele medicale din secţiile de obstetrică-ginecologie, 

terapie intensivă ATI - neonatologie; pediatrie, iar pe de altă parte prezintă afectare social 

-economică privind resursele materiale şi de personal. Pot fi implicate instituţiile judiciare, 

medico-legale şi ale colegiului medicilor cu posibile reclamaţii de culpă medicală, 

malpraxis, despăgubiri, evaluarea acesor cazuri necesitând discernământ şi minuţiozitate, 

privind eventuala tragere la răspundere a medicului. 
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Cuvinte cheie: dreptul la sănătate, turism medical, rambursarea costurilor tratamentelor 

Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat pentru toţi cetăţenii României, fiind prevăzut în 

Constituţia României (art. 34 alin. (1)). Legea 46/2003 privind drepturile pacienţilor prevede 

că pacienţii au dreptul la cel mai înalt standard de sănătate care există în societate, raportat 

la resursele umane, financiare şi materiale disponibile (art. 2). Există, însă pacienţi care aleg 

să se trateze în alte state membre, pe motiv că tratamentele efectuate în ţară nu sunt la 

standarde europene. Elena Petru este o astfel de pacientă. Ea a ales să se trateze în alt stat 

membru (Germania), considerând că infrastructura spitalului din Timişoara era inadecvată.  

Costurile totale ale intervenţiilor chirurgicale şi postoperatorii au fost apoi solicitate Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate, care a refuzat acest lucru, pe considerentul că 

tratamentul se putea realiza în România. Pacienta a depus plângere la Curtea Europeană 

de Justiţie. La data de 9/10/2014, Curtea a decis că autorităţile române trebuie să 

ramburseze costurile serviciilor de sănătate furnizate în alt stat membru, chiar şi atunci 

când opţiunea de tratament este disponibilă pe teritoriul României (2014/C 439/07). 

Rezultatul ar fi putut fi diferit dacă existau condiţii similare pentru realizarea intervenţiei în 

România. Temele etice evidenţiate în acest caz sunt complexe: autonomia vs echitate; 

practicarea turismului medical; alegerea propriului furnizor de servicii medicale, în funcţie 

de preferinţe. 
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Pesticidele sunt substanțe chimice utilizate în agricultură pentru a proteja culturile 

împotriva insectelor, fungiilor, buruienilor şi a altor dăunători. În plus faţă de utilizarea lor 

în agricultură, pesticidele sunt, de asemenea, utilizate pentru a proteja sănătatea publică 

în controlul vectorilor bolilor tropicale, cum ar fi ţânţarii. 

Dar pesticidele au, de asemenea, un potenţial toxic pentru oameni. Acestea pot provoca 

efecte negative asupra sănătăţii, inclusiv cancer, efecte asupra reproducerii, sistemului 

imunitar sau nervos. Înainte ca acestea să poată fi autorizate pentru utilizare, ar trebui sa 

fie testate pentru toate efectele posibile asupra sănătăţii, iar rezultatele ar trebui analizate 

de experţi pentru a evalua orice riscuri pentru om. 

Articolul urmăreşte să prezinte o imagine de ansamblu a utilizării pesticidelor şi a expunerii 

populaţiei, concentrându-se asupra impactului asupra sănătăţii şi asupra corelării cu 

alimentaţia. Această analiză este relevantă din cauza utilizării extinse a pesticidelor în 

producţia alimentară, şi care determină expunerea populaţiei în diferite moduri, inclusiv 

prin ingerarea alimentelor contaminate, cu efecte negative asupra sănătăţii. 

Evaluarea riscurilor pentru reziduurile de pesticide din alimente, asa cum a fost realizată 

de reuniunea comună a FAO/OMS privind reziduurile de pesticide (JMPR), stabileşte un 

nivel de siguranţă sigur după evaluarea nivelului de risc. Limitele zilnice acceptate sunt 

utilizate de Comisia Codex Alimentarius pentru a stabili limitele maxime ale reziduurilor 

(LMA) pentru pesticidele din alimente. 

În România trei autorităţi competente sunt implicate în elaborarea şi implementarea 

Programului Naţional de Control al Reziduurilor de Pesticide: Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A.), Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) și Ministerul Sănătăţii (M.S.). 
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Pesticides are chemicals used in agriculture to protect crops against insects, fungi, weeds 

and other pests. In addition to their use in agriculture, pesticides are also used to protect 

public health in controlling the vectors of tropical diseases, such as mosquitoes. But 

pesticides are also potentially toxic to humans. They may induce adverse health effects 

including cancer, effects on reproduction, immune or nervous systems. Before they can be 

authorized for use, pesticides should be tested for all possible health effects and the results 

should be analysed by experts to assess any risks to human. 

The article aims to present an overview of pesticide usage and population exposure, 

focusing on the impact on health and the correlation with food. This review is relevant due 

to the extensive use of pesticides in food production, which exposes individuals in various 

ways, including the ingestion of contaminated food, with adverse health effects. 

Risk assessment for pesticide residues in food, as conducted by the Joint FAO/WHO 

Meeting on Pesticide Residues (JMPR), establishes a safe intake level after assessing the 

level of risk. Acceptable daily intakes (ADIs) are used by governments and international risk 

managers, such as the Codex Alimentarius Commission, to establish maximum residue 

limits (MRLs) for pesticides in food. 

In Romania three Competent Authorities are involved in elaboration and implementation 

of National Control Programme for pesticides residues: National Sanitary Veterinary and 

Food Safety Authority (N.S.V.F.S.A.), Ministry of Agriculture and Rural Development 

(M.A.R.D.) and Ministry of Health (M.H.).   
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Cuvinte cheie: anevrism aortic toracic, aorta toracică, boala aortică 

Introducere: Anevrismul aortic este o cauză importantă de morbiditate şi mortalitate la 

pacienţii cu vârsta de peste 50 de ani. 

Material şi metodă: Prezentare de caz şi studiu al literaturii privind anevrismul gigant al 

aortei toracice. 

Rezultate: Pacienta de 74 de ani s-a prezentat pentru dispnee şi tuse uscată. Avea 

antecedente de hipertensiune arterială, bloc de ramură stângă şi nefrostomie percutană 

dreapta. Teste de laborator: leucocitoză cu neutrofilie (leucocite 12,78 x103/μL, neutrofile 

9,93 x103/μL), sindrom inflamator nespecific (fibrinogen 628 mg/dl, VSH 62 mm/h), 

NTproBNP 2775 pg/ml, D-dimeri pozitivi. ECG: ritm sinusal, 100/min, bloc de ramură 

stângă. Radiografia toracică: lărgirea mediastinului superior. Tomografia computerizată cu 

substanţă de contrast toracică şi abdominală a evidenţiat aorta ascendentă 82 mm, crosa 

aortică 73 mm, aorta descendentă 70 mm, tromboza parţială a lumenului, un lumen liber 

de 35 mm diametru şi proces de condensare a lobului inferior stâng. Hipertensiunea, 

dislipidemia şi fumatul sunt factori de risc importanţi în apariţia anevrismului aortic. În 

anevrismul gigant ruptura este un eveniment frecvent fatal. Evenimentele 

tromboembolice sunt adesea prezente. Tratamentul chirurgical versus tratament 

conservator este o provocare, leziuni cardiovasculare severe coexistă adesea. 

Concluzii: Managementul depinde de vârsta pacientului, comorbidităţi, consimţământul 

informat şi  caracterul de urgenţă al prezentării. 
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Această lucrare prezintă, în partea introductivă, o sinteză a evoluției și a impactului 

domeniului emergent reprezentat de comunicarea medicală cu scopul de a evidenția rolul 

important al noului domeniu. Pentru ca promovarea inițiativelor legate de sănătate și a 

campaniilor de prevenție să fie eficiente, acestea trebuie să urmărească schimbarea socială 

la nivelul comunităților și cea comportamentală la nivel individual. Abordăm într-o 

manieră descriptivă schimbările sociale și comportamentale care pot fi realizate cu ajutorul 

comunicării medicale prin prezentarea succintă a principalelor teorii care vizează aceste 

schimbări. Din multitudinea de abordări care pot sta la baza schimbărilor sociale și 

comportamentale din domeniul sănătății, această lucrare detaliază  perspectiva actuală a 

marketingului social. În urma analizării studiilor din marketingul social cu aplicabilitate în 

comunicarea medicală rezultă o sinteză de douăsprezece etape care contribuie la procesul 

de construire a campaniilor de comunicare medicală. Concluziile subliniază faptul că 

dincolo de abordarea comună a campaniilor de comunicare medicală care se bazează pe 

instrumentele tradiționale ale comunicării de masă (radio, televiziune, presă scrisă, 

billboards și materiale tipările), pentru a fi eficientă și a produce schimbările pozitive 

așteptate, comunicarea medicală trebuie să aibă o abordare integrată care valorifică optim 

tehnicile specifice marketingului social (segmentarea și profiling-ul audienței, mesaje 

adaptate, interactivitate, plan strategic de comunicare cu obiective, publicuri și indicatori 

de performanță ajustabili, strategie new media).  

 

 



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

29 | 

Designing health communication campaigns 
for behavioural and social change. A social 
marketing perspective 

Maria Corina Barbaros, Ionela Carmen Boșoteanu 
U.A.I.C. Iasi 

Keywords: health communication, campaign, social marketing 

Firstly, this paper presents a synthesis of the evolution and impact of the emerging field of 

health communication in order to highlight the important role of the new field. For the 

promotion of health initiatives and prevention campaigns to be effective, they must aim 

at social change at the community level, and behavioural change at the individual level. 

We approach in a descriptive manner the social and behavioural changes that can be 

achieved through health communication by briefly advancing the main theories that 

address these changes. From the multitude of approaches that can underpin social and 

behavioural changes in health communication, this paper details the current outlook of 

social marketing. Following the analysis of the social marketing studies with applicability 

in health communication, the paper analysis result consists of twelve stages that 

contribute to the process of designing health communication campaigns. The conclusions 

highlight that beyond the common approach of health communication campaigns based 

on traditional mass communication tools (radio, television, print media, billboards and 

printouts), in order to be effective and produce the expected positive changes, health 

communication should have an integrated approach that also best exploits social 

marketing techniques (segmentation and audience profiling, tailored messages, 

interactivity, strategic communication strategy with objectives, audiences and adjustable 

performance indicators, new media strategy).   
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Potențialul acestui studiu este de a investiga aspecte privind aplicarea potențială a 

conceptelor de apărare alimentară pentru industria alimentară. În timp ce reglementările 

legale privind siguranța alimentelor, riscurile alimentare și toxiinfecțiile alimentare sunt 

diverse și aplicabile, despre etica siguranței alimentului se cunoaște mai puțin. 

Siguranța alimentară se referă la un potențial pericol accidental (fizic, chimic sau 

microbiologic) care poate apărea, iar securitatea (apărarea) alimentară se referă la 

pericolele care pot fi introduse intenționat, inclusiv prin acte de terorism. 

Etica siguranței alimentare este o zonă dinamică care continuă să provoace percepția 

noastră privind consumul de alimente, riscurile pentru sănătate și responsabilitatea 

publică pentru bolile provocate de alimente. Etica alimentară poate implica, de exemplu, 

organismele modificate genetic utilizate în produsele alimentare (GMO), etichetarea 

incorectă sau frauda alimentară (substanțe care pot schimba compoziția sau interfera cu 

stările sau procesele biologice din alimente). 

Etica va avea o contribuție importantă la siguranța alimentară în toate cele trei niveluri de 

analiză a riscurilor legate de alimentație: evaluarea riscurilor, gestionarea riscurilor și 

comunicarea riscurilor. 

Studiul se bazează pe o cercetare exploratorie. O abordare calitativă bazată pe interviuri 

cu managerii din industria alimentară. Alte date secundare au fost colectate prin teste de 

laborator. 

Ca și concluzie întreprinderile cu proceduri de siguranță alimentară și un plan de apărare 

alimentară implementate sunt mai protejate față de frauda alimentară decât companiile 

fără proceduri și plan neimplementat. 
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The potential of this study is to investigate issues regarding potential application of Food 

Defense concepts for Food Industry. While the legal regulations regarding food safety, 

food risks and foodborne illnesses are considerably varied and applicable, less is known 

about the ethical treatment of the subject. 

Food Safety refers to a potential accidental hazard (physical, chemical or microbiological) 

that may occur and Food Defense concern a hazard that may be intentionally introduced, 

including by acts of terrorism. 

Ethics of food safety is a dynamic area that continues challenging our perceptions of food 

consumption, health risks, and public responsibility for food borne illness. Food ethics may 

involve, for example, genetically modified organisms used in food (GMO), incorrect 

labelling or food fraud (substances that can change the composition or interfering with 

the biological states or processes in food).  

Ethics will have a great contribution to food safety in all three levels of risk analysis of food: 

risk assessment, risk management, and risk communication.  

The study is based on a exploratory research. A qualitative approach based on interviews 

with the Managers from Food Industry. Other secondary data were collected through 

laboratory tests applicable.  

We find out that the companies with   Food Safety procedures and a Food Defense Plan 

implemented are more protected towards Food Fraud than the companies with the 

procedures and plan not implemented.  
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Respectul este o atitudine pe care o manifestăm faţă de sine sau faţă de alte persoane. A 

avea respect faţă de ceilalţi, presupune în primul rând recunoaşterea valorii umane.  

Sub aspect filosofic şi psihologic, termenul de persoană este utilizat pentru a desemna 

fiinţa liberă, raţională, conştientă, creatoare de valori şi responsabilă de acţiunile sale. 

Astfel, odată cu decesul, nu mai putem vorbi despre o persoană. Însă, în lumina a ceea ce 

a reprezentat individul respectiv în timpul vieţii, îi datorăm respect.  

În prezent, rămăşiţele materiale ale persoanei decedate sunt protejate prin lege, în aceeaşi 

măsură ca şi memoria acesteia. 

De-a lungul timpului, se observă o evoluţie istorică a mentalităţii umane cu privire la 

fenomenul morţii. În zilele noastre, sunt emise norme ce interzic abateri care aduc atingere 

valorilor sociale, omul exprimându-şi în acest mod respectul pe care îl are faţă de cadavrul 

uman. 

Prin interzicerea prelevării de organe de la persoana decedată fără acordul scris al acesteia, 

exprimat în timpul vieţii, sau fără acordul rudelor, prin incriminarea profanării de cadavre 

sau morminte precum şi a prelevării ilegale de ţesuturi sau organe, se realizează o protejare 

completă a corpului şi imaginii persoanelor decedate. 

Unul dintre drepturile individuale esenţiale este reprezentat de dreptul unei persoane la 

integritatea fizică a corpului. Drepturile unei persoane vii dispar după decesul acesteia. 

Totuşi, este recunoscută obligaţia respectării integrităţii fizice a cadavrului, inclusiv a 

restaurării sale fizice după manevre invazive cum sunt autopsia sau prelevarea de organe 

pentru transplant. În această lucrare autorii discută problematica respectului datorat 

persoanelor decedate, subliniind fundamentul etic şi legal al acestuia. 
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Respect is an attitude that we manifest toward oneself or others. To have respect for others, 

means first of all the recognition of human value. 

From a philosophical and psychological point of view, the term person is used to designate 

a human who is rational, conscious, value-creating and responsible for his actions. After 

death, we can not talk about a person anymore. But in the light of what the individual 

represented in life, we owe him respect. 

At present, the material remains of the deceased are protected by law, just as much as its 

memory. 

Over time, there is a historical evolution of the human mentality about the phenomenon 

of death. Nowadays, norms are issued that prohibit deviations that affect social values, and 

man express his respect for the human body in this way. 

By prohibiting the removal of organs from the deceased person without his written 

consent, expressed in the course of his life, or without the consent of the relatives, by 

criminalizing the profanation of corpses or graves, as well as the illegal removal of tissues 

or organs, complete body protection the image of the deceased. 

One of the essential individual rights is represented by a person's right to the physical 

integrity of the body. The rights of a living person disappear after her death. However, the 

obligation to respect the physical integrity of the corpse, including its physical restoration, 

by invasive maneuvers such as autopsy or removal of organs for transplantation, is 

recognized. In this paper the authors discuss the issue of respect for deceased persons, 

highlighting its ethical and legal foundation. 
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Acest articol expune o sinteză din literatura de specialitate care tratează influenţa 

diverselor spaţii referenţiale pe care le parcurge individul din perspectivă unei aşa-numite 

cariere medicale: spitalul, centrul ambulatoriu, cabinetul, acasă, etc. Cum se raportează 

indivizii la aceste spaţii? Care sunt aspectele somatice care conectează aceste spaţii de 

diversele ipostaze ale corpului individual? Pornind de la teorii precum cea a lui Foucault 

despre puterea disciplinară (omul are ”puteri” diferite în spaţii diferite, situaţii pe care le 

numea topografii disciplinare) vom semnala existenţa unui control sau a unui potenţial de 

control indus de ordonarea şi clasificarea spaţiilor sociale concomitent cu o gradualitate a 

libertăţii şi/sau a autonomiei individului pe spectrul spaţial. 

Pe de altă parte, tot din literatură ni se relevă o apropiere conceptual-semantică progresivă 

între individ (ca entitate corporală) şi aceleaşi spaţii referenţiale prin obiecte materiale şi 

instrumente cu care umanitatea înţelege să se înzestreze şi să manipuleze spatiul. 

Graţie  tehnologiei şi a culturii materiale moderne, nu mai există o delimitare exactă între 

corpul uman şi restul lumii materiale. De exemplu, odată cu dezvoltarea tehnologiilor 

protetice, nici nu mai putem vorbi de om "pur", dar în acelaşi timp, prin dispozitivele 

acţionate sau comandate, putem spune ca omul – corpul - îşi extinde funcţionalitatea. 

Prin urmare, în înţelesul acestei lucrări, noţiunea de ”corpuri” comporta întregul spectru de 

materialitate de la logistică şi până la instrumentele şi uneltele banale. Am ales această 

terminologie tocmai datorită interferenţei cu corporalitatea umană.   
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This paper presents a synthesis of the literature that deals with the influence of the 

different spatial references that the individual crosses from the perspective of a so-called 

‘medical career’: the hospital, the ambulatory, the cabinet, home, etc. How do individuals 

relate to these spaces? What are the somatic aspects that connect these spaces of the 

various states of the individual's body? 

Starting from the Foucault's theory of disciplinary power, we will assert the existence of a 

control, or a ‘potential for control’ induced by ordering and classifying those social spaces. 

Simultaneously, there is a degree of liberty and / or autonomy of an individual on the 

spatial spectrum. 

On the other hand, the literature also shows a progressive conceptual-

semantic closeness between the individual (as an embodied entity) and the same 

reference spaces. Such proximity is reached through the material objects and instruments 

with which humanity endow and manipulate space. Thanks to new technologies and 

modern material culture, we can say that there is no clear delimitation between the human 

body and the rest of the material world. For example, with the development of prosthetic 

technology, we can’t speak anymore about a "pure" man, but at the same time, through 

the actuated or commanded devices we can say that man-body - extends his functionality. 

Therefore, in the sense of this study, the notion of ‘bodies’ carries the whole spectrum of 

materiality from logistics to simple devices and tools. We have chosen this terminology 

precisely linked to this interference with human corporality. 
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Vine o vreme în care medicul realizează că viaţa lui nu mai este aşa bună, fiind lipsită de 

sensul şi satisfacţia pe care profesia încerca să le ofere înainte. Parte a noii economii 

medicale, adaptată economiei de piaţă, medicul se vede confruntat cu o concurenţă 

profesională crescândă, întărită şi de faptul că statele europene au dificultăţi vizibile în 

finanţarea sănătăţii. Pacientul, la rândul sau, se găseşte în situaţia de a avea un 

comportament consumist şi nu doreşte doar să fie mulţumit, ci şi încântat de calitatea 

serviciilor medicale pe care le primeşte.  

Deşi medicul are monopolul deciziei în privinţa investigaţiilor, tratamentului şi îngrijirilor 

medicale, în virtutea diplomei de studiu (brand attraction), pacientul nu poate avea 

încredere totală în el, decât dacă acesta este dispus să îi asculte problemele sale de viaţă şi 

sănătate, dacă este ajutat să treacă peste obstacolele birocratice ale spitalului sau, cu alte 

cuvinte, dacă medicul îi va acorda o atenţie personalizată. În funcţie de satisfacerea acestor 

nevoi, pacientul îşi va exprima gradul de apreciere şi fidelitate faţă de medic şi structura 

medicală în care acesta îşi desfăşoară activitatea. 

Respectul faţă de dimensiunea ontologică a pacientului, asumarea unui comportament 

medical desăvârşit în stabilirea dignosticului şi prescrierea terapiei, precum şi acordarea 

unor servicii medicale de calitate pledează pentru nevoia resacralizării relaţiei medic-

pacient, aspect dorit atât de actorii implicaţi, cât şi de întreaga societate. 
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Valoarea protocoalelor de diagnostic şi 
tratament în pediatrie 

M.G. Buta, Liliana Buta  
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa 

Cuvinte cheie: protocol medical, valoare, limite 

Protocolul medical reprezintă un document de consens în rândul profesioniştilor, din 

acelaşi spital sau din diferite unităţi medicale, elaborat cu scopul ajungerii la un acord 

comun, privind modul cel mai bun de a diagnostica şi trata o boală. În esenţă, el reprezintă 

o descriere a succesiunii de acţiuni pe care urmează să le întreprindă medicii în raport cu o 

anumită situaţie, legată de activitatea medicală. 

Trebuie însă să se înţeleagă că, un ghid sau un protocol medical nu înlocuieşte judecata 

clinică, raţionamentul medical avizat fiind esenţial pentru adoptarea deciziei optime în ce 

priveşte diagnosticul şi tratamentul fiecărui pacient în parte. 

 

  



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

38 | 

Discernământul în bioetică 

S.N. Bute 
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea ”Valahia” din Târgovişte 

Cuvinte cheie: discernământ, natura, cultura, persoana umană, valori 

Problema discernământului este problema fundamentală a meta-bioeticii care încearcă să 

formuleze principiile necesare în luarea deciziilor în cazurile concrete de etică medicală. 

Însă discernământul nu constă în a avea răspunsurile corecte ci în a pune întrebările 

corecte. Întrebările fundamentale în acest caz sunt: ce este realitatea?; cine este persoana 

umană?; cum se raportează persoana umană la realitate? Realitatea este ambivalentă: este 

un loc al obiectelor dar şi un forum al acţiunii. Ştiinţa descrie realitatea ca un loc al 

obiectelor. Religia, miturile, poveştile, literatura, artele vizuale, descriu lumea ca un forum 

al acţiunii, iar obiectele ca simboluri încărcate de sens. Cele două domenii nu sunt opuse 

ci complementare. Primul se ocupă cu obiectele, al doilea cu valorile. Primul îmi spune cum 

e lumea, al doilea cum să mă comport în lume. Ca loc al acţiunii, realitatea este constituită 

din trei elemente. 1) Teritoriul neexplorat, necunoscutul, natura, haosul. 2) Teritoriul 

explorat, cultura, ordinea. 3) Conştiinţa creatoare şi mediatoare între ordine şi haos, între 

deja şi încă nu. Persoana umană este o conştiinţa creatoare care caută o stare de echilibru 

dinamic între ordine şi haos, între natură şi cultură într-un continuu progres spre Absolut. 

În sensul acesta omul este o fiinţă cu un comportament religios care acţionează pe baza 

unui set de valori. Modul în care ierarhizează aceste valori care îi permit să acţioneze în 

lume constituie discernământul. 
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Decision making in bioethics: the principle of 
discernment 

S.N. Bute 
Faculty of Orthodox Theology and Education Sciences, "Valahia" University of Targoviste 

Key words: discernment, nature, culture, human person, values 

The issue of discernment is the fundamental problem of meta-bioethics that seeks to 

formulate the necessary principles of decision making in concrete cases of medical ethics. 

But discernment is not to have the correct answers but to ask the right questions. The most 

important questions in this case are: what constitutes reality?; who is the human person ?; 

how does the human person relate to reality? Reality is ambivalent: it is a place of objects 

but also a forum of action. Science describes reality as a place of objects. Religion, myths, 

stories, literature, visual arts describe the world as a forum of action, and the objects as 

meaningful symbols. The two areas are not opposite but complementary. The first deals 

with the objects, the second with the values. The first one tells me how the world is, the 

second how to behave in the world. As a place of action, reality is made up of three 

elements. 1) The unexplored territory, the unknown, the nature, the chaos. 2) The explored 

territory, the culture, the order. 3) The creative and mediating consciousness between 

order and chaos, between known and unknown. The human person is a creative 

consciousness that seeks a state of dynamic balance between order and chaos, between 

nature and culture in a continuous progress toward The Absolute. In this sense, man is a 

being with a religious behaviour that acts on a set of values. The way he ranks these values 

that allow him to act in the world constitutes the discernment. 
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Cezariana defensivă - o realitate în România 

D. Călin¹·³, V.D. Constantin¹·², Diana Claudia Gheorghiu³,  
Ana-Maria Ciobanu³, N. Bacalbaşa¹, N. Gheorghiu¹, Liana Ples¹,  
B. Socea¹·² 
1Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", București, România 
2Departamentul de Chirurgie Generală, Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Pantelimon", București,  
3Departamentul de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Clinic de Urgență "Sfântul Pantelimon", București,  

Cuvinte cheie: cezariană electivă, operatia cezariană, secțiunea C la cererea maternă, obstetrică modernă 

Introducere: Secțiunea cezariană defensivă (CS) a devenit una dintre cele mai frecvente 

proceduri medicale din întreaga lume. Efectuarea CS în funcție de alegerea pacientului 

este o necesitate în clinicile obstetricale moderne. 

Obiectiv: Am efectuat la Departamentul de Obstetrică și Ginecologie de la Spitalul Clinic 

de Urgență ”Sf. Pantelimon”, București un studiu prospectiv, observațional, multicentric, 

pentru a cuantifica utilizarea acestui tip de practică, efectuată de obstetricieni, pentru a 

evita reclamațiile medico-legale și pentru a reduce frecvența de litigii de malpraxis. 

Metodă: Am analizat și am elaborat două studii prospective bazate pe două seturi de 

chestionare anonime, prin intervievarea unor persoane pentru a găsi informații detaliate 

legate de procentul CS în România și beneficiile pe care le-au resimțit oamenii după CS. Al 

doilea a fost repartizat pentru practicienii obstetricieni.  

Am intervievat 73 de obstetricieni din trei unități distincte de obstetrică și ginecologie, 

pentru a-și evalua opinia cu privire la cezariana defensivă și cezariana la cerere. Testul de 

opinie pentru obstetricieni a avut 15 întrebări, iar cel pentru populația generală a avut 26. 

Acest lucru a condus la două baze de date: prima a fost bazată pe cei 108 obstetricieni 

anonimi, iar cealalta a fost stabilită din răspunsurile a 1454 respondenți din populația 

generală. 

Rezultate: Din 73 respondenți, 51 (69,9%) au declarat că efectuează CS defensiv; 63 

(86,3%) au declarat că alegerea lor privind modalitatea de naștere este influențată de riscul 

de a fi acuzat de malpraxis; 60 (82,2%) au indicat că este normal ca pacientul să poată 

decide cu privire la tipul de naştere; iar 63 (86,3%) au declarat că își consultă pacienții cu 

privire la preferințele lor. S-au constatat diferențe semnificative statistic între respondenții 
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care declară că efectuează CS defensiv (69,9%) și cei care au afirmat că sunt influențați de 

riscul de malpraxis atunci când aleg metoda de nastere pentru pacienții lor (86,3%). 

Concluzii: Rezultatele studiului nostru arată că secțiunea cezariană defensivă este o 

practică răspândită în rândul practicienilor obstetricieni din România. În ultimii ani a 

devenit clar că este necesară legalizarea cezarianei la cerere, atât timp cât mulți specialiști 

ginecologi consideră normal în practica obstetrică modernă ca mama să îşi poată alege 

metoda nașterii. 

  

Defensive caesarean section - a reality in 
Romania  

D. Călin¹·³, V.D. Constantin¹·², Diana Claudia Gheorghiu³,  
Ana-Maria Ciobanu³, N. Bacalbaşa¹, N. Gheorghiu¹, Liana Ples¹,  
B. Socea¹·² 
1University of Medicine and Pharmacy ”Carol Davila” Bucharest, Romania 
2Department of General Surgery, “Saint Pantelimon” Clinical Emergency Hospital, Bucharest, Romania 
3Department of Obstetrics and Gynecology, “Saint Pantelimon” Clinical Emergency Hospital, Bucharest, 
Romania 

Keywords: elective caesarean, caesarean section rate, C section on maternal request, modern obstetrics. 

Introduction: Defensive caesarean section (CS) has become one of the most common 

medical procedure worldwide. Performing CS in accordance with the patient's choice is a 

need in actual modern obstetrics. 

Objective: We conduct at the Department of Obstetrics and Gynaecology from Clinical 

Emergency Hospital “St. Pantelimon”, Bucharest, a prospective, observational, multicenter 

study to quantify the use of this type of practice that is performed by obstetricians to avoid 

medico-legal complaints and decrease the frequency of malpractice litigations. 

Method: We analysed and elaborated two prospective studies based on two sets of 

anonymously questionnaires, ones byinterviewing anonymous people in order to find 

outdetails connected to the CS percentage in Romania and the benefits the people had 
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felt after CS. The second one was assigned for the obstetrics practitioners. We interviewed 

73 obstetricians from three distinct units of obstetrics and gynecology, to assess their 

opinion regarding defensive caesarean delivery and caesarean delivery performed upon 

maternal request. The opinion test for the obstetricians had 15 questions and the one for 

the general population had 26. This led to two databases: the first one was based on the 

108 anonymous obstetricians, and the other one was established fromthe answers of 1454 

respondents from the generalpopulation.  

Results: Out of 73 respondents, 51 (69.9%) stated that they perform defensive CS; 63 

(86.3%) declared that their choice of birth delivery is influenced by the risk of being 

accused of malpractice; 60 (82.2%) indicated that it is normal for the patient to be able to 

decide on the type of delivery; and 63 (86.3%) declared that they consult their patients 

regarding their delivery preferences. We found statistically significant differences between 

the respondents who declare that they perform defensive CS (69.9%) and those who said 

that they are influenced by the risk of malpractice when they choose the method of 

delivery for their patients (86.3%). 

Conclusions: The results of our study indicate that defensive caesarean section is a 

widespread practice among obstetrics practitioners in Romania.In recent years it has 

become clear that it is necessary to legalize caesarean on request, as long as many 

specialists gynecologists considered normal in modern obstetrics for mother to choose the 

method of childbirth. 

 

  



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

43 | 

Consideraţii etice în cancer: punctul de vedere 
al specialiştilor 

Liliana Chelaru1, Alina Manole2, S. Ul Hasan3, M. Manole2,  
Natalia Velenciuc4 
1Departamentul de Ştiinţe Morfo-Funcţionale, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” 
Iaşi, România  
2Departamentul de Medicină Preventivă şi Interdisciplinaritate, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi, România 
3Departamentul de Psihiatrie, Era Lucknow Medical College, Uttar Pradesh, India 
4Institutul Regional de Oncologie Iaşi, Departamentul de Chirurgie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Grigore T. Popa” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: etică, oncologie, cancer, psihiatrie 

Problemele de etică pe care le ridică depistarea cancerului încep de la participarea la 

screening, continuă cu diagnosticul de certitudine şi alegerea celei mai bune opţiuni 

terapeutice pentru pacient, luând în considerare şi calitatea vieţii acestuia, până la 

îngrijirile din ultimul stadiu de boală. Studiul reprezintă o sinteză a literaturii prezentată 

din punct de vedere al specialistului în histopatologie, chirurgie oncologică, 

epidemiologie, sănătate publică, psihologie şi psihiatrie. Aspectele de etică abordate sunt 

cele de ordin general utilizate în practica medicală, dar şi cele specifice pacientului 

oncologic şi screeningului pentru cancer, cum ar fi problemele etice legate de mesajele 

populaţionale referitoare la riscul de cancer sau cele pe care le ridică rezultatele fals 

pozitive şi fals negative ale testelor de screening, precum şi eventualele consecințe ale 

acestora. Însăşi călătoria pacientului alături de medic şi familia sa, dar şi societate, de la 

depistarea cancerului până la ultimul stadiu, este asociată cu alegeri şi decizii complexe, 

abordând, de asemenea, probleme de etică pe care încercăm să le prezentăm în studiul 

nostru. 
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Ethical issues in cancer: the points of view of 
specialists 
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2Department of Preventive Medicine and Interdisciplinarity, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and 
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3Department of Psychiatry, Era Lucknow Medical College, Lucknow, Uttar Pradesh, India 
4Iasi Regional Oncologic Institute, Department of Surgery, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and 
Pharmacy Iasi, Romania 

Key words: ethics, oncology, cancer, psychiatry 

Ethical issues raised by the detection of cancer start from screening, continue with the 

diagnosis and the choice of the best therapeutic option for the patient, also taking into 

account the quality of life, until the end-of-life care. The study is a review of literature 

highlighting the points of view of specialists in histopathology, oncological surgery, 

epidemiology, public health, psychology, and psychiatry. The ethical problems are those 

of general use medical practice, but also those specific to the oncological patient and 

cancer screening, such as the ethical issues related to population-related messages about 

cancer risk or those raised by a false-positive or false-negative screening results, and their 

possible consequences. The patients’ journey alongside the physicians, their families as 

well as the community they belong to, from cancer detection to the ending, is associated 

with complex choices and decisions, questing ethical issues that we try to reveal in our 

study. 
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Consideraţii etice în screeningul pentru variate 
patologii netransmisibile 

Liliana Chelaru1, Alina Manole2, Carmen Ungureanu1,  
Clementina Cojocaru3, Mihaela Mihai2, M. Manole2 
1Departamentul de Ştiinţe Morfo-Funcţionale, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” 
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3Departamentul de Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, România 

Cuvinte cheie: etică, screening, prevenţie, boli netransmisibile 

Screeningul reprezintă identificarea subiecţilor cu o anumită afecţiune, dintr-o populaţie 

testată, însă, acea populaţie, este formată, în cea mai mare parte, din subiecţi sănătoşi care, 

cu ocazia testării, pot deveni mai atenţi în legătură cu starea lor de sănătate, fie pot 

dezvolta o îngrijorare excesivă, percepută ca o povară, cu privire la boala pentru care au 

fost testaţi. Teama de cancer este frecvent întâlnită în orice populaţie şi în toate structurile 

sociale, pentru că, din orice punct am privi, diagnosticul de cancer este asociat cu ideea de 

eşec al tratamentului, suferinţă fizică, emoţională, psihică şi deces. În cursul campaniilor de 

screening există posibilitatea ca această temere să se transforme în anxietate dificil de 

gestionat. Aceleaşi entităţi de etică le ridică screeningul pentru alte boli netransmisibile, 

cum sunt bolile cardiovasculare, diabetul, osteoporoza, precum şi testările genetice. 
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Ethical considerations in screening for various 
non-communicable diseases 

Liliana Chelaru1, Alina Manole2, Carmen Ungureanu1,  
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Screening represents the identification of subjects with a particular condition out of a 

tested population, but that population is mostly made up of healthy subjects who, on 

testing, can become more alert about their health, or they may develop an excessive 

concern, perceived as a burden, about the disease they were tested for. Fear of cancer is 

commonly found in any community and in all social structures because, from any point we 

look at, cancer diagnosis is associated with the idea of treatment, physical, emotional, 

mental failure and death. During the screening campaigns, this fear can turn into anxiety 

that is difficult to manage. The same ethical entities could raise the screening for other 

non-communicable diseases, such as cardiovascular disease, diabetes mellitus, 

osteoporosis, or genetic testing. 
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Dreptul la asistenţă medicală. Dependenţa de 
asistenţă medicală 
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5Fundaţia Medicală ”Sfântul Luca” 

Cuvinte cheie: dependenţa de asistenţa medicală 

Progresele tehnice spectaculoase din medicină, incluzând extinderea screeningurilor, 

telemedicină şi, mai ales, conceptul de e-Health au permis controlul strâns al riscului de 

boală pentru omul sănătos şi respectiv, controlul evoluţiei bolii la pacientul cronic. Noţiunii 

de drept la sănătate i se substituie treptat cea de obligaţie la sănătate, prin impunerea 

parcurgerii traseului medical în forma acceptată şi promovată de societate. Cultivarea la 

nivel social a unei atitudini înalt preventive în scopul reducerii costurilor antrenate de 

boală are ca efect la nivelul individului dezvoltarea unei anxietăţi legate de eventualitatea 

bolii, cu tendinţa de suprautilizare a serviciilor de sănătate, începând de la informarea pe 

internet şi continuând cu căutarea celei mai bune opinii medicale. Întrucât această 

conduită ajunge să interfere cu majoritatea aspectelor vieţii (alimentaţie, activitate fizică, 

vestimentaţie, sarcina, activitatea de la locul de muncă, etc.) putem considera că există 

argumente pentru susţinerea conceptului de dependenţă de asistenţă medicală. Lucrarea 

de faţă reprezintă un review al literaturii ştiinţifice medicale, psihologice, sociologice şi 

teologice în scopul definirii şi argumentării conceptului de dependenţa de asistenţă 

medicală. 
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The right to healthcare. The healthcare 
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The spectacular medical progresses, including screening, telemedicine and especially e-

Health advancements, allowed closer examination of both the healthy individual’s disease 

risks and chronic patient’s disease evolution. The right-to-healthcare notion is gradually 

substituted by the obliged-to-be-healthy idea enforced through medical checks as they 

are promoted and accepted by our society. The promotion at a societal level of a highly-

preventive attitude in order to reduce the cost of disease has, at individual level, the effect 

of developing anxiety about the eventuality of the disease, with the overuse of health 

services, starting with Internet individual medical research and searching for the best 

medical assessments. Since this behavior eventually interferes with most aspects of life 

(nutrition, physical activity, clothing, pregnancy, workplace activity etc.), we identified and 

summed up a number of arguments that may support the idea of healthcare dependency. 

This paper represents a review of medical, psychological, sociological and theological 

scientific literature in order to define and argue the concept of healthcare dependency. 
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Aspecte şi problematici bioetice în terapiile 
intrauterine 

G.C. Curcă 
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Cuvinte cheie: terapie genică, fertilizare in vitro, transplantarea celulelor stem, terapii în utero, relaţie 
medic pacient, beneficii/riscuri 

Autorul prezintă istoric evoluţia pe care terapiile intrauterine au înregistrat-o în ultimii 30 

de ani: terapiile de fertilizare in vitro, terapiile genice, chirurgie fetală, transplantarea 

celulelor stem. Se subliniază că etic, cele mai bune interese sunt ale ambilor pacienţi: fetus-

ul şi mama gravidă. Terapia fetală determină posibile conflicte etice şi dileme subsecvenţe 

între beneficenta/nonmaleficenta, autonomie/beneficienta, autonomie/justiţie. Atunci 

când eficacitatea este dovedită, de obicei mamele acceptă terapia fetală. În lipsa dovezilor 

de eficacitate cercetarea formală devine obligatorie prin protocoale supuse verificării 

externe a comisiilor de etică. Practica inovativă trebuie trecută în cercetare formală cu cât 

se îndepărtează mai mult de standardul de practică, cu cât asociază riscuri semnificative 

mai multe sau ori de câte ori se intenţionează ca rezultatele inovaţiilor să se folosească 

pentru a produce o cunoaştere generalizabilă. Atunci când există un risc rezonabil că 

fetusul va suferi vătămări substanţiale sau de neevitat, intervenţia de terapie fetală este 

eficace iar riscul asupra sănătăţii mamei este neglijabil, se va încerca convingerea mamei 

asupra acceptului intervenţiei fără însă a o obliga. Medicul se afla într-o dilemă etică 

medicală în care abordarea etică profesională este corectă atâta timp cât va considera că 

are de îngrijit doi pacienţi aflaţi în interconectivitate protejând însă autonomia mamei cât 

şi capacitatea ei de decizie referitoare la problematica sarcinii acesteia. Se crează o etică 

motivaţională a beneficenţei faţă de fetus şi o obligaţie bazată pe beneficenţa pentru 

mama în nevoia de îngrijire a fetusului său. Intervenţiile nu vor fi niciodată adresate numai 

beneficiilor mamei. Terapia genică a cunoscut în anul 2017-2018 modificări fundamentale 

şi o deschidere majoră care a relansat-o pentru următorul deceniu: acestea sunt susţinute 

de imunoterapiile CAR-T, tratamentul cu substanţe tip Luxturna şi terapia genică CRISPR. 

Mai multă tehnologie însă aduce după sine mai multă nevoie de etică medicală precum şi 

o mai corectă apreciere a balanţei beneficii/riscuri şi nu simplifică ci complică aspectele 

etice. 
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Copilul ca persoană vulnerabilă este o ţintă în 
cercetarea ştiinţifică? Principii ale cercetării 
ştiinţifice pe copilul ca subiect uman 

G.C. Curca1, C. Dogaroiu1, F.V. Perde1, V.I. Chirica1, G.M. Decu1,  
O. Isaila2, I. Diac1,2 
1Medicină legală şi Bioetică U.M.F. ”Carol Davila” 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” 

Cuvinte cheie: copil, vulnerabilitate, drepturi, etica cercetării, subiect uman 

Exista o nevoie crescândă de moralitate în practica curativă şi de cercetare medicală. 

Declaraţia de la Helsinki (a 64-a întrunire generală de la Fortalezza Brazilia, oct. 2014), 

susţine această nevoie şi subliniază importanţa atât a cercetării ştiinţifice cât şi a eticii 

profesionale şi a respectului pentru demnitatea fiinţei umane. Nevoia de moralitate este 

chiar sursa moralităţii iar responsabilitatea se împarte între cercetător, sponsor şi societate.  

Cotele de responsabilitate sunt greu de definit dar medicul va considera că “Sănătatea 

pacientului meu este prima mea îndatorire” (Decl. de la Geneva, 1948). Copiii sunt 

persoane vulnerabile, care nu se pot apăra şi de aceea au drepturile fundamentale ca şi 

datorie pozitivă aflate în responsabilitatea de corelativitate a celorlalţi. Un copil vulnerabil 

este o persoană sub 18 ani care necesită asistenţa de îngrijire pentru ei însişi, fiind 

incapabili să se protejeze de a fi vătămaţi sau exploataţi.  

Vulnerabilitatea este determinată de minoritate, dizabilitate sau orice formă de boală. 

România are un index de vulnerabilitate al copilului de 40,9/100 ceea ce atrage atenţia 

asupra atentei analize a balanţei beneficii/riscuri în cazul fiecărui proiect de cercetare în 

care sunt incluşi ca şi subiecţi umani, copii.  

Autorii prezintă principalele riscuri pe care le poate avea copilul ca subiect al cercetării atât 

din perspectiva istorică cât şi cazuistica. Totodată sunt subliniate principiile etice ale 

cercetării pe subiect uman şi pe persoana fără capacitatea de a consimţi.  

Se apreciază că medicul trebuie să se considere a fi deopotrivă un profesionist în exerciţiul 

actului medical/chirurgical dar şi un gardian al drepturilor copilului minor pe care îl 

îngrijeşte. Cercetarea nu trebuie să presupună mai mult decât riscuri minime pentru 
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copilul ca subiect al cercetării. Riscurile pot fi acceptabil de a fi mai mari decât minime 

numai atunci când copilul are beneficii directe pe care nu le poate atinge altfel. Autonomia 

copilului trebuie avută în vedere oricând ea se poate manifesta.  

Autorizarea şi controlul etic al cercetârii sunt obligatorii, transparenţa etică fiind imperios 

necesară în cercetarea pe subiectul minor. 
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Consimţământul informat pentru terapia de 
fibrinoliză în accidentul vascular cerebral 
ischemic acut 

Iuliana Diac1, Oana-Maria Isăilă1, G.C. Curca1,2 
1Institutul Naţional de Medicină Legală 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 

Cuvinte cheie: consimţământ informat, AVC ischemic, fibrinoliza 

Mortalitatea din România în cazurile de Accident Vascular Cerebral (AVC) ischemic  ocupă, 

conform statisticilor recente, locul trei în Europa, având totodată una dintre cele mai 

scăzute rate de instituire a terapiei specifice de fibrinoliză care are un beneficiu recunoscut 

prin scăderea mortalităţii şi morbidităţii. Obiectivul acestei lucrări este de a discuta 

situaţiile în care poate fi regăsit un pacient cu accident vascular cerebral ischemic acut, 

eligibil pentru terapia de fibrinoliză, în raport cu autorizarea actului medical prin semnarea 

consimţământului informat. Capacitatea de a consimţi asupra actului medicale a fost 

analizată în raport cu scara de evaluare neurologică inclusă în criteriile din Ghidul de 

Diagnostic şi Tratament al AVC-urilor Ischemice, respectiv pentru pacientul conştient, 

confuz, afazic sau în comă. Vulnerabilitatea pacientului cu AVC ischemic acut este dată pe 

de o parte de eventuale deficite motorii şi pe de altă parte de evaluarea capacităţii sale de 

a înţelege şi de a se exprima, în timpul foarte redus care poate fi acordat acestei etape. În 

situaţia deficitului motor ca impediment în semnarea consimţământului informat se va 

consemna consimţământul verbal de faţă cu un martor. În situaţiile în care starea acestuia 

de conştienţă este afectată, procedura operaţională standard privind traseul pacientului şi 

protocolul terapeutic în cadrul Programului Naţional de Fibrinoliză prevede semnarea 

consimţământului la actului medical de către aparţinători şi că în lipsa acestora, decizia 

poate fi luată de către medicul neurolog. 
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Riscurile polipragmaziei la bolnavii vârstnici 

Camelia Diaconu 
Clinica de Medicină Internă, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” 
Spitalul Clinic de Urgență București, România 

Cuvinte-cheie: polipragmazie, bolnav vârstnic, polimedicație, afecțiuni multiple 

Schemele de tratament ale bolnavului vârstnic includ adesea numeroase medicamente, 

din cauza afecțiunilor multiple, uneori severe. Cu toate acestea, vârstnicii au o 

farmacocinetică și farmacodinamică alterate, ceea ce poate constitui o problemă în 

abordarea terapeutică a diverselor afecțiuni. Ei prezintă reducerea funcției renale și 

hepatice (afectarea excreției medicamentului), reducerea masei adipoase (modificarea 

distribuției medicamentului), tulburări cognitive. Termenul de polipragmazie definește 

administrarea unui număr mare de medicamente (de regulă peste cinci) sau utilizarea unor 

doze neadecvate. Vârstnicii își autoadministrează adesea și medicamente OTC (over the 

counter) sau suplimente alimentare, care pot interacționa cu medicamentele prescrise de 

medic. Optimizarea schemelor terapeutice ale vârstnicilor trebuie să constituie o prioritate 

pentru medicul internist. Polipragmazia crește posibilitatea apariției “cascadelor de 

prescripție”, atunci când un efect secundar medicamentos este interpretat ca simptom al 

unei noi afecțiuni, pentru care se inițiază un medicament nou. Criteriile Beers sunt cele mai 

utilizate pentru evaluarea prescrierii inadecvate de medicamente la vârstnici. Prezentarea 

va include o serie de cazuri clinice ilustrative pentru conceptul de polipragmazie la 

vârstnici. 
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The risks of polypragmasia in elderly patients 

Camelia Diaconu 
Clinic of Internal Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” 
Clinical Emergency Hospital of Bucharest, Romania 

Keywords: polypragmasia, elderly patients, polymedication, multiple diseases 

Treatment schemes of the elderly patient often include many drugs because of multiple, 

sometimes severe, conditions. However, the elderly has altered pharmacokinetics and 

pharmacodynamics, which may be a problem in the treatment of various diseases. They 

have reduced renal and hepatic function (impaired drug excretion), reduced fat (change in 

drug distribution), cognitive impairment. The term polypragmasia defines the 

administration of a large number of drugs (usually over five) or the use of inappropriate 

doses. Elderly people often self-administer OTC (over the counter) medicines or dietary 

supplements that can interact with medications prescribed by the doctor. The 

optimization of the elderly's therapeutic schemes should be a priority for the internist. 

Polypragmasia increases the possibility of "prescription cascades", when a side effect is 

interpreted as a symptom of a new condition for which a new drug is initiated. The Beers 

criteria are most used to evaluate inadequate prescription medication in the elderly. The 

presentation will include a number of illustrative clinical cases for the concept of 

polypragmasia in the elderly. 
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Discutarea neresuscitării cu pacientul şi familia 
acestuia în îngrijirea paliativă 

Nicoleta Dima1, Elena Rezuş2, Roxana Gănceanu-Rusu1,  
Codruţa Bădescu1, Silvia-Veronica Miron3, Alexandra Burlui2,  
Anca Cardoneanu2, Minela Mărănducă1, Andreea Clim4, C. Rezuş1 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi, România, Clinica III Medicală, Spitalul Clinic 
Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon“, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi, România, Spitalul Clinic de Recuperare, 
Clinica I Reumatologie, Iaşi, România 
3Spitalul ”Sf. Sava“, Iaşi, România 
4Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă ”Sf. Spiridon“, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: îngrijire paliativă, comunicare, neresuscitare, deces 

Introducere: Îngrijirea şi asistarea medicală a pacienţilor la finalul vieţii au fost şi continuă 

să fie în centrul dezbaterilor etice din întreaga lume. Capacitatea medicinii moderne de a 

trata, vindeca şi de a prelungi viaţa este atât de avansată încât pare de neconceput un final 

fără intervenţia manevrelor de resuscitare, indiferent de prejudiciile pe care acestea le pot 

produce.  

Material şi metodă: Am efectuat analiza literaturii de specialitate din ultimii 15 ani, 

reţinând cele mai relevante dintre studiile publicate cu privire la menţionarea subiectului 

morţii. Comunicarea eficientă în îngrijirea paliativă trebuie să abordeze sensul ameninţării 

decesului pentru pacient şi reţeaua de suport a pacientului, pierderile asociate şi 

eventualele anxietăţi care pot apărea ulterior. Scopul procedurii de resuscitare este acelaşi 

cu al altor intervenţii medicale: menţinerea vieţii, suprimarea suferinţei, diminuarea 

deficitului neurologic, ameliorarea stării de sănătate. 

Rezultate: Decesul este privit de către bolnav ca înfrângere, de către medic drept un eşec, 

de către familie ca pe un eveniment cu consecinţe emoţionale importante, iar de către 

societate ca diminuarea costurilor economice. Există diferenţe de disponibilitate şi 

capacitate a pacienţilor de a vorbi despre propria moarte iminentă. Drepturile şi 

îndatoririle medicului nu pot fi privite şi exersate în abstract, ci numai în strânsă legatură 

cu cele ale pacientului. 
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Concluzii: Dreptul pacientului la sănătate se bazează pe starea sa de bine sau pe îngrijirile 

de sănătate care merită judecate de profesionişti cu capacitate de expertiză adecvata. 

Principiile de etică medicală, limitele ştiinţei medicale, credinţa culturală şi religioasă a 

personalului medical, pacienţilor şi familiei acestora influenţează decizia individuală de 

resuscitare cardiopulmonară.  

 

Discussion of non-resuscitation with the 
patient and its family in palliative care 

Nicoleta Dima1, Elena Rezuş2, Roxana Gănceanu-Rusu1,  
Codruţa Bădescu1, Silvia-Veronica Miron3, Alexandra Burlui2,  
Anca Cardoneanu2, Minela Mărănducă1, Andreea Clim4, C. Rezuş1 
1”Grigore T. Popa“ University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, ”St. Spiridon“ Emergency County 
Clinical Hospital, 3rd Medical Clinic Iasi, Romania 
2”Grigore T. Popa“ University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania; Clinical Rehabilitation Hospital, 
1st Rheumatology Clinic, Iasi, Romania 
3”St. Sava“ Hospital, Iasi, Romania 
4”St. Spiridon“ Emergency County Clinical Hospital, Iasi, Romania  

Keywords: palliative care, communication, non-resuscitation, death 

Introduction: Medical care and medical assistance to end-of-life patients have been and 

continue to be at the heart of ethical debates around the world. The ability of modern 

medicine to treat, cure and prolong life is so advanced that it seems inconceivable a final 

without the intervention of resuscitation maneuvers, regardless of the damage they can 

produce. 

Material and method: We have analyzed the literature of the last 15 years, retaining the 

most relevant of the published studies on the mention of the subject of death. Effective 

communication in palliative care should address the meaning of death threats to the 

patient and patient support network, associated losses and possible anxiety that may 

occur later. The purpose of the resuscitation procedure is the same as with other medical 

interventions: life maintenance, suppression of suffering, diminishing neurological deficit, 

improving health. 
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Results: Death is regarded by the patient as a defeat, by the physician as a failure, by the 

family as an event with important emotional consequences, and by society as a reduction 

in economic costs. There are differences in the availability and capacity of patients to talk 

about their own imminent death. The rights and duties of the doctor cannot be viewed 

and practiced in abstract, but only in close connection with those patients. 

Conclusions: The patient's right to health is based on his/her state of well-being or health 

care that is judged by professionals with the right expertise. The principles of medical 

ethics, the limits of medical science, the religious and religious belief of medical staff, 

patients and their families, influence the individual decision of cardiopulmonary 

resuscitation. 
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Spiritualitate versus religiozitate 

C. Dirtu, Camelia Soponaru 
Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iaşi 

Cuvinte cheie: spiritualitate, religiozitate, Big Five, ataşament 

Complet excluşi şi ignoraţi de unele teorii precum cea behavioristă, termeni precum 

spiritualitate sau religiozitate devin concepte centrale în teoriile de orientare umanistă. 

Centralitatea şi importanţa lor a condus la o competiţie acerbă între ele. Atunci când au 

fost tratate separat s-a ajuns la o înţelegere prea limitată a relaţiei lor. La fel s-a întâmplat 

şi atunci când conţinuturile lor au fost suprapuse până la a fi considerate identice. Astfel 

încât, îndelungată şi consistenta dezbatere referitoare la trasarea graniţelor acestor doi 

termeni, ne-a provocat să explorăm complexele intersectări de sensuri şi semnificaţii, 

deoarece pe baza unei foarte bune înţelegeri a acestora pot fi puse noi baze pentru 

cercetări viitoare. Am avut în vedere posibila integrare a spiritualităţii în rândul celor mai 

importanţi factori de personalitate (Big Five) şi strânsă legătură dintre dimensiunea 

spirituală a psihicului uman şi problematica ataşamentului sau cea a adaptării culturale. Iar 

în final, nu am neglijat nici scoaterea în evidenţă a relaţiilor dintre spirtualitate/religiozitate 

şi starea de sănătate sau boală a organismului uman. 
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Spirituality versus religiosity 

C. Dirtu, Camelia Soponaru 
“Al. I. Cuza” University, Iasi 

Keywords: spirituality, religiosity, Big Five, attachment 

Fully excluded and ignored by some theories as behaviourism, terms like spirituality and 

religiosity become core constructs in humanist orientation theories. Their centrality and 

importance led to a fierce competition between them. When treated separately they 

allowed for a very limited understanding of their relationship. The same happened when 

their contents were overlapped until they were considered the same. Thus, the long and 

consistent debate on the boundaries of these two terms has provoked us to explore the 

complex intersections of meanings and significations, because on the basis of their very 

good understanding, new foundations for future research can be put forward. We 

considered the possible integration of spirituality among the most important personality 

factors (Big Five) and the close link between the spiritual dimension of the human psyche 

and the attachment issue or the cultural adaptation. Finally, we have not neglected to 

emphasize the relationship between spirituality/religiosity and the state of health or 

disease of the human body. 
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Drepturile copilului la activitatea fizică şi sport 
în şcoală – reglementări europene 

A. Druică, B. Ioan, E.M. Cărăuşu, V. Mocanu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: activitate fizică, sport, copil, sănătate, reglementări 

Activitatea fizică este una dintre cele mai elementare funcţii umane. Este o bază 

importantă a sănătăţii pe tot parcursul vieţii. Studiile arată că activitatea fizică reduce riscul 

unor afecţiuni cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2, cancerul, excesul 

de greutate şi obezitatea, şi îmbunătăţeşte sănătatea musculoscheletală şi starea 

psihologică. De-a lungul copilăriei şi adolescenţei, activitatea fizică este necesară pentru 

dezvoltarea abilităţilor motorii de bază, precum şi dezvoltarea musculo-scheletică. Mai 

mult, activitatea fizică este inclusă în Convenţia Naţiunilor Unite privind drepturile 

copilului. Există mai multe forme diferite, tipuri şi niveluri de intensitate a activităţii fizice. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (O.M.S.) recomandă copiilor şi tinerilor să acumuleze cel 

puţin 60 de minute în fiecare zi de activitate fizică de intensitate moderată până la 

intensitate viguroasă. Promovarea sportivă are o istorie îndelungată în multe ţări, dar 

exemple de strategii naţionale pentru promovarea activităţii fizice în domeniul sănătăţii 

datează doar din ultimii ani. Ȋn 2004, la Adunarea Mondială a Sănătăţii, O.M.S. a adoptat 

“Strategia globală privind nutriţia, activitatea fizică şi sănătatea”. Aceasta descrie 

modalităţile de acţiune pentru o nutriţie sănătoasă şi o activitate fizică regulată. Şcolile 

sunt un loc ideal pentru a pune în practică comportamente sănătoase precum activitatea 

fizică, deoarece tinerii petrec atât de mult timp în şcoală. Programele de activitate fizică 

şcolară pot contribui semnificativ la dezvoltarea unor copii sănătoşi şi activi şi pot preveni 

apariţia unor afecţiuni cronice. 
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Children's rights to physical activity and sports 
in school - european regulations 

A. Druică, B. Ioan, E.M. Cărăuşu, V. Mocanu 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: physical activity, sport, child, health, regulations 

Physical activity is one of the most basic human functions. It is an important foundation of 

health throughout life. Studies shows that physical activity reduces the risk of certain 

chronic conditions such as cardiovascular diseases, diabetes type 2, cancer, overweight 

and obesity, and improves musculoskeletal health and psychological well-being. 

Throughout childhood and adolescence, physical activity is necessary for the development 

of basic motor skills, as well as musculoskeletal development. Furthermore, physical 

activity is embedded in the United Nations Convention on the Rights of the Child. There 

are many different forms, kinds and levels of intensity of physical activity. The World Health 

Organization (WHO) recommends children and young people should accumulate at least 

60 minutes of moderate- to vigorous-intensity physical activity every day. Sports 

promotion has a long history in many countries (3), but examples of national strategies for 

the promotion of health physical activity date only from the past few years. In 2004, at the 

World Health Assembly, the WHO adopted the "Global Strategy on Diet, Physical Activity 

and Health". It describes how to act for healthy nutrition and regular physical activity. 

Schools are an ideal place for implementing healthy behaviors such as physical activity, 

because young people spend so much time in school. School physical activity programs 

can contribute meaningfully to the development of healthy, active children and can 

prevent the occurrence of chronic conditions. 
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Deconspirarea datelor personale şi a celor 
medicale în situaţiile medicale litigioase, de la 
protejarea demnităţii persoanei la asigurarea 
dreptului la informare 

R.M. Dumitrescu 
Universitatea Bucureşti, Scoala Doctorală de Sociologie 
Spitalul ”Medicover” Bucureşti 

Cuvinte cheie: malpraxis medical, date personale şi medicale, stiri on-line, jurisprudenţă, confidenţialitate 

Introducere: Analiza preliminară a datelor obţinute în cadrul unei cercetări doctorale 

sociologice privind malpraxisul medical în România a ridicat necesitatea abordării şi dintr-

o perspectivă etică. Culegerea datelor s-a facut pornind de la principiul triangulării 

sociologice (Norman Denzin) şi a avut drept surse fluxurile de ştiri ale ziarelor cu ediţii on-

line, documentele de jurisprudenţă şi dosarele având drept obiect malpraxisul medical 

publicate pe portalul instanţelor precum şi analiza comentariilor la acest subiect pe un 

grup profesional al medicilor de pe o reţea de socializare.  

Material şi metodă: Metodologia a presupus o analiză calitativă de conţinut (Earl Babbie) 

a unui număr de 98 de ştiri publicate în perioada 2007-2018 şi a unui număr de 14 

documente oficiale de jurisprudenţă. 

Rezultate: Publicarea în ştirile on-line de date cu caracter personal şi de date medicale este 

un aspect obişnuit. Procedurile de anonimizare ale datelor personale procesate de 

instituţiile judiciare par să aibă un aspect formal şi neunitar. Datele cu caracter special 

(medicale) apar într-un mod extensiv, o serie de documente medicale (rapoarte de 

expertiză, foi de observaţie clinică, rapoarte de autopsie, rapoarte privind expertiza 

capacităţii de muncă) apar sub formă de extras facilitând deconspirarea datelor personale. 

Încă din titlu, în 16 ştiri, se face referire la persoane care au decedat ridicându-se probleme 

de natură etică mai mari în ceea ce priveşte protejarea identităţii. 

Concluzii: Păstrarea confidenţialităţii datelor medicale rămâne o problemă atât în media 

cât şi în cadrul instituţiilor juduciare. Păstrarea confidenţialităţii este un drept legal şi se află 

în strânsă legatură cu protejarea demnităţii persoanei. 
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Disclosure of personal data and medical data 
in litigical medical situations; from protecting 
the person's dignity to ensure the right to 
information 

R.M. Dumitrescu 
Bucharest University, Doctoral School of Sociology 
“Medicover” Bucharest Hospital 

Keywords: medical malpractice, personal and medical data, online news, jurisprudence, privacy 

Introduction: The preliminary analysis of the data obtained in a sociological doctoral 

research on medical malpractice in Romania has raised the necessity of approach from an 

ethical perspective as well. The data collection was based on the principle of sociological 

triangulation (Norman Denzin) and has as its source news feeds of online editions, 

jurisprudence documents and medical malpractice files published on the court portal as 

well as commentary analysis topic on a professional group of physicians on a social 

network. 

Material and method: The methodology implied a qualitative content analysis (Earl 

Babbie) of a number of 98 news items published between 2007 and 2018 and a total of 14 

official jurisprudence documents. 

Results: Publishing in online news of personal data and medical data is a common issue. 

The anonymization procedures of personal data processed by judicial institutions seem to 

have a formal and non-uniform aspect. Special (medical) data appear in an extensive way; 

different medical documents (expert reports, clinical observation sheets, autopsy reports, 

work capacity expertise reports) appear in the form of extracts facilitating the disclosure of 

personal data. Even in the title, in 16 news, reference is made to people who have died 

raising issues of a higher ethical nature in terms of protecting their identity. 

Conclusions: keeping confidentiality of medical data remains a problem both in the media 

and within the judicial institutions. Keeping confidentiality is a legal right and is closely 

related to protecting the person's dignity. 
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Pain: medical, ethical, and legal considerations 

Mariana Floria, Genoveva Livia Baroi, Anca Ouatu, 
Daniela Maria Tănase 
Clinical Emergency Hospital 
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iasi, Romania 

Keywords: pain, ethical, legal, human rights 

Pain management as a human right implies medical, ethical, and legal issues. This concept 

gained momentum with the 2004 European Federation of International Association for the 

Study of Pain and World Health Organization-sponsored “Global Day Against Pain,” where 

it was adopted as a central theme. Reasons for deficiencies in pain management include 

cultural, societal, religious, and political attitudes. The biomedical model of disease, 

focused on pathophysiology rather than quality of life, reinforces entrenched attitudes 

that marginalize pain management as a priority. In surgery treatment and especially in 

vascular surgery vascular this is very important. Strategies currently applied for 

improvement include framing pain management as an ethical issue; promoting pain 

management as a legal right, defining pain management as a fundamental human right, 

categorizing failure to provide pain management as professional misconduct, and issuing 

guidelines and standards of practice by professional bodies. Unreasonable failure to treat 

pain is viewed worldwide as poor medicine, unethical practice, and an abrogation of a 

fundamental human right. 
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Copacul Vieţii – practica narativă de 
împărtăşire a identităţilor adolescenţilor şi 
tinerilor 
O. Gavrilovici1, Aliona Dronic2  
1Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi  
2Asociaţia ”Psiterra” 

Cuvinte cheie: practica narativă, identitate narativă 

Diferite aplicaţii ale terapiei narative (White, 2007) au început să fie explorate în studii 

cantitative şi calitative în ultimii 10-15 ani. ”Revoluţia” narativă este recentă, în România 

fiind puţini cercetători şi practicieni implicaţi în abordarea narativă. În cadrul a două 

proiecte internaţionale Erasmus+ (PROVA şi YOU-ROPE) o largă serie de practici narative 

au fost puse în operă pentru a a oferi adolescenţilor şi tinerilor adulţi posibilitatea de a 

exprimă şi a pune în circulaţie poveşti personale care sunt prezentate din perspectiva 

identităţilor nonstructuraliste. Care sunt identităţile împărtăşite de tinerii români care sunt 

în detenţie sau în probaţiune, afectaţi direct sau indirect de situaţii caracterizate de 

violenţă? 

Studiul se axează pe una din practicile narative utilizate în aceste proiect, ”Copacul Vietii” 

(Ncube, 2006). Această practică invită participanţii să împărtăşească aspecte ale vieţii care 

decurg din descrieri nonstructuraliste ale propriei identităţi în relaţie cu zonele definite de 

un desen al unui arbore (rădăcini, linia solului, trunchi, ramuri, frunze, flori, fructe), 

implicându-i în re-definirea unor poveşti personale care se intersectează în procesul de 

intervievare narativă în grup. Sunt prezentate studii de caz al participanţilor implicaţi 

menţionând principiile narative care au fost urmărite. 

Implicarea participanţilor este exprimată de valorile, principiile şi angajamentele personale 

iluminate de reflecţiile celor care au jucat rolul de ”martor neimplicat” şi în urma acestui 

proces s-a subliniat comunalitatea aspiraţiilor umane bazate pe valori care trec de 

contextele personale şi istorice. Împărtăşirea descrierilor bogate a identităţilor personale 

promovează naraţiuni comune şi permite structurarea unor legături axiologice şi 

principiale care ghidează vieţile celor implicaţi. Practica ”Copacul Vieţii”, în concluzie, 
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poate fi înţeleasă ca un vehicul pentru o călătorie narativă în care identităţile personale în 

contact creează şi potenţează restaurarea unei identităţi comune păstrând, în acelaşi timp, 

demnitatea celor implicaţi. Se prezintă şi implicaţii ale aplicaţiilor practice narative cu 

adolescenţi şi tineri adulţi în contexte caracterizate de violenţă şi asupra dezvoltării 

profesionale ale personalului multidisciplinar. 

 

Tree of Life - a narrative practice for shared 
identities for Romanian adolescents and youth 

O. Gavrilovici1, Aliona Dronic2 
1”Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi 
2”Psiterra” Association 

Keywords: narrative practice, narrative identity 

The various applications of narrative therapy (White, 2007) begin to be scrutinized in 

various qualitative and quantitative research in the past 10-15 years. The narrative 

„revolution” is rather new and its followers, practitioners and researchers, are scarce in 

Romania. Under the scope of two Erasmus+ international projects (PROVA and YOU-ROPE) 

a wide array of narrative practices was designed to offer adolescents, youth and young 

adults’ possibilities for expression and circulation of personal stories illuminating non-

structuralist identity descriptions. What are the shared identities of Romanian adolescents 

and youth living in detention or in community, affected directly or indirectly of violent 

circumstances? 

The paper focuses on one of the narrative practices used in these projects, the „Tree of Life” 

(ToL) (Ncube, 2006). The ToL practice invites the participants to share aspects of their life 

following non-structuralist identity descriptions attached to areas of a drawing of a tree 

(roots, ground, trunk, branches, leaves, flowers, fruits), engaging them into re-authoring 

stories that are connected via narrative interviewing in a group setting. The paper presents 

case studies of young participants engaged in ToL practice, underlining the narrative 

principles applicable. 
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The engagement of the participants with relevant personal values, principles and 

commitments are rendered visible in the reflections of the “outsider witness” participants 

emphasizing the commonality of value-based and value-laden human aspirations that go 

beyond personal and historical contexts. 

Sharing rich descriptions of personal identity forges affiliative stories of communality and 

knits areas of shared values and desirable principles for living. The ToL practice, in 

conclusion, may be understood as a vehicle for a journey for shared identities, and a 

restauration of community related identities while promoting and preserving human 

dignity to all involved.  

Implications on working with adolescents and youth in contexts of violence and on the 

professional development of multidisciplinary staff are discussed. 
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Valori plurale și exigențe etice în lumea 
contemporană 

Cristina Gavriluță 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași 
Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice 

Cuvinte cheie: valori, etică, gândire slabă, rezonabilitate  

Astăzi, nu mai este nici un secret pentru nimeni că valorile și normele s-au multiplicat și 

nuanțat extrem de mult. Ele sunt consecința unei extraordinare diversități a experiențelor 

noastre zilnice și a provocărilor care vin din cele mai diverse zone. Contactul cu Alteritatea 

în cele mai neașteptate chipuri, dezvoltarea noilor tehnologii, situațiile cotidiene sunt tot 

atâtea cauze ale unei permanente normativizări a vieții. Motivația principală ar fi asigurarea 

securității și a unui echilibru social. Dincolo de aspectele pozitive ale acestui fapt 

constatăm, în același timp, un proces de diversificare a definițiilor pe care le primesc 

valorile tari. Consecința acestui fapt ar putea fi și o relativizare a valorilor sub semnul unei 

„gândiri slabe”, specifică unei „societăți transparente”, așa cum o anunță Gianni Vattimo în 

scrierile sale. În aceste condiții însăși etica stă sub semnul unor exigențe multiple ieșind de 

sub zodia universalității. Ea capătă accente particulare sub chipul unei rezonabilități 

practice. 
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Cancerul pulmonar non-microcelular la 
pacienţii vârstnici: tratăm sau nu tratăm? 

D. Geambulat1, I.A. Arghir2, Cristina Popi Cioti2, Simona Raileanu2, 
Ioana Husaru3 
1Secţia de Pneumologie I, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, România 
2Universitatea “Ovidius” Constanţa, România 
3Secţia de Pneumologie II, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa, România 

Cuvinte cheie: cancer pulmonar, vârstnic, efecte adverse, supravieţuire 

Introducere: Cancerul pulmonar este cea mai frecventă cauză de deces prin cancer la 

bărbaţi şi femei, cu o vârstă medie la diagnostic de 70 de ani. În ciuda morbidităţii şi 

mortalităţii mari în rândul vârstnicilor, studiile clinice evită populaţia geriatrică, prin 

urmare, aceştia sunt expuşi riscului de a fi netrataţi sau trataţi inadecvat. Scopul studiului 

a fost evaluarea caracteristicilor cancerului pulmonar non-microcelular (NSCLC) în funcţie 

de vârstă.  

Material şi metodă: Studiul caz-control, efectuat în perioada ianuarie 2008 - decembrie 

2012, a cuprins pacienţii cu NSCLC internati în Spitalul Clinic de Pneumologie Constanţa. 

Populaţia ţintă a fost reprezentată de vârstnici (≥ 65 ani), iar cazurile-control reprezentate 

de pacienţi cu vârsta sub 65 de ani.  

Rezultate: Din 325 de pacienţi cu NSCLC, 140 (43,1%) au avut vârsta ≥ 65 ani, majoritatea 

în stadii inoperabile de boală (77,6%). În rândul vârstnicilor, au predominat femeile (25,5% 

vs 12,4%, p < 0,003), fumătorii (24,3% vs 14,6%, p < 0,05), carcinomul cu celule scuamoase 

(31.4% vs 20.5%, p < 0,02) şi comorbidităţile (37,5% vs 10,1%, p < 0,002). Deşi stadiul I a fost 

mai frecvent diagnosticat la vârstnici (6,5% vs 3,3%, p = 0,05), puţini dintre aceştia au suferit 

o rezecţie chirurgicală (12,1% vs 23,8%, p < 0,03), chimio- sau radioterapie (p < 0.05). 

Supravieţuirea a fost mai mică la vârstnici (9,15 luni vs 12,83 luni, p = 0,001).  

În concluzie, la pacienţii cu NSCLC, vârsta mai înaintată este un factor major de risc pentru 

terapia inadecvată şi prognosticul prost, cu o supravieţuire mai scăzută, fiind necesare 

studii prospective pentru ghidarea managementului acestor pacienţi. 
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Non-small-cell lung cancer in elderly patients: 
to treat or not to treat? 

Denis Geambulat1, I.A. Arghir2, Cristina Popi Cioti2, Simona Raileanu2, 
Ioana Husaru3 
1Pneumology I Department, Clinical Hospital of Pneumophtisiology, Constanta, Romania 
2“Ovidius” University of Constanta, Romania 
3Pneumology II Department, Clinical Hospital of Pneumophtisiology, Constanta, Romania 

Key words: lung cancer, elderly, adverse events, survival 

Introduction: Lung cancer is the most common cause of cancer-related deaths in males 

and females, with a median age of diagnosis of 70 years. Despite its high rates of morbidity 

and mortality among older patients, clinical trials are avoiding geriatrics, therefore, old 

people are at risk of under or inadequate therapy. The aim of study was to assess the 

characteristics of non-small-cell lung cancer (NSCLC) by age.  

Material and methods: A 5 year - case control study was performed from January 2008 to 

December 2012 in NSCLC patients, admitted in Constanta Clinical Pulmonology Hospital, 

Romania. Target population was divided into cases represented by elderly (≥ 65 years) and 

controls represented by patients below 65 years old.  

Results: Of 325 NSCLC patients, 140 (43.1%) were aged >65 years, mostly in advanced 

inoperable stages of disease (77.6%). Among older patients, it was a predominance of 

women (25.5% versus 12.4%, p < 0.003), ex-smokers (24.3% versus 14.6%, p < 0.05), 

squamous cell lung carcinoma (31.4% versus 20.5%, p < 0.02) and comorbidities (37.5% 

versus 10.1% p < 0.002). Although stage 1 of NSCLC was more frequent diagnosed in cases 

(6.5%) versus controls (3.3%, p = 0.05), only a few underwent surgical resection (12.1% 

versus 23.8%, p < 0.03), chemotherapy and radiation therapy (p<0.05). The overall survival 

was lower in cases than controls (9.15 months versus 12.83 months, p = 0.001).  

In conclusion, older age is a major risk factor of inadequate therapy and poor prognosis 

with shorter survival in NSCLC patients. Prospective studies are useful to guiding clinical 

management of NSCLC in older patients. 
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Tuberculoza vârstnicului – o provocare în 
practica medicală 

Denis Geambulat1, I.A. Arghir2, Ioana Husaru3, Simona Raileanu2, 
Cristina Popi Cioti2 
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Cuvint cheie: tuberculoza, vârstnic, probleme etice, dificultăţi de tratament 

Introducere: Tuberculoza (TB) este considerată, la nivel global, a doua cauză de deces din 

rândul bolilor infecţioase, în ciuda disponibilităţii medicaţiei eficiente. Sunt puţine studii 

care să documenteze TB la vârstnici, din perspectiva problemelor etice ale terapiei.  

Obiectivul studiului a fost identificarea rezultatelor tratamentului TB la pacienţii vârstnici. 

Material şi metodă: Studiul retrospectiv a fost efectuat în rândul pacienţilor cu TB internaţi 

în perioada iunie 2016 - mai 2017, în Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa. Datele 

clinice şi radiologice ale pacienţilor vârstnici (> 60 ani) cu TB, au fost analizate comparativ 

cu datele pacienţilor cu vârsta între 15 - 59 ani.  

Rezultate: Un sfert dintre pacienţii cu TB au fost vârstnici (n = 178/438; p < 0,05). În rândul 

acestora, a predominat sexul masculin (72,2% vs 63,6%, p < 0,05), nefumătorii (55% vs 40%, 

p < 0,05), prezenţa altor comorbidităţi (44,5% vs 5,6%, p < 0.01). TB pulmonară a fost mai 

frecventă la vârstnici (97,3% vs 91,5%, p < 0,05), cu o proporţie mai mare de negativitate a 

microscopiei în spută, (45,6% vs 35,4%, p < 0,05), dar cu efecte secundare asociate terapiei 

anti-TB mai frecvente (58,8% versus 45,2%, p = 0,05) şi un risc de mortalitate de aproape 

de 3 ori mai mare (9.4% vs. 3,5%, p < 0,001).  

Concluzii: Tuberculoza geriatrică este mai dificil de diagnosticat şi tratat, datorită ratei mai 

mari a negativităţii sputei, a numeroaselor efecte secundare asociate tratamentului şi a 

mortalităţii mai mari. Este necesară elaborarea şi introducerea unor intervenţii medicale 

specifice pentru o mai bună gestionare a tuberculozei geriatrice. 
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Geriatric tuberculosis disease - a challenge in 
medical practice 
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Key words: tuberculosis, elderly, ethical issues, difficult to treat 

Background: Tuberculosis (TB) is globally considered the second cause of death among 

infectious diseases, despite the availability of effective medication. Few studies 

documented TB among elderly from the perspective of ethical issues of therapy.  

The objective of this study was to identify TB treatment outcomes among elderly patients.  

Material and methods: A retrospective study was conducted among TB patients 

hospitalized from June 2016 to May 2017, in Constanta Clinical Pulmonology Hospital, 

Romania. All clinical and radiological data of TB treated elderly patients (>60 years) were 

analyzed comparing to adults aged from 15 to 59 years.  

Results: A quarter of TB patients were older (n= 178/438; 24.6%; p < 0.05). Among older 

patients, it was a predominance of males (72.2% vs 63.6%; p < 0.05), non-smokers (55% vs 

40%; p < 0.05), other comorbidities (44.5% vs 5.6%, p < 0.01). Pulmonary TB was more 

frequent among elderly (97.3% vs 91.5%, p < 0.05), with a higher proportion of negative 

smears (45.6% vs 35.4%, p < 0.05), a lower sputum conversion rate at the end of the 

intensive phase (78.1% vs. 89.7%, p < 0.01), but a higher rate of side effects related to anti-

TB drugs (58.8% vs. 45.2%, p = 0.05) and almost 3 times higher risk of death (9.4% vs. 3.5%, 

p < 0.001).  

Conclusions: Geriatric tuberculosis is more difficult to be diagnosed and treated because 

of its higher rate of smear-negative sputum, lower rate of sputum conversion, increased 

rates of drug side effects, and higher mortality. Specific medical interventions are needed 

to be developed and introduced for better management of TB in the elderly. 
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Aspecte ale relaționării cu pacientul în 
ambulatorul de gastroenterologie la etapa de 
primire a acestuia 

Elena Gologan, Gabriela Ștefănescu, Dana Mitrică, Oana Timofte,  
G. Bălan jr., Georgiana Gâlcă 
Disciplina de Semiologie Medicală Gastroenterologie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. 
Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: programare, ambulator, gastroenterologie, urgență 

Introducere: Pacienții ce se adresează serviciilor de ambulator gastroenterologie necesită 

o programare prealabilă.  

Discuții: Din punct de vedere practic realizarea acestei programări ridică adesea probleme, 

identificarea acestora fiind un factor esențial în soluționarea lor.  

O problemă o constituie maniera de realizare a programărilor ce impune selectarea, pe 

criterii sumare, a cazurilor care nu se constituie în urgențe și care vor fi programate. 

Noțiunea de urgență medicală însă nu este întotdeauna perfect cuantificabilă ci adesea se 

așează pe o paletă în care diferite suferințe prezintă grade diferite de urgență diagnostică 

și terapeutică. Din păcate însă, aprecierea corectă a unei situații presupune consultul 

prealabil al pacientului ceea ce face ca în serviciile de ambulator numărul consultațiilor 

reale să fie cu mult mai mare decât cel agreat oficial și decontat de casele de asigurări de 

sănătate iar realizarea practică să se facă prin munca voluntară a personalului medical ceea 

ce duce adesea la suprasolicitare și crește riscul de malpraxis. Unele servicii beneficiază de 

personal mediu format în vederea “sortării” rapide  a cazurilor dintr-o sală de așteptare dar 

acest lucru nu este uniform. 

O soluție la aceste probleme o constituie stabilirea unui protocol cuantificabil pe criterii 

medicale stricte care să permită organizarea activității în sistem programat, criterii care să 

fie comunicate și pacienților.  

În concluzie fiecare etapă a actului medical este esențială unei relații sănătoase între 

ofertantul de servicii medicale și beneficiarul acestora, existând întotdeauna soluții pentru 

ameliorarea derapajelor sau situațiilor incerte. 
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Mania confirmării subiective 

Ioan Gotcă 

Atunci când tragi o concluzie în mod pripit după primele impresii subiective și cauți în mod 

forțat argumentele care să confirme doar că tu ai gândit bine și care se vor adapta logicii 

tale incorecte sau insuficiente, înseamnă că suferi de mania confirmării subiective. 

De fapt dacă suferi de această manie nu ai capacitatea să recunoști că ai greșit. Deci nu poți 

interpreta nici măcar indiciile evidente sau flagrante care demonstrează că ești orientat rău 

ori că ești pe un drum periculos. 

Practic din momentul în care ți-ai făcut o impresie depsre o situație dată (să spunem destul 

de dificilă, emoționantă sau complexă), reinterpretezi datele realității în funcție de ideea ta 

personală, care funcționează ca și cum ar fi sigură, de necontestat, absolut normală, 

obligatoriu de urmat și nu în funcție de realitate. 

Foarte mulți oameni nu au această capacitate de a recunoaște când au greșit și încearcă să 

își justifice acțiunile lor în funcție de o decizie deja luată PROST așa cum se poate 

demonstra în cazul celor care eșuează în alegerea partenerului de viață, a profesiei, a unui 

traseu auto insuficient cunoscut. 

Foarte puțini oameni pun la îndoială capacitatea lor de a alege, de a judeca – mai ales dacă 

de cele mai multe ori au rezolvat problemele. Convingerea fiecăruia că știe ce face, că a mai 

rezolvat o astfel de problemă este extrem de importantă. Această convingere declanșează 

un exces de încredere în sine, un orgoliu personal periculos caracteristic de regulă celor cu 

narcisism sau chiar la cei cu tendințe histrionice. 

Oboseala unei persoane poate contribui la erori de moment. 

Persoanele cu tendințe paranoice sunt foarte predispuse la aceste manifestări maniacale 

autoconfirmative. Din poziția de șefi autoritari orgoliul este oarecum de așteptat. Dar până 

să ajungă șefi ei aprobă imediat pe orice șef influent, instinctiv pentru a beneficia de 

susținere la momentul critic. 

Esențialul explicației cu privire la mania confirmării subiective stă într-o deficiență, în 

neatenția la detalii. Superficialitatea în a studia un plan de rutină este deseori comunicată 
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ca fiind o trăsătură constantă a personalității lor și determină inevitabil pericolele cele mai 

mari. 

Unele persoane care sunt conștiente de orice risc, de orice pericol în consecință care îi 

poate face răspunzători direct, citesc sau recitesc cu voce tare procedurile standard ca să 

fie siguri că nu greșesc. Acestea procedează mult mai bine pentru că au învățat să facă 

verificările obligatorii ale măsurilor de aplicat. Deși uneori se poate întâmpla să treci de 2-

3 ori peste același paragraf până să sesizezi unde se ascunde o greșeală, totuși nesiguranța 

pe care o resimți te poate face să revii asupra problemei până găsești cauza. 

Pentru cele mai multe persoane o eroare importantă este doar resimțită vag, ca și cum ceva 

nu este în regulă, ca și cum ai uitat ceva dar nu știi exact ce pentru că nu îți poți reaminti 

chiar în acel moment iar după ceva timp să recunoști că acesta era motivul pentru care 

trăiai cu sentimentul de incertitudine la plecare. Presiunea de timp la care suntem supuși 

adesea este extrem de importantă ca și stresul de a fi asaltați de mai multe operații pe 

minut, sau distragerea de la o procedură standard printr-o intervenție din exterior (un 

telefon, o solicitare spontană de la cineva, etc.) 

Atunci când se lucrează în echipă și unul dintre membri are statut superior iar un subaltern, 

un membru al echipei acceptă pe bază de încredere o decizie având ca substrat supunerea 

sau acceptarea necondiționată a profesionalismului de necontestat al șefului asistăm la 

cedarea responsabilității personale. Se recunoaște adesea că persoanele nesigure pe 

capacitatea lor acceptă prea ușor o anumită variantă de rezolvare a unei probleme care a 

fost impusă autoritar de un șef. Ei scapă din vedere că orice decizie care este de 

competența lor trebuia neapărat verificată conform pregătirii lor de specialitate și apoi 

acceptată dacă este corectă.  

Acceptând o măsurătoare sau o decizie a șefului fără a o verifica cu atenție, cum s-a 

demonstrat de multe ori, se poate produce oricând o tragedie. Mulți dintre ei trăiesc cu 

impresia că cel care a propus soluția vor și răspunde pentru ceea ce urmează. De cele mai 

multe ori însă responsabilitatea se atribuie și celui care nu a verificat corectitudinea deciziei 

promovate iar regretele nu ai au nici un rost. 

Conduita de acceptare necritică, spontană pe bază de frică sau din exces de conformism 

față de autoritate - exprimă în realitate tendința la lingușeală caracteristică oamenilor slab 

pregătiți, comozi, vanitoși, dornici de promovare și succes cu orice preț.  
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Această categorie de experți de formă, absolvenți ai facultăților private interesate doar de 

a face bani, se dovedesc a fi fără personalitate, fără capacitatea de a analiza cu atenție orice 

aspect al unei probleme este destul de des întâlnită și reprezintă un adevărat corp de 

pseudospecialiști care se susțin între ei când greșesc sau când fac infracțiuni.  

Foarte rar vom vedea infractori care să nu sufere de această formă de manie a confirmării 

subiective. 

Dovada este dată de faptul că extrem de mulți infractori nu pot recunoaște că au greșit și 

că merită pedeapsa lor. 

 

Ar putea fi combătută acestă manie ? 

Probabil că da – una dintre metode ar fi să cerem copiilor (elevilor) care au greșit la o 

evaluare și să li se solicite să precizeze care este nota pe care o merită conform răspunsului, 

și nota la care s-ar fi așteptat în funcție de cât au învățat. Dacă elevii își vor dezvolta 

capacitatea de a-și acorda cu mai multă încredere și nota pe care o merită în funcție de 

calitatea răspunsului, fără să caute argumente profitabile atunci se va putea reduce în mare 

măsură această slăbiciune a ființei umane.  
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Aspecte etice și dermatoetice în abordarea 
patologiei cutanate 

Ioana-Alina Grăjdeanu, Laura Stătescu, D. Vâță,  
Elena Andrese Porumb, Adriana Ionela Pătrașcu, Alina Stîncanu,  
Ioana Popescu, Laura Gheucă Solovăstru  
Clinica de Dermatologie, Spital Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” 
U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: aspecte etice, patologie cutanată, tehnici imagistice 

Introducere: Relația ideală medic-pacient este un deziderat caracterizat de libertatea de 
alegere, competență, comunicare, compasiune, continuitate și lipsa conflictelor de 
interese. Patologia cutanată poate implica aspecte etice în managementul și declararea 
diagnosticului în formele cu aspect clinic incert. 

Material și metodă: Dermatologul poate recurge la tehnici imagistice 
(videodermatoscopie, ecografie cutanată) pentru creșterea acurateții diagnostice și să 
opteze pentru examinarea histopatologică în formele suspecte sau la pacienții cu risc 
malign crescut. El poate avea considerații etice, precum principiul beneficiului în 
biopsierea leziunilor benigne la pacienții anxioși. Biopsia poate elimina anxietatea 
pacientului dar follow-upul poate duce la scăderea numărului de biopsii inutile, a costurilor 
și a identificării apariției leziunilor maligne. Considerentele etice privind pacientul cu 
antecedente de melanom pot apărea în comunicarea pacienților anxioși că nu sunt 
necesare investigații suplimentare pentru pacienții asimptomatici sau în melanomul cu 
grosime sub 4 mm. Rezultatele obținute nu pot modifica managementul inițial dar pot 
crește anxietatea și efectuarea altor testări redundante. Melanoamele groase au risc 
crescut de recurență și pacienții au risc mai mare de melanoame de novo. Aspectele etice 
și juridice în cazul nediagnosticării unui melanom pot fi întâlnite în formele amelanotice 
dificil de diagnosticat. Leziunile melanocitare displastice sau cele cu aspect spitzoid pot fi 
interpretate în mod diferit de către anatomo-patologi, iar un rezultat discordant cu tabloul 
clinic necesită comunicarea suspiciunii clinice a dermatologului cu reevaluarea histologică.  

Rezultate, Concluzii: Dezvoltarea tehnicilor imagistice de evaluare a patologiei cutanate 
și a ghidurilor medicale poate ajuta medicul să răzbată situațiile etice complicate aflate 
între obligațiile legale și tratamentul optim personalizat. 
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Ethical and dermatoethic aspects in the 
approach of cutaneous pathology 

Ioana-Alina Grăjdeanu, Laura Stătescu, D. Vâță,  
Elena Andrese Porumb, Adriana Ionela Pătrașcu, Alina Stîncanu,  
Ioana Popescu, Laura Gheucă Solovăstru  
Dermatology Clinic, Emergency Clinical Hospital ”Saint Spiridon” 
University of Pharmacy and Medicine ”Grigore T. Popa”, Iasi, Romania 

Keywords: ethical aspects, cutaneous pathology, imagistic techniques 

Introduction: The ideal physician-patient relationship is a desideratum characterized by 
freedom of choice, competence, communication, compassion, continuity and lack of 
conflicts of interest. Cutaneous pathology may involve ethical issues in management and 
diagnosis in clinically uncertain forms. 

Material and method: The dermatologist may use imagistic techniques 
(videodermatoscopy, cutaneous ultrasonography) to increase diagnostic accuracy and 
choose histopathological examination in suspicious forms of disease or in patients with 
high malignant risk. He may have ethical considerations, such as the principle of benefit in 
biopsy of benign lesions in anxious patients. Biopsy can eliminate patient anxiety, but 
follow-up can reduce the number of unnecessary biopsies, costs and identify new 
malignant lesions. Ethical considerations regarding a patient with a history of melanoma 
may occur in communication to anxious patients that additional investigations are not 
required for asymptomatic patients or for melanoma with a thickness of less than 4 mm. 
The results obtained can not change the initial management but can increase the anxiety 
and make other redundant tests. Thick melanomas have an increased risk of recurrence 
and patients have a higher risk of novo melanomas. Ethical and legal issues in the case of 
non-diagnosis of melanoma can be found in amelanotic forms difficult to diagnose. 
Dysplastic melanocytic lesions or spitzoid lesions may be interpreted differently by 
anatomo-pathologists, and a discordant result with the clinical picture requires the 
communication of the clinical suspicion of the dermatologist with histological re-
evaluation.  

Results, Conclusions: The development of imagistic techniques to assess cutaneous 
pathology and medical guidelines can help the physician resolve the complicated ethical 
situations between legal obligations and optimal individualized treatment. 
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Considerații privind demnitatea umană în 
bolile mintale 

Bianca Hanganu, Andreea Alexandra Hleșcu, Elena Andreea Bîrlescu, 
V. Petre-Ciudin, Irina Smaranda Manoilescu 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: demnitate umană, stigma, afecţiuni psihice  

Introducere: Conceptul de demnitate umană poartă cu sine ideea că fiecare persoană, 

încă de la naştere, prin natura fiinţei sale, trebuie tratată cu respect şi grijă, indiferent de 

vârstă, sex, status socio-economic, stare de sănătate, origine etnică, idei politice sau religie. 

Persoanele cu afecţiuni psihice riscă să fie stigmatizate, iar demnitatea să nu le mai fie 

respectată.  

Material şi metodă: Autorii propun o incursiune în literatura de specialitate privind 

patologiile mintale, cu analiza modului în care sunt percepute şi tratate persoanele cu 

astfel de afecţiuni- atât în comunitate cât şi în mediul spitalicesc, a consecinţelor care se 

răsfrâng asupra lor precum şi a posibilelor soluţii pentru îndepărtarea stigmei şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sănătăţii.  

Rezultate: În multe locuri demnitatea persoanelor cu boli mintale este încălcată: prin 

plasarea lor involuntară în instituţii psihiatrice ei riscă să fie izolaţi de societate şi supuşi 

unor tratamente inumane şi degradante, fiind victime ale neglijenţei şi abuzului (fizic, 

emoţional, sexual); prin refuzul la accesul la îngrijiri de sănătate riscă să moară prematur; 

prin restricţionarea accesului la educaţie riscă să fie marginalizaţi şi excluşi de la 

oportunităţile de angajare, iar diagnosticul de boală psihică la vârsta adultă îi predispune 

la pierderea locului de muncă şi a prestigiului social. Soluţiile rezidă pe de o parte în 

îmbunătăţirea politicilor sistemului medical şi a cadrului legislativ, iar pe de altă parte în 

colaborarea instituţiilor, punând accent pe protejarea sănătăţii şi a drepturilor persoanelor 

cu boli mintale şi implicarea lor în viaţa comunităţii.  

Concluzii: Patologia psihiatrică predispune la încălcarea demnităţii umane, fiind necesare 

măsuri pentru reducerea stigmei, a discriminării şi a marginalizării prin promovarea  unor 

politici care să apere sănătatea şi drepturile bolnavilor mintal. 
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Considerations on human dignity in mental 
illness 

Bianca Hanganu, Andreea Alexandra Hleșcu, Elena Andreea Bîrlescu, 
V. Petre-Ciudin, Irina Smaranda Manoilescu 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi 

Key words: human dignity, stigma, mental illness 

Introduction: The concept of human dignity carries with it the idea that each person, from 

the birth, by the nature of his being, must be treated with respect and care regardless of 

age, gender, socio-economic status, health, ethnic origin, political ideas or religion. People 

with mental illness risk being stigmatized and their dignity no longer respected.  

Material and method: The authors propose an insight into the psychiatric pathology 

literature, analysing the way people with such diseases are perceived and treated - both in 

the community and in the hospital environment, the consequences that affect them as 

well as the possible solutions for the removal of the stigma and improving the quality of 

life and health.  

Results: In many places the dignity of people with mental illness is violated: by involuntary 

placement in psychiatric institutions they risk being isolated from society and subjected to 

inhuman and degrading treatment, being victims of neglect and abuse (physical, 

emotional, sexual); by denying access to health care risks premature death; by restricting 

access to education risk being marginalized and excluded from employment 

opportunities, and the diagnosis of mental illness in adulthood is likely to lead to loss of 

job and of social prestige. The solutions lie on the one hand in improving the policies of 

the medical system and the legislative framework, and on the other hand in the 

collaboration of the institutions, focusing on protecting the health and rights of people 

with mental illness and their involvement in the life of the community.  

Conclusions. Psychiatric pathology predisposes to violation of human dignity, and 

measures are needed to reduce stigma, discrimination and marginalization by promoting 

policies that protect the health and rights of mentally ill patients. 
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Provocări etice şi respectarea drepturilor 
pacienţilor în turismul medical 

Andreea Alexandra Hlescu, Elena Andreea Bîrlescu,  
Irina Smaranda Manoilescu, Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: turism medical, pacient, drepturi, etică 

Turismul medical reprezintă acordarea de îngrijiri medicale transfrontaliere, fiind o 

expresie a globalizării serviciilor medicale. Turismul medical este parte componentă a 

turismului pentru sănătate, care mai include turismul dedicat stării de bine şi spa, aceste 

trei componente fiind plasate pe două paralele continui: boala-sănătate-bunăstare şi 

curativ-preventiv-promotiv. La baza turismului medical sunt plasate motive precum: 

costurile mai reduse, evitarea lungilor perioade de asteptare sau gama mai largă de servicii, 

unele indisponibile în propria ţară. Conform Eurobarometrului din 2007, 54% dintre 

cetăţenii europeni sunt deschişi să călătorească în altă ţară pentru a beneficia de îngrijiri 

medicale şi 4% deja au făcut acest lucru. Cu toate acestea, raportul de implementare şi 

evaluare a impactului Directivei 2011/24/EC arată că disponibilitatea pacienţilor de a 

călători pentru servicii medicale transfrontaliere este mai redus, motivat de o serie de 

bariere ce ţin de: lipsa informaţiilor privind autorizaţia de primire a tratamentului, limba 

vorbită, indisponibilitatea pacientului de a călători, diferenţa de preţuri şi timpul de 

aşteptare. La nivelul ţărilor Uniunii Europene, în anul 2014, din cele 28,56 milioane de 

călătorii domestice şi 5,1 milioane de călătorii internaţionale, doar 5,8%, respectiv 1,1% au 

reprezentat călătorii în scopuri medicale. În această lucrare autorii abordează problemele 

etice şi cele legate de respectarea drepturilor pacienţilor în contextul turismului medical. 

Sunt discutate aspecte referitoare la: siguranţa pacienţilor, etica îngrijirilor specifice, 

creşterea pieţei private în ţările în curs de dezvoltare în detrimentul dezvoltării sistemului 

public de sănătate precum şi procedura de rambursare a cheltuielilor care este de natură 

să inducă discriminare şi inechitate în accesul pacienţilor la îngrijirile medicale 

transfrontaliere.  
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Ethical challenges and respect for patient's 
rights in medical tourism 

Andreea Alexandra Hlescu, Elena Andreea Bîrlescu,  
Irina Smaranda Manoilescu, Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan 
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi 

Key words: medical tourism, patient, rights, ethics 

Medical tourism is the provision of cross-border healthcare, being an expression of the 

globalization of medical services. Medical tourism is part of the health tourism, which also 

includes wellness and spa tourism. These three components are placed on two continues 

parallels: disease-health-welfare and curative-preventive-promotive. At the base of 

medical tourism are reasons such as: lower costs, avoiding long waiting times or a wider 

range of services, some unavailable in their own country. According to the 2007 

Eurobarometer, 54% of European citizens are open to traveling to another country for 

health care and 4% have already done so. However, the implementation and impact 

assessment report of Directive 2011/24/EC shows that the availability of patients to travel 

for cross-border healthcare is lower due to a series of barriers related to: lack of information 

on the authorization to receive treatment, the spoken language, the patient's 

unavailability to travel, the price difference and the waiting time. In the European Union in 

2014, of the 28.56 million domestic travels and 5.1 million international travels, only 5.8% 

and 1.1% were for medical purposes. In this paper, the authors address ethical issues and 

those related to respecting patient’s rights in the context of medical tourism. The 

approached aspects are: patient safety, specific care ethics, the growth of the private 

market in developing countries to the detriment of the development of the public health 

system as well as the reimbursement procedure that is likely to induce discrimination and 

inequity in patient access to cross-border medical care. 
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Relaţia medic-medic alterată în lumea 
tehnologiei avansate. Importanţa educaţiei 
umaniste în formarea personalităţii medicului 

Orsolya Horber, Karoly Zilahi  
Praxis Dr.Horber-Dr.Zilahi  
Societate Civilă Medicală 

Cuvinte cheie: imaginea medicului, relaţia medic-pacient, personalitatea medicului, imaginea 
comunităţii medicale, educaţie umanistă 

Medicii au încercat de secole să se izoleze de cei care au practicat vindecarea fără educaţie 

medicală şi autorizaţiile necesare. De-a lungul istoriei,  comunitatea medicală face eforturi 

pentru  a crea o imagine corespunzătoare epocii istorice şi sociale actuale. Paralel, medicul 

formează, cu mai mult sau mai puţin succes imaginea individuală în comunitatea locală 

unde lucrează. 

Lupta cu timpul şi resursele limitate, cu administraţia şi birocraţia, adesea cu izolarea, duc 

la o activitate dezorganizată, sub presiunea aşteptărilor societăţii. Lipsa timpului şi a 

comunicării, a întâlnirilor la evenimente culturale şi sociale formează o relaţie medic-medic 

precară. Imaginea corpului medical se alterează inevitabil. 

Are un rol şi dacă răspunsul este afirmativ ce rol are confraternitatea astăzi? 

Pe lângă semnificaţia de necontestat al însuşirii ştiinţelor naturii, dar şi a tehnologiei 

avansate,  studiind şi câteva elemente din disciplinele umaniste (etică, filozofia şi istoria 

medicinei) medicul va găsi cel mai bun compromis între propriile convingeri şi aşteptările 

societăţii, formând astfel confraternitatea, în fine imaginea complexă. 
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Confidenţialitatea datelor medicale transmise 
prin reţele wireless de către dispozitive 
medicale personalizate 

S. Hostiuc1, A. Moldoveanu2, A.J. Molnar3, Florica Moldoveanu2,  
Maria Iuliana Dascălu2, Iuliana Bocicor3, I. Negoi1  
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 
2Universitatea Politehnică Bucureşti 
3S.C. Info World S.R.L. 

Cuvinte cheie: confidenţialitate, dispozitive medicale wireless 

Reţele, infrastructuri şi dispozitive IT ce conţin senzori care monitorizează diferiţi parametri 

biologici sunt din ce în ce mai des utilizate în medicina clinică pentru evaluarea, urmărirea 

şi chiar tratamentul pacienţilor. Datele medicale ale utilizatorilor sunt fie stocate local, 

urmând a fi descărcate cu ocazia vizitei la medic, fie transmise către servere aflate la 

distanţă prin internet; acolo ele sunt fie analizate local, fie retransmise către medicii curanţi. 

În mod normal, aceste date medicale sunt secrete, accesul la ele trebuind să fie permis 

strict personalului medical implicat în planul terapeutic. Cu toate acestea, în cazul în care 

transmiterea datelor se face prin sisteme IT, accesul la ele poate fi dobândit de diferiţi 

utilizatori ai acestor sisteme, care nu sunt cadre medicale (tehnicieni, statisticieni, web-

developeri, ingineri IT, etc); mai mult, în cazul în care datele nu sunt corect securizate şi 

criptate, ele pot fi interceptate de terţi. În cazul în care medicul curant este cel care face 

recomandarea de utilizare a unui device apt de a transmite date medicale prin 

infrastructuri IT, el are obligaţia legală şi deontologică de a păstra datele confidenţiale. 

Scopul acestei lucrări este de a evalua responsabilităţile specifice ale medicului curant în 

managementul datelor private transmise prin infrastructuri IT şi conflictele etice ce apar. 
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Obligaţia de rezultat în procedurile dermato-
cosmetice 

S. Hostiuc 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 

Cuvinte cheie: dermatocosmetica, diligenţa de rezultat, beneficenta ca satisfacţie 

Iniţierea unei relaţii medic-pacient generează, în mod normal, o obligaţie de mijloace 

pentru medic, respectiv obligativitatea de a pune în valoare şi de a utiliza toate mijloacele 

diagnostice şi terapeutic disponibile, cu diligenţă şi prudenţă necesare, pentru a obţine un 

rezultat favorabil din punct de vedere medical pentru pacient, şi care este dorit de către 

acesta. În cazul în care medicul acţionează în acest sens, cu toate mijloacele de care este în 

stare, actul medical se consideră a fi conform, indiferent dacă rezultatul favorabil din punct 

de vedere medical a fost obţinut sau nu. Există situaţii particulare în care iniţierea relaţiei 

medic-pacient generează un alt tip de obligaţie, respectiv o obligaţie de rezultat; arhetipul 

actului medical ce duce la aceasta este intervenţia medicală cu scop estetic. În acest caz, 

indiferent de modul în care acţionează medicul, în cazul în care rezultatul medical obţinut 

nu este cel aşteptat de către pacient, se consideră că medicul nu şi-a îndeplinit obligaţia, 

fapt ce îl expune la acuze de malpraxis. Scopul acestei lucrări este de a prezenta succint 

caracteristicile obligaţiei de rezultat în dermato-cosmetică, cu accentuarea caracteristicilor 

ce antrenează obligaţia de rezultat şi a particularităţilor acesteia în raport cu legislaţia civilă 

actuală. De asemenea, obligaţia de rezultat va fi evaluată raportat la conceptul bioetic de 

beneficenţă ca satisfacţie. 
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Particularităţi ale consimţământului medical în 
Germania secolului XIX 
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Cuvinte cheie: consimţământ, istoria eticii medicale, Germania 

Deşi consimţământul informat nu era un concept clar definit în Germania secolului XIX, cel 

puţin raportat la noţiunea actuală, medicii obţineau frecvent un acord pentru tratament 

de la pacienţi, care în multe cazuri era bazat pe o informare corespunzătoare, aptă de a 

modifica planul terapeutic aplicat. Unii medici, precum Friederich Benjamin Osiander, 

vedeau consimţământul obţinut de la pacienţi ca o modalitate de a respecta dreptul 

pacienţilor la autodeterminare. În cea de-a doua parte a secolului XIX, numeroşi medici şi 

jurişti din Germania au dezbatut intens problematica consimţământului în practica 

medicală şi în cercetarea biomedicală, printre cei mai vizibili fiind Hugo Halschner, Karl 

Binding, Lassa Francis Oppenheim, Karl Stoos sau Albert Moll. Scopul acestei lucrări este 

de a prezenta succint principalele idei dezbatute în spaţiul public, în Germania secolului 

XIX, referitoare la consimţământ, idei care au stat la baza normelor etice de etică a 

cercetării, publicate în prima jumătate a secolului XX în Germania, inclusiv Directiva din 

1900 referitor la admisibilitatea etică şi legală a studiilor biomedicale sau Directiva din 1931 

referitoare la noile terapii şi experimentarea pe subiecţi umani. 
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Tideglusib în tratamentul cariilor dentare. 
Aspecte etice 
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Cuvinte cheie: inhibitori GSK-3, etică dentară, beneficenta, non-maleficenta 

Glicogen-sintaz-kinaza 3 (GSK-3) este una dintre cele mai importante kinaze din corpul 

uman, fiind capabila de a acţiona asupra mai mult de 100 căi metabolice distincte, iar 

utilitatea sa practică a fost testată în neurologie, psihiatrie, pneumologie, 

gastroenterologie sau oncologie. Recent, a fost publicat un studiu sugerând o nouă 

utilizare a unor inhibitori de GSK-3 precum Tideglusib pentru tratamentul cariilor dentare. 

Această lucrare va analiza limitele etice ale utilizării acestui tip de substanţă în practica 

dentară, fiind discutate următoarele aspecte: problemele etice ridicate de apariţia unor căi 

adiţionale, orizontale în procesul translaţional de cercetare biomedicală, conflictul dintre 

beneficenta dentară şi non-maleficenta şi respectarea autonomiei pacienţilor în situaţii în 

care tratamentul este înalt neconvenţional, iar riscurile sunt incomplet cuantificate. 
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Veracitatea în Istoria Eticii Medicale Europene 

S. Hostiuc1, Oana Isăilă1, Maria Aluas2, Paula Perlea1 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” 
2Universitatea de Medicină si Farmacie ”Iuliu Haţieganu” 

Cuvinte cheie: veracitate, istoria eticii medicale, Europa 

Veracitatea, definită în etica medicală ca un mod de transmisie exhaustivă, obiectivă şi 

corect ştiinţifică a informaţiilor medicale către recipient, reprezintă totodată şi un mod prin 

care profesioniştii din domeniul sanitar augmentează capacitatea de înţelegere a 

pacientului (în practica medicală/stomatologică) sau a subiectului (în cercetarea 

biomedicală). Veracitatea, ca principiu moral al practicii medicale, are o istorie lungă şi 

complicată, ce a evoluat distinct în Europa şi SUA. Scopul acestei lucrări este de a evidenţia 

câteva momente esenţiale în evoluţia acestui concept în Europa, bazându-ne predominant 

pe texte de etică medicală/deontologie din literatura română, engleză, franceză şi 

germană. 
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Despre o ierarhie a principiilor bioetice în 
cadrul matricii etice principiiste de evaluare a 
biotehnologiilor 

Alexandra Huidu 
Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea şi Centrul de Cercetări Socio-Umane ”Lumen” 

Cuvinte cheie: matrice etică, principiism, biotehnologii 

Există numeroase metode propuse pentru evaluarea problemelor de etică pe care le ridică  

biotehnologiile, care diferă uneori considerabil în ceea ce privește structura propusă în 

vederea evaluării, însă cea mai larg răspândită metodă de analiză etică a tehnologiilor este 

cea principiistă, care presupune o abordare din perspectiva celor patru principii 

fundamentale ale bioeticii formulate de Beauchamp şi Childress în anul 1994 în lucrarea 

”Principles of Biomedical Ethics”, extrase de autori din ceea ce aceștia numesc moralitatea 

fundamentală a omenirii: autonomia individuală, beneficienţa, non-maleficienţa şi justiţia. 

Principiile nu au o ierarhie fixă, aşadar nu impun o anumită disciplină a analizei, ceea ce, pe 

de o parte, dă posibilitatea folosirii lor în contexte largi, a deschiderii acestor principii 

pentru analize complexe, dar pe de altă parte lasă liberă şi calea evitării exigenţelor lor în 

decursul argumentaţiilor folosite în discursurile etice, pentru a susţine sau a combate o 

poziţie sau alta. Acceptăm că o tehnică medicală este posibil să contravină unuia sau altuia 

dintre aceste principii mai mult decât o alta, însă în această lucrare ne propunem să 

analizăm dacă se poate formula o ierarhie a celor patru principii ale bioeticii, pornind de la 

scopul acestora şi eficacitatea fiecăruia dintre principii de a ajuta la atingerea scopului avut 

în vedere. 
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Percepţia socială cu privire la tehnicile conexe 
reproducerii umane asistate medical 

Alexandra Huidu1, A. Sandu2 
1Şcoala doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea şi Centrul de Cercetări Socio-Umane LUMEN 
2Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava şi Şcoala Doctorală de Sociologie a Universităţii din Oradea 

Cuvinte cheie: reproducere umană asistată medical, cercetare exploratorie, acceptabilitate socială, 
awareness 

Fertilizarea in vitro, prin procedeul său de bază, crearea de embrioni în afara corpului 

uman, a deschis posibilitatea dezvoltării de numeroase practici sau tehnici conexe FIV-ului 

popriu-zis. Calificând reproducerea umană asistată medical (RUAM) şi tehnicile conexe 

acesteia sau derivate din aceasta (donarea de gameţi, maternitatea de surogaţie, 

crioprezervarea embrionilor, cercetarea pe celule stem embrionare, clonarea reproductivă, 

ingineria genetică cu scop medical şi de augmentare, manipularea liniei germinale, 

embrionii hibrizi şi himere om-animal, reproducerea postumă şi reproducerea înainte de 

naştere, solo reproduction) ca fiind în primul rând o problemă importantă de sănătate 

publică, cercetarea de faţă are un caracter prospectiv-exploratoriu, rezultatele cercetării 

urmând să fie valorificate în elaborarea unor alte cercetări referitoare la acceptabilitatea 

socială şi etică a acestor tehnologii, fiind realizată prin ancheta sociologică prin chestionar 

urmăreşte gradul de conştientizare (awareness) la nivelul societăţii româneşti din judeţele 

Suceava şi Botoşani, România, a existenţei tehnologiilor conexe reproducerii umane 

asistate medical şi opiniile populaţiei referitoare la aceste tehnologii. Cercetarea se 

desfăşoară în judeţele Suceava şi Botoşani în perioada octombrie-noiembrie 2018, pe un 

eşantion de oportunitate de 100 de persoane, studenţi în cadrul Universităţii ”Ştefan cel 

Mare” din Suceava. Cercetarea verifică ipoteza conform căreia existenţa acestor tehnologii 

şi practici este puţin cunoscută, înţeleasă şi/sau acceptată în rândul populaţiei, inclusiv în 

rândul studenţilor (la profile nemedicale).  
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Decizia de cardiostimulare electrică 
permanentă la pacienții cu neoplazii: o 
provocare etică 

Andreea-Mihaela Ignat1, S.E. Popescu1, Andreea-Maria Ursaru1,  
Irina-Iuliana Costache1,2, Ana-Ionela Rusu1, A.O. Petriș1,2,  
N.D. Tesloianu1 

1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon’’, Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa’’, Iași, România 

Cuvinte cheie: stimulator cardiac, neoplazii, etică, speranță de viață 

Introducere: Odată cu creșterea numărului de dispozitive cardiace implantate a crescut 

semnificativ și speranța de viață. Astfel cardiostimularea se impune din ce în ce mai mult 

la pacienți vârstnici și cu comorbidități, precum neoplaziile. Problemele puse în discuție la 

acești pacienți, mai ales în stadiile avansate ale tumorii, țin de implantarea propriu-zisă în 

condițiile în care speranța de viață se rezumă la câteva luni, de tipul de stimulator (dacă 

este indicată adoptarea unui device tip VVI din motive economice), precum și de probleme 

etice ce apar în cazul neefectuării unui implant pe aceste considerente. 

Material și metodă: Am analizat cazurile pacienților cu stimulatoare cardiace din arhiva 

Clinicii de Cardiologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”  Iași. 

Rezultate: A fost identificat un număr de 10 pacienți cu patologie neoplazică asociată (3 

femei, 7 bărbați), toți internați în urgență. Patologia tumorală era cunoscută în momentul 

implantului. Indicația de implantare predominantă în aceste cazuri a fost blocul 

atrioventricular total (9 pacienți) și un caz de bloc atrioventricular grad înalt (conducere 

2:1), majoritatea pacienților fiind simptomatici prin sincope (indicație de ghid ESC clasa I). 

Tipurile de cancere identificate la acești pacienți au fost: colon (3 cazuri), limfom (2 cazuri), 

pancreas (2 cazuri), ovarian (2 cazuri), vezică urinară (1 caz). 

Concluzii: Toți pacienții au primit cardiostimulatoare tip DDD (conform indicației) 

indiferent de statusul neoplazic, cu respectarea dreptului la calitatea vieții și mai ales având 

în vedere progresul tratamentului oncologic ce a făcut posibilă creșterea speranței de viață 

de la câteva luni la ani de zile. 
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Decision of permanent pacing in patients with 
tumors: an ethic challenge 

Andreea-Mihaela Ignat1, S.E. Popescu1, Andreea-Maria Ursaru1,  
Irina-Iuliana Costache1,2, Ana-Ionela Rusu1, A.O. Petriș1,2,  
N.D. Tesloianu1 

1Cardiology Department, University Emergency Hospital “St. Spiridon” Iasi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

Keywords: pacemaker, neoplasia, ethics, life expectancy  

Background: With the increased number of the cardiac devices implant it has been 

recorded an increase of the life expectancy. In these cases, cardiac pacing is necessary in 

elderly patients with comorbidities, like cancer. The problems that must be discussed in 

these patients especially in those with advanced tumors refer to the implant of the device 

when life expectancy is limited to several months, to the type of the device (indicating a 

pacemaker VVI for economic reasons), but also to the ethical issues in the case of refusing 

the implant in a patient with cancer.  

Methods: We have analized the cases of the patients with pacemakers from the archives 

of the Cardiology Department of Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon” Iasi. 

Results: There where 10 patients with neoplasia (3 women, 7 men), admitted through 

emergency department. The tumors were known at the moment of admission. 

Atrioventricular block represented the main indication for the implant (9 patients) with 

one case of atrioventricular block high degree (2:1 conduction), the majority of patient 

having syncope (class I guideline indication). The types of cancer identified were: colon 

cancer (3 cases), lymphoma (2 cases), pancreatic (2 cases), ovarian (2 cases), bladder (1 

case). 

Conclusion: All patients have received DDD pacemakers (respecting the indication), no 

matter the tumor status, for respecting the right to quality of life, but also taking into 

account the progress of oncologic treatment which made possible increasing the life 

expectancy from several months to years. 
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Dispozitivele de implantare cardiacă la 
pacienții vârstnici - alegere bazată pe ghiduri, 
etică sau economie? 

Andreea-Mihaela Ignat1, Andreea-Maria Ursaru1, S.E. Popescu1,  
Irina-Iuliana Costache1,2, A. Nenciu1, A.O. Petriș1,2, N.D. Tesloianu1 

1Clinica de Cardiologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași, România 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa’’, Iași, România 

Cuvinte cheie: pacemaker, defibrilator, vârstnic, ghid, etică, costuri 

Introducere: În alegerea tipului de stimulare la pacienții vârstnici simptomatici, apar 

dezbateri în ceea ce privește tipul de dispozitiv, strategia de implantare, cât și a beneficiul 

global al implantului de pacemaker. Costul unui sistem de pacing crește pe măsura 

complexității acestuia, având beneficii potențiale pe măsura creșterii gradului de 

complexitate în ceea ce privește calitatea vieții, morbiditatea și mortalitatea. A fost 

sugerată optarea în cazul pacienților vârstnici pentru sisteme mai puțin sofisticate, precum 

utilizarea dispozitivelor unicamerale sau a celor fără funcție adaptativă. 

Material și metodă: Au fost analizate cazurile a 580 de pacienți cu dispozitive cardiace 

implantate în perioada octombrie 2017 - octombrie 2018, din arhiva Clinicii de Cardiologie 

a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon” Iași. 

Rezultate: Au fost implantate 508 stimulatoare dintre care 269 tip VVI și 239 tip DDD, 

respectiv 72 de defibrilatoare (67 unicamerale, 5 bicamerale). În alegerea tipului de 

pacemaker s-a avut în vedere în primul rând indicația de ghid, dar și condiția fizică, psihică, 

precum și calitatea vieții pacientului. Aproape jumătate (49%, 118 pacienți) dintre 

implanturile cu stimulator tip DDD au fost efectuate la pacienți cu vârsta peste 75 ani, cu 

evoluție bună în perioada de urmărire. Implanturile de defibrilatoare la pacienții cu vârsta 

peste 75 ani au reprezentat un procent de 19% (14 pacienți). 

Concluzie: Este importantă urmarea indicației de ghid în alegerea tipului de dispozitiv 

implantabil, dar mai ales respectarea integrității pacientului independent de vârstă, 

precum și oferirea dreptului la calitatea vieții.  
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Implantable cardiac devices in elderly people - 
a choice between guidelines, ethics and 
economy? 
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2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi, Romania 

Keywords: pacemaker, defibrillator, elderly, guideline, ethics, costs 

Background: When choosing the type of pacing for symptomatic elderly patients, 

concerns for optimal device selection, for implantation strategy, and for the overall benefit 

from pacemaker therapy appear. The cost of a pacemaker system increases with its degree 

of complexity and sophistication, with potential benefits of the more sophisticated 

systems with respect to quality of life, morbidity, and mortality. It has been suggested that 

elderly patients requiring pacing should be considered for less sophisticated devices, for 

example single chamber ventricular pacemakers or non–rate-responsive pacemakers. 

Methods: In a retrospective study, there were analized 580 patients with implantable 

devices admitted from October 2017 since October 2018, from the archives of Cardiology 

Department of Emergency Clinical Hospital “St. Spiridon”, Iasi. 

Results: There were implanted 508 pacemakers, from which 269 VVI mode and 239 DDD 

mode, and respectively 72 defibrillators (67 single chamber, 5 dual chamber). The type of 

pacemaker was chosen, first of all, by respecting the guideline indication, but also the 

physical and the mental condition and the patient quality of life. Almost half of the DDD 

pacemakers (49%, 118 patients) where implanted to patients over 75 years old, with 

favourable evolution in follow-up. Defibrillators implanted to patients over 75 years old 

represented a percentage of 19% (14 patients). 

Conclusion: It is important to follow the guideline indication when choosing an 

implantable device, but more important to respect the integrity of the patient 

independently of age, offering him the right to quality of life. 
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Tratamentul multimodal în carcinomul 
hepatocelular - consideraţii etice şi financiare 

Laura Iliescu, Letiţia Toma, Adriana Mercan-Stanciu,  
Mihaela Grumeza, M. Dodot, Teodora Isac, M. Toma, R. Dumitru, 
M. Grasu 
Institutul Clinic Fundeni 

Cuvinte cheie: analiza de cost, carcinoma hepatocelular, chemoembolizare, sorafenib, transplant hepatic 

Introducere: Procedurile terapeutice pentru carcinomul hepatocelular include opţiuni 

intervenţionale şi chirurgicale, mergând până la transplant hepatic, cu costuri ridicate de 

spitalizare. Pe lângă variabilele medicale, trebuie luate în considerare aspectele etice ale 

tratamentelor agresive aplicate unor pacienţi cu status funcţional scăzut, în aşteptarea 

unui transplant hepatic (rareaori realizat în condiţiile numărului mic de donatori). De multe 

ori, costurile ridicate ale procedurilor intervin în alegerea conduitei optime. Scopul acestui 

studiu este de analiza costurile acestor proceduri efectuate la pacienţi internaţi în Clinica 

noastră cu diagnosticul de carcinom hepatocelular.    

Material şi metodă: Am inclus 159 pacienţi diagnosticaţi cu carcinom hepatocelular care 

au fost clasificaţi după BCLC şi trataţi conform recomandărilor pentru fiecare clasă. Am 

analizat costurile spitalizărilor şi le-am corelat cu parametrii supravieţuirii.  

Rezultate: La 111 pacienţi s-a practicat o singură procedură de chemoembolizare, la 15 

pacienţi s-au practicat ablaţii cu radiofrecvenţă, 15 au primit chimioterapie sistemică iar 14 

au primit tratament suportiv. La restul pacienţilor s-au efectuat multiple proceduri, cu 

impact favorabil asupra parametrilor supravieţuirii. Au fost efectuate 5 transplanturi 

hepatice. Pe termen scurt, ablaţia cu radiofrecvenţa şi rezecţia chirurgicală au fost mai 

eficiente decât chemoembolizarea, dar acest avantaj dispare pe durata urmării pacienţilor.  

Concluzii: Transplantul hepatic are prognosticul cel mai favorabil şi cel mai bun raport 

cost- beneficiu. Terapia multimodală este cea mai bună soluţie pentru a menţine pacienţii 

pe listă de aşpteptare pentru transplant. Sunt necesare acţiuni concrete pentru a creşte 

accesul pacienţilor la aceşte terapii.  
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Aspecte etice ale relației medic-pacient în 
bolile rare 

Beatrice Ioan1,2, Irina Smaranda Manoilescu1,2, Bianca Hanganu1,  
Elena Andreea Bârlescu1,2, Veronica Mocanu1,  
Andreea Alexandra Hleșcu1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 
2Institutul de Medicină Legală Iași, România 

Cuvinte cheie: boli rare, relația medic-pacient, etică 

Bolile rare formează o categorie aparte a patologiei recunoscută ca atare relativ recent, 

începând în urmă cu circa 30 de ani în SUA și în jurul anului 2000 în Europa. Sunt afecțiuni 

heterogene clinic și terapeutic, caracterizate printr-o serie de aspecte care au impact 

negativ asupra evoluției și calității vieții pacienților, cum sunt: diagnosticare întârziată, 

nivel redus al cunoștințelor științifice referitor la unele dintre acestea, lipsa tratamentului 

sau tratamentul disponibil limitat. Totodată, campaniile de informare privind bolile rare 

sunt limitate, iar asocierea pacienților în organizații care să le promoveze interesele și 

drepturile este, de asemenea, redusă. Calitatea relației medic-pacient este deosebit de 

importantă în managementul bolilor rare, aspectele non-medicale, mai ales cele etice și 

morale fiind adesea mai relevante pentru pacienți decât aspectele medicale. Cadrul etic de 

analiză al bolilor rare cuprinde o serie de aspecte particulare, generate pe de o parte de 

necesitatea abordării corecte a pacienților care suferă de boli rare în contextul așteptărilor 

în creștere față de sistemul medical, iar pe de altă parte de comportamentul pro-profit al 

companiilor farma. În această lucrare sunt discutate problemele etice particulare 

identificate în abordarea bolilor rare, care vizează principiile egalității, echității, non-

discriminării și solidarității, menite a proteja egalitatea accesului bolnavilor la serviciile de 

sănătate și îmbunătățirea calității vieților lor.  
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Ethical aspects of the physician-patient 
relationship in rare diseases 
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Keywords: rare diseases, physician-patient relationship, ethics 

Rare diseases are a special category of pathology recognized as such relatively recently, 

starting about 30 years ago in the US and around 2000 in Europe. These are clinical and 

therapeutic heterogeneous disorders characterized by a number of aspects that have a 

negative impact on patients' evolution and quality of life, such as delayed diagnosis, low 

scientific knowledge about some of these, lack of treatment or limited availability of 

treatment. At the same time, information campaigns on rare diseases are limited, and the 

association of patients that promote their interests and rights is also reduced. The quality 

of physician- patient relationship is particularly important in the management of rare 

diseases, non-medical aspects, especially ethical and moral aspects, are often more 

relevant to patients than medical aspects. The ethical framework for the analysis of rare 

diseases encompasses a number of particular aspects, generated on the one hand by the 

need to properly approach patients suffering from rare diseases in the context of rising 

expectations for the medical system, and on the other hand, the pro-profit behaviour of 

the pharma companies. This paper discusses the particular ethical issues identified in the 

approach on rare diseases, which targets at the principles of equality, equity, non-

discrimination and solidarity, aimed at protecting the equal access of patients to health 

services and improving the quality of their lives. 
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spiritualitatea și stresul, din perspectiva 
publicațiilor Pubmed 
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Cuvinte cheie: relaţia medic-pacient, spiritualitate, religie, stres 

Introducere: Culturile tradiţionale au recunoscut importanţa credinţei şi speranţei în 

procesul de vindecare, dar azi, semnificaţia cultivării acestora în vindecare este redusă. 

Scopul acestei lucrări este de a evalua relaţia medic-pacient (MD-PT) referitor la 

spiritualitate (SP), religie (RL) şi stres (ST), din perspectiva publicaţiilor PubMed. Anxietatea 

(AX) şi cortisolul (CT) sunt două repere importante în stres. 

Metoda: A) Analiza comparativă pentru combinaţiile de cuvinte cheie: MD-PT-SP, MD-PT-

RL, MD-PT-SP-RL, MD-PT-SP-ST, MD-PT-RL-ST, MD-PT-SP-RL-ST, MD-PT-SP-AX, MD-PT-RL-

AX, MD-PT-SP-RL-AX, SP-AX, RL-AX, SP-RL-AX, PT-SP-AX, PT-RL-AX, PT-SP-RL-AX, SP-CT, RL-

CT, SP- RL-CT.  

B) Analiza pentru filtrele Sex şi Vârste.  

C) Analiza rezultatelor studiilor pentru unele dintre combinaţiile de cuvinte cheie alese. 

Rezultate: Cele mai multe publicaţii au fost pentru RL-AX (1745) şi MD-PT-RL (1551), iar 

cele mai puţine pentru MD-PT-SP-RL-ST(18) şi MD-PT-SP-AX (13). Cele mai multe studii au 

inclus femei şi intervalul 19-44 ani. Studiile au fost mai numeroase de: 22.44x la SP-AX vs 

SP-CT; 3.32x; la MD-PT-RL-ST vs MD-PT-SP-DT; 2.1x la PT-SP-AX vs PT-RL-AX. Studiile PT-SP-

CT si PT-RL-CT sunt absente. Cele mai multe dintre studii au rezultate favorabile referitor la 

importanţa credinţei religioase şi spiritualităţii pentru: o bună relaţie medic-pacient; 

procesul de terapie şi vindecare; reducerea anxietăţii. 
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Concluzii: 1) Numărul publicaţiilor PubMed pentru combinaţiile de cuvinte cheie alese 

este important.  

2) Cea mai mare parte a publicaţiilor a inclus femei, în intervalul 10-44 ani.  

3) Majoritatea publicaţiilor referitor la relaţia PS-PT au fost pentru RL şi Ax.  

4) Rezultatele studiilor de până acum sunt încurajatoare cu privire la importanţa RL şi SP în 

relaţia MD-PT şi în modularea ST. 

 

 

Evaluation of physicians-patient relationship 
regarding spirituality and stress, from Pubmed 
publications perspective 
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3Department of Surgery II, ”Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca, Romania  

Keywords: physician-patient relationship, spirituality, religion, stress 

Introduction: Traditional cultures have recognized the importance of faith and hope in 

the healing process, but significance of faith and hope cultivation in the healing process 

has been reduced. The purpose of this paper is to evaluate the physician (PS)-patient (PT) 

relationship regarding spirituality (SP), religion (RL) and stress (ST) from PubMed 

publications perspective. Anxiety (AX) and cortisol (CT) are two important milestones in 

stress. 

Methods: A) Comparative analysis for the keywords combinations:  

PS-PT-SP, PS-PT-RL, PS-PT-SP-RL, PS-PT-SP-ST, PS-PT-RL-ST, PS-PT-SP-RL-ST, PS-PT-SP-AX, 

PS-PT-RL-AX, PS-PT-SP-RL-AX, SP-AX, RL-AX, SP-RL-AX, PT-SP-AX, PT-RL-AX, PT-SP-RL-AX, 

SP-CT, RL-CT, SP- RL-CT.  
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B) Analysis for Sex and Ages filters.  

C) Analysis of the studies results for some of or some of the chosen keyword combinations. 

Results: Most publications were for RL-AX (1745) and PS-PT-RL (1551); the fewest for PS-

PT-SP-RL-ST (18) and PS-PT-SP-AX (13). Most studies included women and 19-44 years 

interval. Studies were more numerous: 22.44x at SP-AX vs. SP-CT; 3.32x to MD-PT-RL-ST vs 

MD-PT-SP-DT; 2.1x PT-SP-AX vs. PT-RL-AX. PT-SP-CT and PT-RL-CT studies are absent. Most 

of the studies had favourable outcomes regarding the importance of religious belief and 

spirituality for: a good doctor-patient relationship; the therapy and healing process; 

reducing anxiety. 

Conclusions: 1) PubMed number of publications for the chosen keyword combinations is 

important.  

2) Most of the publications were for female, age 19-44.  

3) Most of PS-PT relationship publications were for RL and Ax.  

4) The results of the studies so far are encouraging regarding the importance of RL and SP 

in PS-PT relationship and ST modulation.     
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Opinii ale medicilor înainte și după un curs 
postuniversitar referitor la adaptogens 

Ramona Jurcău1, Ioana Jurcău2, O. Andercou3 
1Departamentul de Fiziopatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu", Cluj-Napoca, 
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2Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Cluj-Napoca, România 
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Cuvinte cheie: adapogeni, curs adaptogeni, curs postuniversitar, medici 

Introducere: Adaptogeni (ADP) sunt importanţi în modularea stresului, prezent în mod 

obișnuit în contextul medical. Obiectivul a fost acela de a evalua opinia medicilor (MD) 

înainte şi după un curs medical postuniversitar despre ADP. 

Metodă: 49 MD au răspuns la un chestionar detaliat: 1) Ce sunt ADP; 2) La câte cursuri 

despre ADP aţi participat; 3) Care sunt ţările native-ADP; 4) Câte tipuri-APD ştiţi; 5) Care 

sunt principalele componente-ADP; 6) Care sunt principalele efecte-ADP; 7) Pe scala 1-10 

cât de mult poate ADP îmbunătăţi calitatea actului medical?; 8) Care sunt vârstele la care 

poate fi administrat ADP; 9) Folosiţi/veţi utiliza personal-ADP; 10) Indicaţi/veţi indica ADP 

la pacienți; 11) Ce forme comerciale-ADP știți/utilizați/indicați; 12) Ce rezultate aţi obținut 

după utilizarea/indicarea-ADP; 13) Pe scala 1-10 cât de mult acest curs v-a ajutat sa ştiţi mai 

multe despre ADP. Evaluarea statistică a fost efectuată utilizând testul Student. 

Rezultate: Majoritatea răspunsurilor MD: 1) ADP sunt plante; 2) Pentru niciunul; 3) China, 

Rusia, Coreea; 4) Unul; 5) Nu știu; 6) Anxiolitice, antifatigabilitate, rezistență crescută; 7) 4; 

8) Nu știu; 9) Rar; 10) Nu; 11) Capsule; 12) Nu am indicat. 13) 9.3. 

Concluzii: 1) Acest curs postuniversitar pare să fie primul care se referă la ADP. 2) La 

început, cei mai mulţi MD au avut puţine cunoştinte ADP, la sfârşit au demonstrat o bună 

acumulare de informaţii despre ADP. 3) Acest curs şi-a atins scopul informării elementare 

despre ADP. 4) Este necesară instruirea suplimentară despre ADP, deoarece utilizarea ADP 

ar putea îmbunătăţi calitatea actului medical. 
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Medical doctors opinion before and after a 
postgraduated medical course about 
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Introduction: Adaptogens (ADP) are important in stress modulation, commonly present 

in medical context. The objective was to evaluate medical doctors (MD) opinion before and 

after a postgraduated medical course about ADP.                                                    

Method: 49 MD answered a detailed questionnaire: 1) What ADP are; 2) How many ADP-

courses did you attend; 3) What are the native ADP-countries; 4) How many APD-types you 

know; 5) What are the basic ADP-constituents; 6) What are the main ADP-effects; 7) On 

scale 1-10 how much can ADP improve the quality of medical act?; 8) What are the ages to 

which ADP can be administered; 9) Do you personally use/will use ADP; 10) Do you 

indicate/will indicate ADP to patients; 11) What trading ADP-forms do you 

know/use/indicate; 12) What results did you achieve from ADP-use/indication; 13) On scale 

1-10 how much this course helped you know more about ADP. Statistical evaluation was 

done using the Student test.         

Results: Most MD responses: 1) ADP are plants; 2) To none; 3) China, Russia, Korea; 4) One; 

5) I don’t know; 6) Anxiolytic, antifatigue, increased resistance; 7) 4; 8) I don’t know; 9) 

Rarely; 10) No; 11) Capsules; 12) I didn’t indicate. 13) 9.3.                                     

Conclusions: 1) This postgraduate course seems to be the first one regarding ADP. 2) 

Initially, most MDs had little ADP-knowledge, at the end they demonstrated good 

accumulation of ADP-information. 3) This course reached the goal of basic informing about 

ADP. 4) Additional ADP-related training is needed because ADP-use could improve the 

quality of medical act. 
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Calitatea subiectivă a vieţii în relaţie cu 
reabilitarea psihiatrică - implicaţii etice 

Adina Karner-Huţuleac 
Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România 

Cuvinte cheie: calitatea vieţii, reabilitare psihiatrică, terapie ocupaţională, reabilitare vocaţională, etică  

Studiul de faţă abordează eficacitatea reabilitării psihiatrice din perspectiva calităţii vieţii 

pacientului, precum şi aspectele etice care se desprind din aceste rezultate. Se au în vedere 

cu preponderenţă trei orientări terapeutice de reabilitare, terapia ocupaţională, trainingul 

vocaţional şi managementul de caz. Se constată o îmbunătăţire a calităţii vieţii generale a 

pacienţilor care au urmat una sau mai multe intervenţii intensive de reabilitare din cele trei 

domenii specificate, cei mai puternici factori ai schimbării fiind angajarea profesională, 

integrarea în comunitate şi existenţa unei reţele sociale de suport. Pe de altă parte, nu se 

identifică un nivel semnificativ mai bun al percepţiei subiective a stârii de bine a clienţilor 

în raport cu grupurile de control care au primit un tratament standard. Acest aspect poate 

fi explicat prin insuficienta sensibilitate a instrumentelor de măsurare a calităţii subiective 

a vieţii, a duratei prea scurte de implementare a noilor abilităţi învăţate de pacienţii din 

studiile longitudinale şi a factorilor stabili de personalitate care contribuie semnificativ la 

varianta scăzută a calităţii vieţii percepute. În lumina acestor rezultate, se ridică anumite 

probleme etice: care sunt criteriile corecte care ar trebui să orienteze specialiştii în alegerea 

celei mai bune abordări terapeutice pentru fiecare pacient în parte, cine ar trebui să fie 

mulţumit de rezultatele intervenţiei de reabilitare, cât de mult se ţine cont de perspectiva 

pacientului în stabilirea orientării terapeutice etc.      
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Subjective quality of life in relation to 
psychiatric rehabilitation - ethical 
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ethics 

This study focuses on effectiveness of psychiatric rehabilitation in relation to subjective 

quality of life (qol) and the ethical consequences of this outcomes. In this review, outcomes 

in term of perceived well-being are discussed in relation to vocational training, 

occupational therapy, and case management. In all the rehabilitation approaches studies, 

clients have shown an improved quality of life, but no more than comparison groups 

receiving standard treatment. However, having employment, being integrated in 

community, having a supportive social network have consistently been shown to be 

related to a better quality of life. The fact still remain that subjective quality of life has no 

substantial change as a result of psychiatric rehabilitation, because qol measures are not 

sufficiently sensitive, or the follow-up period of time may be too short, or because 

subjective qol is influenced to a great deal of stable personality factors and the self. On the 

other hand, a better life is the ultimate goal of psychiatrically rehabilitation, and therefore 

qol cannot be abandoned as an indicator of outcome. Having these results, we are 

wondering about some ethical aspects: which are the ethical criteria to choose the correct 

rehabilitation approach for each patient, who has to be satisfied with the outcomes of 

psychiatric rehabilitation, how much does it really matter the subject perception of the 

psychiatric patient etc.     
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Evaluarea unor criterii etice și psihologice 
privind statusul de persoană seropozitivă HIV 

Isabela Ioana Loghin1,2, Marcela Râșcanu2, Carmen Manciuc1,2,  
M. Hurmuzache1,2, V. Dorobăț3, Carmen Mihaela Dorobăț2 
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Cuvinte cheie: seropozitiv HIV, SIDA, abordare etică, discriminare, stigmatizare 

Introducere: Virusul imunodeficienței umane (HIV) și manifestarea acestuia, sindromul 

imunodeficienței umane dobândite (SIDA) reprezintă una dintre principalele probleme de 

sănătate globală, determinând o epidemie de proporții în întreaga lume. Abordarea etică 

a patologiei HIV/SIDA a fost complicată nu doar din cauza numărului alarmant de cazuri, 

dar și din cauza atitudinilor stigmatizante și discriminatorii față de persoanele seropozitive.  

Material şi metodă: În acest context am realizat un studiu privind satisfacția asociată 

serviciilor medicale, precum și evaluarea gradului de discriminare prin aplicarea de 

chestionare unui lot de pacienți, în rândul pacienților seropozitivi HIV aflați în evidența 

Centrului Regional HIV/SIDA, din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta 

Parascheva” Iaşi, în perioada 01 ianuarie - 30 septembrie 2018.  

Rezultate: Din cei 1529 de pacienți aflați în evidența Centrului Regional HIV/SIDA Iași, 257 

de pacienți seropozitivi HIV au fost chestionați, majoritatea reprezentând cohorta, având 

media de vârstă de 32 de ani, preponderent bărbați, provenind din mediul urban. În urma 

raportului de analiză privind nivelul global al satisfacţiei pacienţilor, acesta este pozitiv în 

relație cu condițiile de spitalizare și interacţiunea cu personalul medical. Motivele invocate 

privind apariția stigmatizării acestor persoane au fost: teama de boală, frica de contagiune 

sau chiar teama de moarte și se caracterizează prin respingere, negare, discreditare, 

ignorare și distanțare socială. Totodată gradul de discriminare evaluat a fost evidențiat la 

15% dintre pacienți.  

Concluzii: Este absolut necesară asigurarea confortului medico-social al acestor persoane, 

suport psihologic, cu aderarea la normalitate, precum și diminuarea până la eliminare a 

discriminării. 
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Background: The Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Human 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS) are some of the major global health problems, 

causing a massive epidemic around the world. The ethical approach of HIV/AIDS pathology 

has been complicated not only because of the alarming number of cases, but also because 

of stigmatizing and discriminatory attitudes towards HIV-positive people.  

Material and methods: In this context, we conducted a study on the satisfaction of 

medical services as well as assessing the degree of discrimination by applying 

questionnaires to a group of patients among HIV-positive patients registered in the 

Regional HIV/AIDS Center at the Clinical Hospital for Infectious Diseases from Iasi, between 

01 January-30 September 2018.  

Results: Of the 1529 patients from Iasi HIV/AIDS Regional Center, 257 HIV-positive patients 

were questioned, most of them representing the cohort, with average age of 32 years, 

mostly men, coming from urban areas. As a result of the analysis report on the overall level 

of patient satisfaction, it was positive in relation to the conditions of hospitalization and 

the interaction with the medical staff. Reported reasons for the stigmatization of these 

people were: fear of sickness, of contagion, or even fear of death, and characterized by 

rejection, denial, discreditation, ignorance and social distancing. At the same time, the 

degree of discrimination assessed was highlighted in 15% of patients.  

Conclusions: It is absolutely necessary to ensure the medical and social comfort of these 

people, psychological support, adherence to normality, as well as diminishing until the 

elimination of discrimination. 
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Comunicarea veștilor triste: perspectiva 
medicului oncolog  
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2Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea 
3Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj Napoca 
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Cuvinte cheie: abilități de comunicare, vești triste, cancer, relația medic-pacient  

Introducere: În zilele noastre cancerul a devenit una dintre cele mai cunoscute boli, 

datorită incidenței și a mortalității crescute. Deoarece acest diagnostic determină un 

impact major asupra percepției psihologice și a calității vieții pacientului, medicul oncolog 

ar trebui să dezvolte o abordare personală a fiecărui pacient.  

Material și metodă: Din experiența noastră clinică, în colaborare cu psihologul centrului 

nostru, am sumarizat câteva dintre cele mai importante obiective pe care medicul ar trebui 

să le urmeze pentru a-și îmbunătăți abilitățile de comunicare. În primul rând, acesta trebuie 

să cunoască etapele procesului de adaptare la diagnosticul de cancer, care sunt în parte 

comune la majoritatea pacienților. În al doilea rând, trebuie să ne îmbunătățim abilitățile 

de comunicare prin respectarea câtorva principii precum: timpul și locul cel mai potrivit 

(fiecare cu particularitățile sale) și abilitățile de comunicare personale.  

Rezultate: Eficacitatea abilităților de comunicare ale doctorului sunt reflectate de către 

menținerea unei relații medic-pacient corespunzătoare, reflectată de asemenea de 

respectul, adresabilitatea continuă a pacientului și complianța la tratament.  

Concluzii: Scopul acestei lucrări este de a accentua și de a optimiza comunicarea veștilor 

triste în domeniul oncologic. 
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Keywords: communication skills, bad news, cancer, patient-doctor relation 

Introduction: Nowadays, cancer has become one of the most common diseases, due to its 

high incidence and mortality. Because this diagnosis has a major impact on the patients` 

psychological perception and quality of life, the Medical Oncologist should develop an 

individual approach to every patient.  

Material and method: From our clinical experience, in collaboration with our 

psychologist, we have sum up some of the most important objectives, which the doctor 

should follow in order to improve the communication skills. First of all, we have to be aware 

of the sequences of the adaptation process towards the diagnosis of cancer, which are 

merely common for most of the patients. Secondly, we have to improve our 

communication skills by respecting some principles such as: the proper timing and place 

(each with particularities) and our personal communication criteria.  

Results: The efficacy of the doctors´ communication skills are reflected in the maintenance 

of a good patient-doctor relation, reflected also by the trust and the continuous 

addressability of the patient and the therapy compliance.  

Conclusion: The aim of this paper is to enlighten and optimize the communication of bad 

news in the Oncology field.  
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Tulburări mintale şi eutanasie. Cazul adicţiilor 

S. Moldovan 
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Cuvinte cheie: eutanasie, tulburări mintale, adicţie  

Cazurile de suicid asistat medical din motive psihiatrice sunt un fenomen recent dar în 

creştere în ţările a căror legilaţie permite diverse forme de eutanasie, precum Belgia şi 

Olanda. Începând cu anul 2016 printre aceste cazuri se alfă şi persoane care suferă de 

adicţii. Prezentarea de faţă trece în revistă dezbaterile științifice şi etice suscitate de 

acceptarea acestei noi categorii printre ”raţiunile” anti-viaţă, cu precădere relevanţa în 

contextul justificării eutanasiei a controversei tot mai ample în privinţa adicţiei ca boală 

cronică neurologică, precum şi relevanţa argumentului moral al ”pantei alunecoase” în 

evaluarea etică a eutanasiei.  
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Etica muncii constituie un concept general, care porneşte de la ideea ca muncă asiduă şi 

diligenţa profesională reprezintă o sursă de recompensă morală şi au capacitatea 

intrinsecă de a forma caractere şi de a dezvolta abilităţile personale. Principiile morale care 

o caracterizează, utilizate în mod sistematic, pot determina un comportament dezirabil şi 

o atitudine mentală care au ca rezultat o muncă de calitate. Alimentând constant nevoile 

şi scopurile personale, o astfel de atitudine creşte stima de sine a individului, fiind o sursă 

de satisfacţie şi împlinire profesională. 

În domeniul medical, punerea în practică a acestor principii este o necesitate, care derivă 

din caracterul în acelaşi timp elitist şi apostolic al profesiilor medicale. Aceste profesii 

liberale sunt însă guvernate de principiul independenţei profesionale, astfel încât nu este 

posibilă o aplicare mecanică a regulilor generale ale eticii muncii. Pornind de la 

caracteristicile conceptului (profesionalism, productivitate înaltă, munca în echipă, 

motivaţia succesului, calitatea muncii), lucrarea analizează modul particular în care se 

aplică acestea în domeniul medical. În acest context, sunt punctate teme cum ar fi: modul 

individualizat de abordare a pacientului, organizarea timpului de muncă, necesitatea 

autoperfecţionării continue, utilitatea dezvoltării competenţelor transversale (inclusiv în 

ceea ce priveşte relaţiile cu colegii), impactul profesiilor medicale asupra comunităţii şi 

societăţii (conceptul de responsabilitate socială) etc. 

Nu în ultimul rând, lucrarea reaminteşte faptul că independenţei profesionale îi 

corespunde un tip particular de responsabilitate. Regulile deontologice specifice 

profesiilor medicale sunt cuprinse în coduri de tip autoreglementare, a căror încălcare 

atrage sancţiuni specifice, din domeniul râspunderii disciplinare. 
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Work ethic is a general concept, which starts from the idea that hard work and professional 

diligence are a source of moral reward and have the intrinsic capacity to form characters 

and to strengthen personal abilities. Its moral principles, used systematically, can induce 

desirable behaviour and mental attitude that result in high-quality work. Constantly 

fuelling personal needs and goals, such an attitude is capable of increasing individual self-

esteem and represents a source of satisfaction and professional fulfilment. 

In the medical field, the implementation of these principles is a necessity, deriving from 

the both elitist and apostolic character of the medical professions. However, these liberal 

professions are governed by the principle of professional independence, so it is not 

possible to mechanically apply the general rules of work ethic. Starting from the 

characteristics of the concept (professionalism, high productivity, teamwork and 

cooperation, determination to succeed, high-quality work), the paper analyzes the 

particular way in which these apply in the medical field. In this context, topics such as: 

individualized approach to the patient, planning of working time, the need for continuous 

self-improvement, development of transversal competencies (including the relationship 

with colleagues), the impact of medical professions on the community and society (the 

concept of social responsibility) etc. are being considered. 

Last but not least, the paper recalls that professional independence corresponds to a 

particular type of responsibility. The deontological rules specific to medical professions are 

found in self-regulatory codes, the breach of which implies specific sanctions in the field 

of disciplinary liability. 
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Cuvinte cheie: scleroza laterala amiotrofica, insuficienta respiratorie, ventilatie non invaziva   

Scleroza laterală amiotrofică (SLA) este o afecţiune neurologică progresivă de cauză 

necunoscută care afectează forţa muşchilor respiratori. Insuficiența respiratorie este o 

complicație frecventă și adesea letală a SLA. Ventilația neinvazivă (VNI) este un tratament 

bine stabilit la aceşti pacienţi deoarece prelungește supraviețuirea și crește calitatea vieții. 

Cu toate acestea, pacienții ce prezintă afectare bulbară nu tolerează foarte bine VNI, ei 

având nevoie de ventilație prin traheostomă în centre specializate de îngrijire care nu sunt 

disponibile în țara noastră. În prezenţa complicațiilor respiratorii, acești pacienți ajung de 

obicei în departamentul de terapie intensivă, sunt intubați și adesea mor. Nu există 

recomandări oficiale pentru utilizarea VNI la pacienții cu insuficiență respiratorie și afectare 

bulbară. Cu toate acestea, unii autori o recomandă atât timp cât pacientul o dorește și o 

tolerează. Acestă lucrare își propune să analizeze considerentele etice ale utilizării VNI la 

pacienții cu SLA și implicarea bulbară în insuficiența respiratorie. 4 pacienți cu SLA și 

disfuncție bulbară, fără complicații respiratorii anterioare se prezintă în Spitalul Clinic de 

Pulmonologie "Leon Daniello", Cluj Napoca, cu insuficiență respiratorie cronică acutizată 

tip II. Se iniţiează VNI cu ameliorarea clinică şi a parametrilor gazmetrici. Toți pacienții au 

fost externaţi cu VNI permanentă la domiciliu. Trei pacienți au decedat în următoarele 3 

luni după externare și doar unul mai trăieşte. Având în vedere că nu există alte alternative 

pentru acești pacienți în țara noastră, trebuie să se încerce întodeauna ventilaţie non 

invazivă. Dacă disfuncția bulbară  este severă, se impune traheostomia. 
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lateral sclerosis patients with bulbar 
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2“Leon Daniello” Clinical Hospital of Pneumology, Cluj Napoca  

Keywords: amyotrophic lateral sclerosis, respiratory failure, non-invasive ventilation  

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a progressive neurological disease of unknown 

etiology that can affect respiratory muscle strength. Respiratory failure it’s a common and 

often lethal complication of ALS. Non-invasive ventilation (NIV) is a well established 

treatment as it prolongs survival and increases the quality of life in these patients. 

However, in patients with bulbar involvement NIV is not very well tolerated, and these 

patients need tracheostomy ventilation in specialized care centers that are not available in 

our country. If respiratory complications appear these patients end up in the intensive care 

unit department, are intubated and often die. There are no official recommendations for 

NIV in patients with respiratory failure and bulbar involvement. However some authors 

recommend it as long as the patient wants and tolerates it. This papers aims to analyze the 

ethical considerations of NIV in patients with ALS and bulbar involvement with respiratory 

failure. 4 patients with ALS and bulbar dysfunction, without previous respiratory 

complications presented in the “Leon Daniello” Clinical Hospital of Pulmonology, Cluj 

Napoca with acute on chronic type II respiratory failure. NIV was started in all of them with 

clinical and gas improvement. All patients were discharged with permanent NIV at home. 

Three patients died in the following 3 months and only one survives. Considering that 

there are no other alternatives for these patients in our country a trial of NIV should always 

be considered, however if the bulbar dysfunction is severe tracheostomy ventilation is 

necessary.  
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Factori care influenţează dependenţa în cadrul 
studenţilor la medicină 

Cătălina Nicoleta Munteanu, Iulia-Diana Muraru, Magdalena Iorga      
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Cuvinte cheie: studenți, medicină, dependenţă, alcool, nicotină 

Introducere: Dependența în rândul studenților la Facultatea de Medicină reprezintă unul 

dintre factorii majori ce pot afecta capacitatea de învăţare, precum și aspectele din viața 

socială a studentului. 

Materiale și metode: Au fost analizate studiile ce tratează problema dependențelor în 

cadrul studenților la Facultăţile de Medicină corelate cu apartenența studenților la un 

anumit continent. 

Rezultate: Diferitele tipuri de dependenţă (precum: droguri, nicotină, cafeină, alcool, 

rețele de socializare) pot influența negativ atât capacităţile intelectuale ale viitorului medic 

(în cazul consumului de droguri sau alcool) sau îl pot distrage pe acesta (petrecerea 

timpului pe rețelele de socializare). 

Concluzii: Raportarea cazurilor de dependenţă și varietatea formelor acesteia în rândul 

studenților prezintă un factor de interes major privind din perspectiva evoluției acestui 

aspect în timp și a efectelor ulterioare generate. 
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Introduction: The addiction of the students from the Medicine University is one of the 

major factors that can affect the learning capacity and also, other issues from student’s 

social life.   

Materials and methods: The studies that treat the addiction problem of students from 

the Medicine University have been analyzed and have been related with students’ 

membership of a certain continent.   

Results: Different types of addiction (for example: drugs, nicotine, caffeine, alcohol, social 

medias) can have a negative influence for the intellectual capacities of the future doctor 

(for the consumption of alcohol or drugs) or it can distract him (spending time on social 

medias). 

Conclusions: Reporting the addiction cases and the variety of their forms on the students 

presents a major interest on the perspective of the evolution of this aspect during time and 

on the later effects made by it. 
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Menţinerea sau dezactivarea terapiei de 
defibrilare internă la pacienţii terminali 

A. Nenciu1, Andreea Mihaela Ignat1, Andreea Maria Ursaru1,  
A.O. Petris1,2, Irina Iuliana Costache1,2, N.D. Tesloianu1 

1Secţia de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: întreruperea terapiei de defibrilare internă, calitatea vieţii,  principiului demnităţii 

Introducere: Respectul pentru integritatea fizică şi morală a pacientului ne îndreaptă spre 
a analiza cât mai corect decizia medicală în ceea ce priveşte benefeciile continuării terapiei 
de defibrilare la pacienţii terminali. 

Material şi metode: Decizia subiectului de a întrerupe terapia de defibrilare internă ar 
trebui respectată atât timp cât acesta înţelege evoluţia afecţiunii şi poate aprecia 
consecinţele probabile ale deciziilor sale, conform principiului autonomiei. Dezactivarea 
defibrilatorului automat implantabil ar trebui să fie efectuată numai după explicarea 
exhaustivă a riscurilor şi a tuturor alternativelor medicamentoase viabile. Acest lucru 
presupune că individul poate acţiona în cunoştinţă de cauză, conform valorilor personale, 
înţelegând riscurile derivate din deciziile luate contrar recomandărilor medicale.  

Rezultate şi discuţii: Decizia pacientului, indiferent de consecinţele actului de întrerupere 
a terapiei, trebuie respectată de către profesioniştii din domeniul juridic şi medical, 
conform principiului demnităţii/respectului pentru persoană. Pacienţii care optează 
pentru implantarea unui defibrilator au, în general, ca obiective de tratament menţinerea 
vieţii atât timp cât se menţine un anumit standard al calităţii vieţii sau, în funcţie de dorinţa 
pacientului, indiferent de calitatea vieţii, cu scopul menţinerii funcţiilor vitale. Evaluarea 
calităţii vieţii este o noţiune extrem de subiectivă şi poate fi apreciată cel mai bine de către 
pacient. Problemele etice şi juridice legate de abandonarea terapiei de defibrilare către 
sfârşitul vieţii sunt similare cu preocupările care sunt ridicate de menţinerea sau 
suspendarea altor intervenţii terapeutice care susțin viaţa, cum ar fi aparatele de susţinere 
avansată a funcţiilor vitale sau chiar de refuz a resuscitării.  

Concluzii: Decizia pacientului, indiferent de consecinţele actului de întrerupere a terapiei, 
trebuie respectată de către profesioniştii atât din domeniul juridic cât şi medical, conform 
principiului demnităţii/respectului pentru persoană. 
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Keywords: disabling defibrillation therapy, quality of life, principle of human dignity 

Introduction: Respect for the physical and moral integrity of the patient leads us to 

examine as accurately as possible the medical decision regarding the benefits of 

continuing the internal defibrillation therapy in terminal patients. 

Material and methods: The decision of the subject to discontinue the internal defibrillation 

therapy should be respected as long as he understands the probable consequences of his 

decisions according to the principle of autonomy. Disabling of the implantable cardiac 

defibrillator (ICD) should be done only after exhaustive explanation of the risks and all 

viable medical alternatives. This implies that the individual can act on the basis of personal 

values, understanding the risks of decisions made contrary to medical recommendations. 

Results and discussions: The patient's decision, regardless of the consequences of the 

therapy discontinuation, must be respected by legal and medical professionals in 

accordance with the principle of dignity/respect for the person. Patients who choose the 

implantation of a defibrillator have as treatment objectives, maintaining life as long as they 

maintain a certain standard of quality of life or, depending on the patient's wish, regardless 

of the quality of life, in order to maintain vital functions. Assessing the quality of life is an 

extremely subjective notion and can be best appreciated by the patient. Ethical and legal 

issues related to the abandonment of end-of-life defibrillation therapy are similar to the 

concerns raised by the maintenance or suspension of other life-support therapies, such as 

advanced vital function support or even refusal to resuscitate. 

Conclusions: The patient's decision, regardless of the consequences of the 

discontinuation of therapy, must be respected by professionals in both the legal and 

medical fields, according to the principle of dignity/respect for the person. 
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Cuvinte cheie: comunicare, consimțământ informat, retragere, refuz, terapie suportivă, terapie intensivă. 

În unităţile de terapie intensivă primul pas în luarea unei decizii este definirea atentă a 

scopului terapiei (tipului de îngrijiri medicale). Comunicarea dintre personalul medical şi 

pacient sau familia acestuia în unităţile de terapie intensivă este foarte importantă în luarea 

deciziilor critice. Unii pacienţi decedează în unităţile de terapie intensivă deoarece terapiile 

de suport vital sunt retrase sau refuzate. Principiile de etică medicală, limitele ştiinţei 

medicale, credinţa culturală, filozofică şi religioasă a personalului medical, pacienţilor şi 

familiei acestora influenţează decizia individuală de retragere sau refuz a terapiei suportive 

a vieţii. Articolul analizează consideraţiile etice legate de retragerea sau refuzul terapiei 

suportive în unităţile de terapie intensivă strâns legate de comunicare şi consimţământ 

informat.  
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intensive care unit:  ethical considerations 
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In the intensive care unit the initial step in the decision-making process is to carefully 

define the goals of therapy. Communication between health care providers and families of 

patients in the intensive care unit is very important in critical decisions. Some patients who 

die in the intensive care unit do so as life-supporting measures are withheld or withdrawn. 

The principles of medical ethics, the limits of medical science, and the cultural, 

philosophical, and religious beliefs of providers, families, and patients influence individual 

decisions to withhold or withdraw support. Ethical issues related to communication, 

informed consent, withdrawal and withholding of life support, requests for treatments that 

are unlikely to alter the outcome in intensive care unit, are presented here. 
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profesionale și al riscului de malpraxis medical 
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Cuvinte cheie: burnout, eroare medicală, malpraxis 

Introducere: Burnout-ul este prezent într-un procent alarmant de ridicat în rândul 

profesioniștilor din domeniul medical, afectând atât calitatea intervențiilor cât și calitatea 

vieții celor implicați, fiind un subiect larg dezbătut în ultimii ani.  

Material și metode: Au fost analizate studiile ce tratează cauzalitatea dintre burnout, actul 

profesional și satisfacția pacienților, fiind luată în considerare și perspectiva juridica și 

implicațiile din zona de management al serviciilor de sănătate.  

Rezultate: Burnout-ul afectează alarmant persoanele expuse, cu implicații în plan 

profesional și personal, fiind un factor important de mortalitate în rândul pacienților prin 

cauzarea de erori medicale, precum și un factor ce este asociat cu cazurile de malpraxis 

care ulterior sunt asociate cu accentuarea nivelului de burnout.  

Concluzii: Deși profesia medicală cere un grad deosebit de mare de implicare, epuizarea 

manifestată de burnout-ul prezent în rândul profesioniștilor și influența pe care o are 

asupra stării acestora de sănătate ridică un semnal de alarmă, fiind un aspect ce necesită 

abordare complexă pentru a fi ameliorată, implicând zona de management sanitar, 

legislativ, educațional. 
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Introduction: Burnout is present in an alarmingly high percentage among medical 

professionals, affecting both the quality of interventions and the life quality of those 

involved, being a widely debated topic in the recent years.  

Material and Methods: Studies dealing with the causality between burnout, professional 

care and patient satisfaction were analyzed, taking into account the legal perspective and 

the implications in the health care management area.  

Results: Burnout alarmingly affects the exposed people, with professional and personal 

implications, being a major factor in mortality among patients by causing medical errors, 

as well as a factor associated with malpractice that is later associated with an increased 

level of burnout.  

Conclusions: Although the medical profession requires a very high degree of involvement, 

the exhaustion suggested by the burnout present among professionals and its influence 

on their state of health raises an alarm signal, being an aspect that requires a complex 

approach to be improved, involving areas such as health care management, legal, 

educational policies.  
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Introducere: Erorile profesionale și cazurile de malpraxis reprezintă un subiect tratat cu 

mare atenție de către presă, acestea fiind subiecte ce atrag atenție ridicată din partea 

populației și oferă audiențe crescute prin tema pe care o prezintă.  

Material și metode: Au fost analizate articolele din presă publicate în ultimul an, transmise 

prin canale media atât cu impact la nivel național cât și cu impact local, care prezintă erori 

profesionale din zona medicală, cazuri de malpraxis, posibile cazuri de malpraxis, implicații 

ale activității medicale desfășurate greșit sau presupus greșit.  

Rezultate: Presa este foarte interesată de subiectul medical, în special de erori și 

controverse, fiind folosite titluri care atrag atenția receptorilor mesajului și crează 

sentimentul de senzațional, contestând încrederea pe care ar merita-o sistemul medical.  

Concluzii: Influența presei prin prezentarea într-o formă uneori agravantă a cazurilor 

relatate influențează opinia publică și crează o imagine ce accentueza lipsurile din sistemul 

medical în defavoarea progreselor și a succeselor, fiind necesară o schimbare de 

paradigmă atât ca analiză a posibilelor cazuri de eroare medicală, cât și ca veridicitate a 

informațiilor prezentate. 
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Introduction: Professional mistakes and malpractice cases are a matter of great concern 

from the press' perspective, these being subjects that attract high attention from the 

population and offer raised audiences through the theme they approach.  

Material and Methods: Media articles published in the past year were analyzed, which 

were broadcasted through media channels with national impact as well as with local 

impact, presenting professional medical errors, cases of malpractice, possible cases of 

malpractice, implications of misdirected medical activity or possibly misdirected medical 

activity.  

Results: The press is very interested in the medical topic, especially in errors and 

controversies, using headlines that attract the attention of the recipients of the message 

and create a feeling of sensational, challenging the trust that the medical system would 

deserve.  

Conclusions: The influence of the press by presenting sometimes in an aggravating form 

the broadcasted cases influences the public opinion and creates an image that emphasizes 

the shortcomings in the medical system at the expense of progresses and successes, and 

it is necessary to change the paradigm regarding the way analysis of the possible cases of 

medical error is made, as well as the truth of the presented information. 
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Cuvinte cheie: fumat (abandon), cancer pulmonar, tratament, calitatea vieții  

Introducere: Fumatul a fost identificat ca și principalul factor de risc al cancerului 

pulmonar, devenind o problemă de sănătate publică. În ciuda metodelor de prevenție 

implementate, cancerul pulmonar a dobândit un loc în topul incidenței si a mortalității 

induse de neoplazii în întreaga lume.  

Material și metodă: Dorim să evaluăm impactul diagnosticului de cancer pulmonar la 

pacienții fumători și atitudinea lor legată de tratament (în ce mod această afecțiune a 

determinat/sau nu încetarea fumatului). Cu ajutorul psihologului din cadrul spitalului 

nostru, am studiat percepția pacienților asupra fumatului după comunicarea 

diagnosticului, influența puternică a acestui obicei în ciuda prognosticului nefavorabil 

asociat bolii, complianța la tratament și interferența, rolul medicului în fața pacientului 

fumător.  

Concluzie: Cancerul pulmonar este foarte frecvent diagnosticat în stadii avansate, 

necesitând un tratament agresiv sau doar paliativ, fiind frecvent asociat cu fumători înrăiți 

și determină un declin al calității vieții. 



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018

125 | 

The impact of smoking in pulmonary cancer 
patients  

Adela Pătcaș1,3,4, Simona Mihuțiu1,2, Doina Todea3,5, Corina Lupău1, 
Aniela Platona1, Elisabeta Pătcaș1, T. Tamaş5 
1Municipal Clinical Hospital "Dr. Gavril Curteanu" Oradea, Romania 
2Faculty of Medicine and Pharmacy Oradea 
3University of Medicine and Pharmacy Cluj Napoca 
4Oncology Institute Cluj Napoca 
5

Cluj-Napoca Emergency Hospital
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Introduction: Smoking has been identified as the major risk factor of the pulmonary 

cancer, becoming a public health problem. Although several prevention methods have 

been adopted, pulmonary cancer has gained a top place in the incidence and mortality 

induced by cancers worldwide.  

Material and methods: We want to evaluate the impact of the pulmonary cancer 

diagnosis at the smoking patients and their attitude regarding the treatment (how this 

disease has/has not determined smoking cessation). With the help of our psychologist, we 

have studied the perception of the patients towards smoking after the communication of 

the diagnosis, the strong influence of this habit despite the bad prognosis associated with 

this disease, the treatment compliance and interference, the role of the doctor towards a 

smoking patient.  

Conclusions: Pulmonary cancer is very often diagnosed in late stages, which require a 

more aggressive treatment or only palliative cures, mostly associated with hard-smoking 

patients and determines a worsened quality of life. 
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Cuvinte cheie: alopecie, principii deontologice, calitatea vieţii 

Introducere: Părul, chiar dacă nu deţine o importanţă medicală majoră, are un rol social 
primordial şi este un element ce conturează aspectul estetic uman.  

Material şi metodă: Dintotdeauna, căderea părului (alopecia), constituie, indiferent de 
etiologie, o veritabilă problemă de sănătate publică, cu impact major asupra calității vieții, 
deoarece implică o modificare vizibilă la nivelul podoabei capilare, precum și diminuarea 
stimei personale și afectarea relațiilor sociale. Impactul este cu atât mai mare cu cât 
severitatea pierderii este mai mare şi este dependent de sexul şi vârsta pacientului, astfel 
încât calitatea vieţii este mult mai afectată la femei decât la bărbaţi şi respectiv la tineri faţă 
de vârstnici. 

Rezultate: În practica dermatologică, în funcţie de tipul leziunilor, se disting două tipuri de 
alopecii: non-cicatriciale (alopecia androgenetică, alopecia areata, efluvium telogen, 
tricotilomania, alopecii postinfecţioase, alopecia de presiune, post-citostatice și alopeciile 
cicatriciale, lupusul eritematos cronic discoid, lichen plan); cele din urmă impun probleme 
medicale serioase dat fiind caracterul definitiv al alopeciei, consecutiv distrucţiei 
ireversibile a foliculilor piloși sau absenţei lor.  

Concluzii: Tratamentele au evoluat spectaculos de-a lungul timpului, de la topicele clasice 
(corticoizi, agenţi reductori, imunomodulatori) la terapii sistemice (corticoterapie, 
fotochimioterapie) şi metode ultramoderne cum ar fi mezoterapia şi implantul (prin 
metoda extracţiei de unităţi foliculare). Abordarea terapeutică este particularizată fiecărui 
pacient în parte, ţinându-se cont de principiile deontologice fundamentale, de formă 
clinică de alopecie şi de patologiile asociate, după ce pacientul şi-a exprimat acordul 
asupra actului medical la care este supus. 

 



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

127 | 

Ethical aspects of alopecia and their current 
therapies 

Adriana-Ionela Patrascu1, Alina-Ioana Grajdeanu2, Alina Stincanu1,  
D. Vata1,2, Ioana-Adriana Popescu2, Laura Statescu1,2,  
Elena Porumb-Andrese1,2, Laura Gheuca-Solovastru1,2 

1Dermatology Clinical, ”St. Spiridon” County Emergency Clinical Hospital, Iasi, Romania 
2Dermatology Department, U.M.F. Iasi, Romania 

Keywords: alopecia, deontological principles, quality of life 

Introduction: Hair, though it does not have a major medical importance, has a primordial 

social role and is an element that outlines the human aesthetic aspect. 

Material and method: Hair loss (alopecia) is, regardless of etiology, a true public health 

issue, with a major impact on quality of life, as it involves a noticeable change in the 

capillary adornment, as well as diminishing personal well-being and affecting social 

relationships. The impact is even greater as the severity of its loss is greater and that’s 

depends on the sex and age of the patient, so that the quality of life is much more affected 

in women than men and young people than in elderly people. 

Results: In dermatological practice, depending on the type of lesions, two types of 

alopecia are distinguished: non-scarring (androgenetic alopecia, alopecia areata, telogen 

effluvium, trichotillomania, alopecia post infectious, pressure alopecia, post-cytostatic) 

and scarring alopecia (chronic erythematous lupus discoid, lichen plan). The last of them 

generate serious medical problems, due to the definitive nature of alopecia, following the 

irreversible destruction of the pilose follicles or their absence. 

Conclusions: During the time, treatments have evolved spectacularly from classical 

topicals (corticoids, reducing agents, immunomodulators) to systemic therapies (cortico-

therapy, photochemotherapy) and ultramodern methods such as mesotherapy and hair 

implantation (by follicular unit extraction method). 

The therapeutic approach is specific to each patient, based on fundamental deontological 

principles, clinical alopecia and associated pathologies, after the patient has agreed to the 

medical act to which he is subjected. 
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Aspecte etice şi legislative româneşti în 
transsexualism 

F. Perde1, C. Curca1, Francesca Culea2, C. Dogaroiu1 
1U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” Bucureşti 

Cuvinte cheie: transgender, transsexualism 

În această lucrare am realizat o prezentare a legislaţiei referitoare la transexualism în 

România din perspectiva etapizării bio-medicale (evaluarea psihiatrică, administrare 

medicamentoasă, intervenţii chirurgicale), pe care o efectuează un transgender şi o scurtă 

analiză a problemelor etice pe care le ridică acestea în context social. Am prezentat dubla 

abordare: terapeutică versus ”dorinţa pacientului”. 
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Îngrijirile paliative – aspecte psihologice, 
sociale şi spirituale 

Ioana Peteanu, Elena Topircean 
Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină 

Cuvinte cheie: stări terminale, îngrijri paliative, moarte, hospice 

Îngrijirile paliative reprezintă un model de îngrijire axat nu doar pe manoperele medicale 

pe care acest termen le presupune, ci pe o abordare multidisciplinară, adresată triadei trup-

minte-suflet, ce reuneşte specialişti din diferite domenii: medicină, psihologie, sociologie, 

teologie. Astfel, deşi îngrijirile paliative se referă la pacientul aflat în stare terminală, 

specialiştii din aceste domenii se vor adresa şi familiei acestuia, oferindu-i suport pentru 

situaţia dificilă în care se află.  

Fără a detalia aspectele medicale şi etice implicate de paliaţie, lucrarea este axată pe 

prezentarea coordonatelor psihologice, sociale şi spirituale, de multe ori neglijate în 

abordarea pacienţilor terminali.  

Argumentăm astfel necesitatea unei abordări holistice, în spiritul medicinei integrative, 

prin care putem să ne asigurăm că aceşti pacienţi vor avea parte de ceea ce în mod 

tradiţional, medical, psihologic, spiritual şi filozofic se înţelege prin ”moarte bună”: aceea 

liniştită, caracterizată prin seninătate sufletească, impăcare cu semenii şi cu Dumnezeu, 

lipsită de disconfort fizic, care survine în stare de luciditate, avându-i alături pe cei care te 

iubesc şi pe care îi iubeşti. Fiecare om merită să parcurgă procesul morţii cu demnitate şi 

în linişte sufletească. 
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Palliative care – psychological, social and 
spiritual aspects 

Ioana Peteanu, Elena Topircean 
"Lucian Blaga" University of Sibiu, Faculty of Medicine 

Keywords: terminal states, palliative care, death, hospice 

Palliation is a model of care focused not only on the medical procedures that this term 

implies, but on a multidisciplinary approach addressed to the body-mind-soul triad, 

bringing together specialists from different fields: medicine, psychology, sociology, 

theology. Thus, although palliative care refers to the patient in the terminal state, these 

specialists will address also the patient’s family, providing support for this difficult 

situation. 

Without detailing the medical and ethical aspects of palliative care, our paper focuses on 

presenting the psychological, social and spiritual coordinates, often neglected in the 

approach of terminal patients.  

 We thus try to demonstrate the necessity of a holistic approach, in the spirit of integrative 

medicine, by which we can ensure that these patients will have what is traditionally, 

medically, psychologically, spiritually and philosophically known as ""good death"": a 

peaceful death, characterized by soul serenity, reconciliation with other people and God, 

without physical discomfort; a death which occurs in a lucid state, being close to those 

who love you and whom you love. Everyone deserves to go through the death process 

with dignity and peace of mind. 
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Consideraţii etice în comunicarea cu pacientul 
oncologic 

C. Petre-Ciudin, E. Jurca, Maria Dorina Pasca, Loredana Lupu, V. Petre-
Ciudin  
Centrul de Îngrijiri Paliative ”Palimed”, Tg. Neamț 
Universitatea de Vest, Timișoara  
Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tg. Mureș 
Institutul ”Socola”, Iași 
Institutul de Medicină Legală, Iași 

Cuvinte cheie: comunicare, autonomia pacientului, consimțământ informat, veste proastă 

Comunicarea între medicul clinician și pacient reprezintă un concept multidimensional 

care implică conținutul dialogului, componenta afectivă precum și comportamentul non-

verbal. În oncologie ca și în îngrijirea paliativă, comunicarea medicului (sau a 

profesionistului din echipa de îngrijire) cu pacientul oncologic și cu familia acestuia, este 

deosebit de importantă, care în contextul progreselor diagnostice și terapeutice de astăzi, 

a suferit modificări importante de atitudine.  

Numeroasele schimbări apărute în societate au schimbat paradigma paternalistă în care 

pacientul era considerat un participant pasiv, cu rolul de "copil" dependent de medicul său, 

considerat ca fiind subiectul activ, cu rolul de "tată" care decidea pentru pacient fără a lua 

în considerare voința, valorile personale, culturale şi spirituale ale acestuia, în modelul 

actual bazat pe creșterea autonomiei pacientului, în care acesta, în majoritatea cazurilor 

este un participant activ la decizia medicală și la strategiile terapeutice. 

La această tranziție de la modelul tradițional la cel modern, a contribuit apariția bioeticii.  

Doctrina consimțământului informat a catalizat și a promovat schimbările relației medic-

pacient oncologic referitor la:  

• comunicarea adevărului despre vestea rea și despre boală; 

• obținerea permisiunii în ceea ce privește deciziile terapeutice;  

• trecerea la îngrijirea paliativă; 

• analizarea obiectivelor planificării îngrijirii avansate; 
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• ordinele de neresuscitare; 

• aspecte esențiale și spirituale;  

• conferințele de familie; 

• inutilitatea medicală; 

• alte conflicte la sfârșitul vieții;  

• participarea la trialuri clinice .  

Comunicarea (discutarea) adevărului bolii este un factor foarte important al interacțiunii 

medic curant - pacient oncologic și implică influențe sociale, culturale și spirituale și 

presupune numeroase abilități de comunicare:  

• capacitatea de înțelegere față de bolnav; 

• posibilitatea de a fi înțeles, respectat și chiar iubit de bolnav datorită 
comportamentului său; 

• cunoștințe psihologice și ale comportamentului uman.  

Pentru modelul de comunicare, sunt considerate esențiale dezvoltarea unor competențe 

în următoarele domenii:  

• comunicarea empatică,  

• comunicarea veștilor proaste (algoritmi, strategii, ghiduri cognitive de 
comunicare în șase sau zece pași),  

• abordarea conspirației tăcerii.  

Necomunicarea diagnosticului și a prognosticului se poate asocia cu apariția izolării, 

anxietății, pierderea autonomiei și a controlului, suspiciune și neîncredere, abandon 

psihologic, sentiment de trădare și abdicare etică.  

Comunicarea (discuția) deschisă, empatică, comprehensivă și persuasivă, diminuează 

sentimentul de nesiguranță, stimulează participarea activă (atitudine de luptător), 

complianța la demersul terapeutic, permite accesul la sprijinul psihoemoțional, permite 

pacientului de a-și face planuri de viitor.  

În concluzie, comunicarea cu pacientul oncologic este una individualizată, centrată pe 

nevoile particulare ale acestuia, pe valorile sale personale, culturale și religioase, astfel încât 

medicul să fie capabil să ofere într-un mod onest și cât mai eficient, informațiile necesare 

unei cât mai bune decizii medicale.           
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Ethical considerations regarding doctor – 
cancer patient communication   
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V. Petre-Ciudin  
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West University of Timisoara 
University of Medicine and Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures 
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Institute of Forensics Medicine of Iasi 

Key words: communication, patient autonomy, informed consent, unfavourable information 

Doctor-cancer patient communication represents a multidimensional concept involving 

dialogue content, emotional aspects as well as non-verbal behaviour. Similar to palliative 

care, in oncology, doctor (or care professional) – cancer patient/family communication is 

highly important; in the context of current diagnosis-related and therapy-related progress, 

this type of communication has undergone significant attitude modifications.  

The numerous changes in day-to-day society have changed the paternal-based paradigm 

according to which the patient would be deemed as a passive attendee, akin to a ‚child’ 

that is completely dependent to his attending physician, who would innately assume the 

part of a ‚father’ taking unilateral decisions that concern the patient’s wellbeing without 

regard to the subject’s will, personal/cultural/spiritual values; in turn, this paradigm is 

nowadays trending towards active involvement in medical decisions and therapy 

strategies in most cases.  

A major contribution towards this transition from a traditional to a modern transition has 

become possible thanks to the birth of bioethics.  The doctrine of informed consent has 

catalysed and supported a number of changes in doctor-cancer patient communication in 

areas such as:  

• Revealing true facts regarding unfavourable news and disease-related issues; 

• Obtaining consent in which concerns therapy-related decisions;  

• Opting for palliative care;   

• Analysing targets for setting up advanced care actions;   
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• Do-not-resuscitate orders;   

• Essential and spiritual aspects;   

• Family discussions;   

• Medical futility;    

• Other conflicts during final days;   

• Attending clinical trials.  

Communication about (and discussion on) the true side of the illness is a very important 

factor in the interaction between an attending physician and their cancer patient and it 

implies a variety of social, cultural and spiritual influences as well as numerous 

communication skills such as:   

• Empathy for the patient;    

• The doctor’s possibility to be understood, respected and actually praised by the 
patient for their behaviour;  

• Knowledge of psychological aspects and human behaviour.  

What is more, in which concerns the communication pattern, the following areas are 

considered as essential to be developed:  

• Empathic communication; 

• Delivering unfavourable information (i.e. algorithms, strategies, six-step or ten-
step cognitive communication guidelines)  

• Approaching the conspiracy of silence.  

Not disclosing a diagnosis or a prediction can be associated to episodes of isolation, 

anxiety, loss of autonomy and control, suspicion and lack of trust, psychological 

abandonment, betrayal and ethical abdication felt by the patient. A communication (or a 

discussion) that is performed openly, with empathy, comprehensively and in a persuasive 

manner will reduce the feeling of uncertainty, will stimulate active participation (and 

develop a fighter attitude), will lead to compliance in terms of therapy, and ultimately will 

allow the patient to gain access to psycho-emotional support and help them set up plans 

for the future.  

To conclude with, doctor - cancer patient communication is individualized, and focused 

on the patient’s particular needs, on their personal, cultural and religious values, in order 

to allow the doctor to provide solid information in an honest and effective way with the 

ultimate outcome of arriving to an optimal medical decision.  
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Tumoră malignă intraventriculară 
diagnosticată iniţial ca mixom – implicaţii 
bioetice 

A. Pintilie1, Andreea-Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A.O. Petris1,2,  
Irina Costache1,2, N.D. Tesloianu1 
1Secţia de Cardiologie, Spitalul Judeţean de Urgenţă “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: tumoră malignă, mixom, recidivă, intervenţie chirurgicală 

Introducere: În cazul tumorilor intracardiace, datorită riscului înalt de complicaţii sau 
recidivă, decizia operatorie este deseori dificilă.  

Material şi metodă: Pacientă de 59 ani cu multiple comorbidităţi este operată în 2016 în 
urma diagnosticării unei tumori la nivelul ventriculului stâng. La externare, pacienta este 
declarată vindecată chirurgical. Deşi aspectul tumorii este sugestiv pentru o tumoră 
malignă, rezultatul anatomopatologic pledează pentru o tumoră benignă (mixom). În 2017 
se decelează ecocardiografic recidiva tumorii. Se temporizează intervenţia chirurgicală şi 
se optează pentru tratament medicamentos. În 2018 pacienta se prezintă pentru dispnee 
şi multiple episoade sincopale, ecocardiografia demonstrând creşterea semnificativă a 
masei tumorale.  

Rezultate şi discuţii: Aspectul angio-CT cardiac preoperator obiectivează invazia pereţilor 
ventriculului stâng, aspect sugestiv pentru o formaţiune malignă. Echipa operatorie decide 
că eficienţa unei intervenţii chirurgicale este depăşită de riscurile operatorii şi de 
complicaţiile majore intraprocedurale, alături de o probabilitate crescută de recidivă 
postoperatorie. Ar fi trebuit luată în considerare reintervenţia chirurgicală mai devreme, în 
2017, când a avut loc recidiva? Cum poate fi anunţată pacienta că opţiunile terapeutice 
sunt epuizate şi ce impact are asupra stării psihice, mai ales că este vorba de o pacientă 
depresivă? Plecând de la premisa că viaţa pacientului este prioritară şi ar trebui efectuate 
toate demersurile în vederea creşterii speranţei de viaţă (chiar cu câteva luni), s-ar fi 
justificat o intervenţie chirurgicală, chiar cu riscul ridicat de recidivă? Calitatea  vieţii ar fi 
sau nu îmbunătăţită în urma intervenţiei chirurgicale?  

Concluzii: Conduita etică implică o comunicare eficientă între medicii care iau parte la 
actul medical, între medici şi pacient/apărţinători, dar şi necesitatea unei consilieri 
psihologice.    
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Intraventricular malignant tumor initially 
diagnosticated as myxoma – bioethical 
implications 

A. Pintilie1, Andreea-Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A.O. Petris1,2,  
Irina Costache1,2, N.D. Tesloianu1 
1Cardiology Department, “St. Spiridon” Emergency Hospital, Iasi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: malignant tumor, myxoma, recurrence, surgical intervention 

Introduction: In case of malignant cardiac tumors, the surgical decision is often difficult 

because of the high risk of complications or recurrence.  

Material and methods: In 2016, a 59 years old female with multiple comorbidities 

undergoes surgical resection for a left ventricle cardiac tumor. The patient is declared 

cured after the surgery. Although the macroscopic aspect of the tumor was suggestive for 

a malignant tumor, the anatomopathological findings revealed a benign tumor (myxoma). 

In 2017 it was proceeded an ultrasonography (US) showing the recurrence of the tumor. In 

2018 the patient was admitted to the emergency room presenting dyspnea and multiple 

syncopal episodes. Echocardiography revealed an important enlargement of the tumor.  

Results and discussions: The preoperative computed tomography angiography 

displayed the invasion of the left ventricle walls, indicating malignant behaviour. The 

surgery team decides that the intervention should not be proceeded because of the high 

risk of intraoperative complications and recurrence. Should the surgical intervention have 

been taken into consideration earlier in 2017 when the recurrence took place?  How to 

communicate the lack of therapeutic options to the patient? What impact will it have on 

the patients’ psychic when dealing with a depressant patient? Would have surgery been 

justified, even with the high risk of recurrence, considering that the priority is to improve 

the life expectancy of every patient (even with a few months)? Would the quality of life 

have been improved or not after surgery?  

Conclusions: The ethical conduct in managing this kind of patients requires a good 

communication between the doctors, between the doctor and the patient and also the 

necessity of psychological conciliation. 
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Pemfigus vulgar în sarcină - probleme etice de 
tratament 

Ioana Popescu, D. Vâță, Laura Stătescu, Ioana- Alina Grăjdeanu,  
Elena Andrese, Laura Gheucă Solovăstru 
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iaşi, Clinica Dermatologie 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore. T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: pemfigus vulgar, sarcina, tratament, probleme etice 

Introducere: Pemfigusul vulgar este o dermatoză buloasă autoimună intraepidermică 

caracterizată prin leziuni cutaneo-mucoase care constau în prezența de bule flasce și 

eroziuni. Patologia poate pune în pericol viața pacienților, iar tratamentul constituie o 

provocare pentru medic. Pemfigusul vulgar asociat sarcinii constituie o entitate clinică mai 

puțin frecventă și dificil de manageriat, ce ridică probleme etice de tratament. 

Material și metodă: Boala poate apărea pentru prima dată în timpul sarcinii sau se poate 

agrava în timpul sarcinii. Administrarea corticosteroizilor și, în unele cazuri, a agenților 

citotoxici pentru controlul pemfigusului, poate determina insuficiență placentară, 

întârzierea creșterii intrauterine și moartea fetală. Indicațiile privind medicamentele 

imunosupresoare în timpul sarcinii sunt controversate, iar dacă boala este severă în primul 

trimestru, medicul poate recomanda avortul. Supravegherea femeilor însărcinate care 

asociază pemfigus vulgar necesită abilități și experiență din partea medicului, adăugând 

complexitate recomandărilor de tratament, deoarece pot fi afectați atât mama, cât și fătul. 

Tratamentul optim ar trebui să ia în considerare, pe lângă factorii medicali, o serie de 

parametri etici. 

Rezultate, Concluzii: Managementul pacientelor însărcinate care asociază pemfigus 

vulgar trebuie efectuat în centre specializate și toate cazurile trebuie discutate în cadrul 

întâlnirilor multidisciplinare compuse din dermatologi și obstetricieni pentru a asigura un 

tratament personalizat şi a evita apariţia conflictelor etice. 
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Pemphigus vulgaris in pregnancy- ethical 
issues of treatment 
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Introduction: Pemphigus vulgaris is an intraepidermic autoimmune bullous dermatosis 

characterized by cutaneous and mucosal lesions consisting of flaccid bullae and erosions. 

The pathology can endanger the lives of patients, and its treatment is a challenge for the 

doctor. Pregnancy-associated pemphigus vulgar constitutes an uncommon and difficult 

to manage clinical situation, which involves ethical issues of treatment 

Material and method: The disease may occur for the first time during pregnancy or as an 

episode of aggravation during the pregnancy. Administration of corticosteroids and, in 

some cases, cytotoxic agents for the control of pemphigus, may cause placental 

insufficiency, intrauterine growth retardation and fetal death. The indications of 

immunosuppressive medication are controversial in pregnancy. If the disease is severe in 

the first trimester, the doctor may recommend abortion. Management of pregnant women 

with pemphigus vulgaris requires skills and experience. Coexistence of pemphigus 

vulgaris with pregnancy adds complexity to treatment recommendations, as both the 

mother and the fetus may be affected. The optimal treatment of pregnant women with 

pemphigus diagnosis should take into account, apart from medical factors, a host of ethical 

parameters   

Results, Conclusions: Management of pregnant women with pemphigus vulgaris 

diagnosis should be performed in specialised centres with experience and all cases should 

be discussed in multidisciplinary meetings composed of dermatologists and obstetricians 

to ensure a personalized treatment and to avoid the emergence of ethical conflicts. 

 

 



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

139 | 

Aspecte etice ale reutilizării dispozitivelor de 
stimulare intracardiacă 
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Cuvinte cheie: reutilizare stimulator cardiac, principiul justiţiei distributive 

Introducere: Aducem în discuţie un subiect mult dezbătut şi anume cel al reutilizării 

dispozitivelor medicale implantabile, focalizându-ne asupra stimulatoarelor cardiac 

implantabile. 

Material şi metodă: Pacienţii care necesită implantarea de stimulatoare cardiace suferă de 

patologie cu risc vital, aceasta fiind singura terapie ce ar asigura supravieţuirea. Dat fiind 

numărul tot mai mare de pacienţi ce necesită implantarea unui stimulator cardiac, invers 

proporţional cu disponibilitatea stimulatoarelor cardiace, se optează pentru reutlizarea 

acestor dispozitive, principala modalitate fiind reprezentată de donarea dispozitivelor 

post-mortem. Menţinerea omului în deplină stare de sănătate, pentru a-şi putea desfăşura 

activităţile sociale, politice şi economice, reprezintă o datorie a societăţii. Reutilizarea unui 

stimulator cardiac implantabil la un pacient cu patologie cu risc vital ar putea să îi 

prelungească viaţa, cu posibilitatea ulterioară de reluare a activităţilor zilnice.  

Rezultate: Reutilizarea stimulatoarelor cardiace este justificată de principiul justiţiei 

distributive, bazat pe distribuţia corectă a resurselor în societate: toţi membrii unei 

societăţi trebuie să beneficieze şi să contribuie în acelaşi timp la menținerea stării de 

sănătate a fiecărui individ. Astfel, reutilizarea unui stimulator cardiac devine mai cu seamă 

o obligaţie morală într-o societate cu un status economic limitat.  

Concluzii: Studiile efectuate pe pacienţii care au primit un stimulator cardiac implantabil 

reutilizat arată o uşoară creştere a riscului de malfuncţie dar balanţa risc-beneficiu inclină 

categoric spre această abordare. Lucrarea vine atât în ajutorul personalului medical, cât şi 

a pacienţilor care se află într o astfel de situaţie şi are ca scop evaluarea calităţii actului 

medical, evidenţierea drepturilor şi obligaţiilor, a riscurilor şi beneficiilor pacientului.  
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Reuse of the intracardiac pacing devices: 
ethical aspects 

S.E. Popescu1, Andreea Maria Ursaru1, Irina Iuliana Costache1,2,  
A.O. Petris1,2, Ana Ionela Rusu3, N.D. Tesloianu1 

1Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania  
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 
3Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital  

Keywords: cardiac pacemaker reuse, the principle of distributive justice 

Introduction: We are discussing an often debated issue, namely the reuse of implantable 

medical devices, focusing on implantable cardiac pacemakers. 

Material and Method: Patients requiring implantation of pacemakers suffer from vital risk 

pathology, this being the only therapy that would ensure survival. Given the growing 

number of patients requiring implantation of a cardiac pacemaker, inversely proportional 

to the availability of pacemakers, it is necessary to reuse some of the devices; the main way 

is represented by donation of the device post-mortem. Maintaining people in good clinical 

condition to carry out their social, political and economic activities is a duty of society. The 

use of an implantable cardiac pacemaker in a patient with life-threatening pathology could 

prolong the patient’s life, with the possibility of further resumption of daily activities. 

Results: The reuse of cardiac pacemakers is justified by the principle of distributive justice 

based on the correct distribution of resources in society: all members of a society must 

benefit and contribute at the same time at maintaining the health of each individual of the 

society. Thus, the reuse of an implantable cardiac pacemaker becomes more of a moral 

obligation in a society with a limited economic status. 

Conclusions: Studies performed on patients who received a re-used implantable cardiac 

pacemaker show a slight increase in risk of malfunction, but the risk-benefit balance is 

definitely inclined to the re-use approach. Our case could offer a perspective of pacemaker 

reuse for both medical staff and patients who are in such a situation. We observe the 

increasing quality of life even in patients with reused devices, of course considering the 

patient’s rights and obligations, risks and benefits. 
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Conflict clinic între principiul binefacerii şi cel 
al respectării autonomiei 

S.E. Popescu1, Andreea Maria Ursaru1, N.D. Tesloianu1, A.O. Petris1,2,  
A. Pintilie1, Andreea Mihaela Ignat1, Irina Iuliana Costache1,2 
1Secţia de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: sindrom Noonan, principiul respectului autonomiei, principiul binefacerii 

Introducere: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 25 ani, adusă în Unitatea de 

Primiri Urgenţe, în urma unui stop cardio-respirator prin tahicardie ventriculară resuscitată. 

Material şi metodă: Menţionăm din antecedentele personale patologice că pacienta este 

cunoscută cu cardiomiopatie hipertrofică obstructive pentru care în urmă cu 2 ani a 

efectuat ablaţie a primei artere septale. Clinic şi anamnestic: displazie congenitală de sold 

operată (cu agregare familială - mama cu aceeaşi afecţiune), facies dismorfic - 

hipertelorism, pterigium coli, gât scurt, pectus carinatus şi cubitus valgus. Coroborarea 

datelor clinice, anamnestice şi evenimentelor anterioare internării, pledează pentru 

suspiciunea de diagnostic de sindrom Noonan (manifestat prin cardiomiopatie 

hipertrofică obstructive şi stop cardio-respirator prin tahicardie ventriculară). Pe parcursul 

internării pacienta refuză terapia medicamentoasă antiaritmică şi este reticentă în a 

accepta implantarea unui defibrillator cardiac automat (abordare absolută necesară 

pentru profilaxia secundară a morţii subite), în pofida prezentării repetate a riscurilor la 

care se supune. 

Rezultate: Aşadar, ne confruntăm cu o situaţie în care două dintre principiile eticii 

medicale, principiul respectului autonomiei şi principiul binefacerii sunt în contradicţie, 

făcând referire la respectarea capacităţii persoanei de a alege (îngrijorarea pacientei de a 

nu fi stigmatizată de către cei din jur şi grija pentru aspectul fizic ulterior implantării 

defibrilatorului cardiac) şi grija pentru binele persoanei în cauză (statusul pacientei ulterior 

administrării tratamentului medicamentos şi implantării defibrilatorului cardiac automat). 

Concluzii: Se decide informarea familiei cu privire la starea de sănătate a pacientei cu 

scopul de a obţine maximul de beneficiu din toate punctele de vedere. Şi în final se obţine 

acordul pentru montarea defibrilatorului automat. 
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and the principle of autonomy   
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1Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Keywords: Noonan syndrome, the principle of autonomy, the principle of beneficence 

Introduction: We present the case of the 25-year-old female, brought to the Emergency 

Primary Unit after a resuscitated cardio-respiratory arrest by ventricular tachycardia. 

Material and Method: We mention from the personal pathological history that the patient 

is known with obstructive hypertrophic cardiomyopathy for which she has performed 

ablation of the first septal artery 2 years ago. Clinical and anamnestic: congenital hip 

dysplasia (with familial aggregation- mother with the same affection), facials 

dysmorphism-hypertelorism, pterygium coli, short neck, pectus carinatus and cubitus 

valgus. Corroborating clinical, anamnestic and pre-admission events advocates a 

diagnosis suspicion: Noonan syndrome (manifested by obstructive hypertrophic 

cardiomyopathy and cardio-respiratory arrest by ventricular tachycardia). During 

hospitalization, the patient refuses antiarrhythmic drug therapy and is reluctant to accept 

the implantation of an automatic cardiac defibrillator (the absolute approach for 

secondary prophylaxis of sudden death), despite the repeated presentation of the risks to 

which she is exposed. 

Results: So we are facing a situation where two of the principles of medical ethics, the 

principle of respect for autonomy and the principle of beneficence are in contradiction, 

referring to respecting the person's ability to choose (patient's concern not to be 

stigmatized by others and care for the physical appearance after implantation of the 

cardiac defibrillator) and care for the patient's well-being (patient status after medication 

administration and implantation of the automatic cardiac defibrillator). 

Conclusions: It is decided to inform the family about the patient's state of health in order 

to obtain maximum benefit from all points of view. Finally, the automatic defibrillator 

assembly is agreed. 
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Consideraţii etice în dermatologie 

Elena Porumb-Andrese, D. Vâţă, Laura Stătescu, Alina Grăjdeanu, 
Oana Popescu, Adriana Pătraşcu, Laura Solovăstru  
U.M.F. "Grigore T. Popa" Iaşi 

Cuvinte cheie: etica, dermatologie 

Dermatologia este o specialitate vizuală iar metoda fotografierii este una des utilizată atât 

de către dermatolog dar şi de către pacient pentru diagnostic, supravegherea evoluţiei sau 

tratament. Se pune problema consimţământului informat anterior dar şi problema stocării 

informaţiei respective fără a pune în pericol identitatea celui fotografiat. 

Vehicularea informaţiei medicale în mediul online atrage atenţia asupra cadrului legal în 

care se desfăşoară acest schimb de date. Totodată, exprimarea părerilor personale de către 

pacient sau aparţinători cu privire la actul medical în sine, la o anumită clinică sau la un 

anumit doctor ridică întrebarea moralităţii acestei exprimări în contextul prejudiciilor 

morale ce pot fi aduse. 

Dezvoltarea dispozitivelor de tip smartphone, deşi a contribuit mult la uşurinţa 

fotografierii leziunilor tegumentare, subliniază importanţa securizării datelor stocate în 

acest dispozitiv dar subliniază şi posibilitatea aflării într-o ilegalitate în momentul stocării 

datelor medicale într-un dispozitiv personal. 

De asemenea, injectarea celulelor proprii prin tehnica plasmoliftingului (”terapia vampir”) 

aduce în prim plan necesitatea redefinirii legilor existente şi reformularea lor astfel încât sş 

corespundă necesităţilor şi tendinţelor unei societăţi în continuă schimbare. 
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Despre sursa demnității umane. Câteva 
considerații privind avortul la cerere 

M. Pușcașu 
Federația ”Pro-Vita” Ortodoxă 

Cuvinte cheie: avort, demnitate umană, Imago Dei, genocid, comunism 

Azi în spațiul public românesc, dacă cineva nu susține avortul la cerere este asociat cu 

dictatorul Ceaușescu. Cred că mulțimea din spațiul public are o memorie scurtă și că 

lucrurile ar trebui mai bine precizate și nuanțate. 

Copilul viu din uterul mamei este om, toți am trecut prin această etapă de dezvoltare 

umană. Drepturile copilului nenăscut au fost recunoscute din cele mai vechi codexuri 

juridice, până azi, de la Hammurabi la Declarația Universală a Drepturilor Omului. În 

Europa, legalizarea avortului a fost înfăptuită de Lenin (1920) și de Hitler (1933), iar în 

România de Petru Groza (1957), apoi interzis de Ceușescu (1966) și iar liberalizat prin primul 

decret al administrației Iliescu (dec.1989). În 1990 s-au facut peste un milion de avorturi 

(80% din pruncii zămisliți), iar din `89 până azi s-au acumulat în jur de 20 de milioane.   

Asocierea istorică dintre promovarea avortului și comunismul genocidar nu este 

întâmplătoare, ci ține de concepția materialismului dialectic, care devalorizează omul și 

neagă existența sufletului. Victimile comunismului mondial într-un secol: aproximativ 300 

de milioane. 

Sursa demnității umane este intrinsecă deși nu izvorăște din sine, ci din Chipul lui 

Dumnezeu, după care fiecare om este creat. Omul este Imago Dei și tinde prin conștiință, 

rațiune, voință și simțire spre asemănarea și unirea cu Creatorul. Interzicerea imediată a 

avorturilor printr-o lege, nu ar rezolva problema, ci ar crea altele noi.  Totuși sunt necesare 

precizări clare din unghiuri de vedere complementare (psihologic, medical, bioetic, moral 

și religios).   

Cauza primară este criza morală și lipsa unei responsabilități educate, iar soluția este 

complexă și ar trebui să cuprindă, printre altele și o temeinică educație în spiritul 

responsabilității personale, consilierea pre-avort obligatorie, programe guvernamentale 

de susținere a mamelor în criză de sarcină (și a familiilor). 
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Medicina bazată pe poveşti în mediul virtual 

C. Rebeleanu1, Lăcrămioara Mocanu2, Maria Aluas1 
1U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 
2Universitatea ”Danubius”, Galaţi 

Cuvinte cheie: legende urbane, medicina, medicina bazată pe dovezi 

Introducere: Medicina bazată pe opinii a fost în anii ’70 ai secolului trecut, înlocuită la nivel 

mondial cu medicină bazată pe dovezi – fenomen care s-a petrecut şi în România la 

începutul mileniului actual. Medicina personalizată este un curent apărut în ultimii ani, iar 

o variantă neoficială practicată este cea a medicinei defensive. În mediul virtual s-a 

dezvoltat în ultimii ani, o formă de medicină lipsită de baze ştiinţifice: medicina bazată pe 

poveşti, care constă în recomandări, sfaturi şi principii pseudo-medicale, enunţate de către 

persoane fără studii medicale, cu studii medicale de scurtă durată, sau, chiar de către 

medici convertiţi la opinii nemedicale. 

Material şi metodă: Am analizat materiale cu conţinut pseudo-medical postate pe 

Facebook în luna septembrie 2018. Am încercat să identificăm autorii materialelor postate 

şi pregătirea profesională a acestora. S-a facut o evaluare a celor mai des întâlnite tipuri 

patologii la care se fac aceste indicaţii pseudo-medicale. 

Rezultate: Există în mediul virtual o vastă diversitate a informaţiilor pseudo-ştiinţifice care 

duc la confuzii şi la posibile consecinţe negative asupra sănătăţii persoanelor afectate de 

aceste patologii. 

Concluzii: Diseminarea în spaţiul virtual a unor recomandări medicale lipsite de bază 

ştiinţifică poate crea prejudicii pacienţilor care îşi reconfigurează traseul terapeutic în 

funcţie de acestea şi subminează încrederea în medici. Se impune implementarea sau 

aplicarea extinsă a unor norme juridice care să limiteze şi sancţioneze fenomenul. 
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Fairy tales based medicine into the internet 
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Keywords: urban legends, medicine, evidence-based medicine 

Introduction: Opinion-based medicine (OBM) was in the 70’s of the last century, replaced 

by Evidence-based medicine (EBM) worldwide - a phenomenon that also took place in 

Romania at the beginning of the current millennium. Personalized medicine is a trend that 

has emerged in recent years, and an unofficial approach is that of defensive medicine. Into 

the virtual environment, a form of science-free medicine has developed in the last few 

years: stomach-based medicine, consisting of pseudo-medical recommendations, tips and 

principles enunciated by non-medical people or by people with short-term medical 

studies, or even by doctors converted to non-medical opinions. 

Material and method: We analyzed pseudo-medical content posted on Facebook in 

September 2018. We tried to identify the authors of posted materials and their professional 

training. An assessment has been made of the most common types of pathologies that 

make these pseudo-medical indications. 

Results: There is a vast diversity of pseudo-scientific information in the virtual 

environment that leads to confusion and possible negative consequences for the health 

of people affected by certain pathologies. 

Conclusions: The virtual dissemination of medical recommendations without a scientific 

basis can harm patients who reconfigure their therapeutic pathway and undermine their 

confidence into doctors. It is necessary to find new rules or to extend the apply of the 

existent ones, aiming to limit and sanction the phenomenon. 
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Aspecte etice şi implicaţii medico-legale ale 
asistenţei medicale de urgenţă în timpul 
zborului cu avioane comerciale 

Iulia-Cristina Roca1,2, Diana Carmen Cimpoeşu1,2, M. Roca1,3 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 
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Cuvinte cheie: asistenţă medicală de urgenţă, medico-legal, zborul cu avionul 

Introducere: Statisticile arată că numărul persoanelor care călătoresc cu avionul a crescut 

în ultimii ani. În acest context a crescut şi numărul urgenţelor medicale care survin la bordul 

avioanelor comerciale. Asistenţa medicală de urgenţă în timpul zborului cu avionul 

reprezintă o provocare pentru medici.  

Material şi metodă: Articolul realizează o trecere în revistă a aspectelor etice şi medico-

legale ale asistenţei medicale de urgenţă la bordul unui avion. Pe baza literaturii de 

specialitate sunt prezentate responsabilităţile şi indatoririle pe care le prezintă un medic 

aflat într-o astfel de situaţie, dar şi protecţia medico-legală de care acesta beneficiază. 

Rezultate: Asistenţa medicală la bordul unui avion comercial comportă diverse probleme 

cu implicaţii etice şi medico-legale diferite faţă de cele de la sol. Deşi din punct de vedere 

etic un medic aflat la bordul unui avion are obligaţia de a acorda asistenţă medicală în cazul 

unei urgenţe, din punct de vedere legal nu există o opinie uniformă la nivel mondial, astfel 

că sunt ţări ca Statele Unite ale Americii în care nu există obligaţia legală de a răspunde 

solicitării de acordare a măsurilor de prim ajutor şi state ca Australia în care aceasta este o 

obligaţie legală. În plus nici răspunderea şi protecţia legală conferită în acest caz nu sunt 

uniforme.  

Concluzii: Aspectele etice şi medico-legale ale asistenţei medicale de urgenţă la bordul 

unei aeronave comerciale aflate în zbor reprezintă un subiect controversat. Îndatoririle 

medicului care asistă o urgenţă medicală sunt neclare, legislaţia este diferită la nivel 

european faţă de Statele Unite ale Americii. 
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Parte şi întreg: o lectură a îngrijirii prin 
intermediul dialogurilor platoniciene 
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Cuvinte cheie: îngrijire, medicină holistică, relaţia medic-pacient 

Introducere: Cuvântul din greaca veche ”therapeia” semnifică, la origine, un serviciu, o 

grijă (inclusiv religioasă) pentru altul sau tratament al trupului şi al sufletului. În dialogurile 

filosofului antic Platon, acest termen are sensuri de îngrijire a sufletului, idee care participă 

la adevăr şi dreptate, intervenţie asupra relaţiei dintre parte şi întreg, persuasiune în 

direcţia valorilor comunităţii. 

Material şi metodă: Am urmărit sensurile pe care termenu ”therapeia” le capătă de-a 

lungul dialogurilor platoniciene şi cum pot fi ele relevante pentru bioetica contemporană.  

Rezultate: În dialogurile platoniciene, îngrijirea reprezintă un demers mult mai bogat în 

semnificaţii decât actul medical izolat, pur fizic şi individualist. Aceasta ia în considerare 

relaţia între parte şi întreg, şi face referire la legatura dintre individ, suflet, comunitate şi 

valori. 

Concluzii: O lectură diferită a atitudinilor etice de la rădăcina profesiei medicale, prin 

intermediul învăţăturilor filosofului antic, poate inspira o schimbare a însăşi practicii 

medicale. 
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Gestionarea auto-îngrijirii ca expresie a 
responsabilităţii faţă de propria sănătate 
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Universitatea ”Ştefan cel Mare” din Suceava 
Centrul de Cercetări Socio-Umane ”Lumen” 

Cuvinte cheie: auto-îngrijire, responsabilitate, aderenţă terapeutică 

O gestionare a auto-îngrijirii unui pacient aflat în stare cronică reprezintă cadrul în care 

acesta îşi exprimă responsabilitatea faţă de propria condiţie de sănătate. Cercetarea 

porneşte de la concluziile unor studii anterioare care vizează managementul auto-îngrijirii 

şi are ca ipoteză existenţa unei relaţii directe între responsabilitatea pentru propria 

persoană şi aderenţa terapeutică a pacienţilor cronici. Cercetarea porneşte de la ipoteza că 

există o tendinţă în rândul populaţiei din România, inclusiv în rândul tinerilor cu un grad 

mediu de educaţie şi acces facil la informaţie, spre auto-îngrijire, dar aceasta se face cu 

evitarea consultului medical, informaţiile fiind de multe ori obţinute online sau de la alţi 

membri ai anturajului. Studiul are la bază o anchetă sociologică prin chestionar, efectuată 

în rândul studenţilor Universităţii ”Ştefan cel Mare” din Suceava în perioada octombrie-

noiembrie 2018, care vizează evaluarea sursei preponderente a obţinerii informaţiilor 

necesare în procesul de auto-îngrijire şi momentul la care se face apel la expertiza medicală 

de la momentul de debut al bolii. Auto-îngrijirea se pliază în multe situaţii pe o aderenţa 

scăzută la disponibilitatea către tratament medical de specialitate, astfel încât prin 

cercetarea de faţă urmărim să punem în evidenţă o serie de cauze ale acestui fenomen. 
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Dileme în Terapia Intensivă la  
pacientul vârstnic 

Mădălina Nina Sandu1, N.M. Lupu1, O.R. Ciobotaru2, I. Filip1   
1Spitalul Judeţean de Urgenţă Galaţi 
2Spitalul C.F.R. Galaţi 

Cuvinte cheie: etica, tratament intensiv, îngrijire end-of-life, medicina modernă 

Introducere: Îngrijirea pacienţilor vârstnici poate fi o provocare din punct de vedere etic. 

În contextul evoluţiei socio-economice din ţara noastră, numărul pacienţilor cu 

comorbidităţi multiple, cu necesităţi de îngrijire medicală, va fi în creştere. Nu putem nega 

progresele din medicina modernă şi din cea românească, nu putem nega creşterea 

speranţei de viaţă, dar ce putem spune despre calitatea vieţii? Medicina modernă, prin 

tehnologia de care dispune, poate prelungi momentul declarării decesului, dar nu poate 

promite însănătoşirea. Decesul rămâne inevitabil, dar momentul declarării acestuia începe 

tot mai mult să depindă de factorul uman (apărţinători, legislaţia în vigoare, dotarea 

centrelor medicale), şi prin măsuri eroice de susţinere a vieţii (resuscitarea, dializa, 

ventilaţia mecanică invazivă). Trebuie să existe o balanţă între a trata maximal pe de o parte 

şi a limita prea devreme pe de alta parte tratamentul pacientului vârstnic. 

Material şi metodă: Am analizat numărul pacienţilor peste 75 de ani, care au necesitat 

internare în terapie intensivă, în perioada 2016-2017, diagnosticele de internare şi numărul 

zilelor de spitalizare. 

Concluzii: Scopul acestei prezentări este de a aduce în prim plan lipsa existenţei unei 

legislaţii care să reglementeze limitele tratamentului intensiv în cazurile end-of-life, mai 

ales la pacientul vârstnic, şi de a sublinia care este beneficiul acestor măsuri intensive. 
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Obţinerea consimţământului în studiile clinice 
pediatrice: percepţia investigatorilor şi 
consideraţii etice 

Loredana Selaru, Rebecca-Cristiana Serban, Mihaela Gheonea 
Departamentul “Mama şi copilul”, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Craiova, România 

Cuvinte cheie: consimţământ, studiu clinic, copii 

Introducere: La nivel teoretic există un larg acord în privinţa principiilor etice pe baza 

cărora se construieşte infrastructura studiilor clinice implicând subiecţi de vârstă 

pediatrică. Cu toate acestea, din punct de vedere practic, reglementările în vigoare ale 

organismelor regulatorii pun în fapt o mare povară pe echipa de cercetare, care trebuie să 

asimileze, apoi să transmită aceste principii, prin propriul filtru al conştiinţei şi al 

cunoştinţelor profesionale, către binomul pacient de vârstă pediatrică părinte/aparţinător.  

Material şi metodă: Studiu calitativ desfăşurat în trei clinici universitare în care sunt 

internaţi pacienţi de vârstă pediatrică (0-18 ani), urmărind modul în care practicienii 

participanţi în studii clinice aplică principiile etice, obţin consimţământul participanţilor şi 

al părinţilor şi cântăresc riscurile/beneficiile pe care îşi intemeiază deciziile de aderenţă la 

protocoalele de cercetare.  

Rezultate: Practicienii incluşi în studiu (n = 19) au furnizat răspunsuri care au permis 

validarea tuturor chestionarelor administrate. Evaluarea datelor colectate a permis 

identificarea unor modele de asumare a poverii deciziilor etice, subliniind însă modalitatea 

specific individuală a reacţiei. Toţi practicienii, în ciuda nivelului diferit de pregătire 

profesională, au manifestat un grad ridicat de încredere în propria capacitate de obţinere 

a consimţământului de la pacienţii pediatrici şi părinţi/apărţinători.  

Concluzii: Evaluarea neutră a generat rezultate omogene şi concordante cu percepţia 

participanţilor în privinţa evaluării activităţilor, dar percepţiile subiective influenţează 

semnificativ gradul personal de încredere în abilităţile de a răspunde provocărilor etice. În 

absenţa unor instrumente specifice, este greu de cuantificat modul în care sunt 

implementate principiile etice care stau la baza activităţilor din studiile clinice la copii. 
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Entomofagia – consumatorii români sunt 
pregătiţi pentru noi alimente? 

Violeta-Elena Simion, Adriana Amfim, Mădălina Belous  
Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea ”Spiru Haret”, Bucureşti, România 

Cuvinte cheie: insecte, hrană nouă, preferinţe culinare 

Gandaci, lacuste, termite, viermi, pot fi acestea hrana viitorului? Cu o creştere a speranţei 

de viaţă cu doi ani în fiecare deceniu şi o scădere a ratei fertilităţii, creşterea populaţiei 

mondiale ar putea atinge în jur de 9 miliarde până în 2050.  

Studiul a urmărit realizarea unui sondaj pe un eşantion de populaţie de la 20 până la peste 

50 de ani, de sex feminin şi masculin, privind folosirea insectelor ca sursă de proteină în 

hrana animalelor şi care este percepţia populaţiei privind consumul unor preparate pe 

bază de insecte. 

Rezultatele au relevat că un procent foarte redus, de numai 9.5% din populaţia participantă 

la sondaj a consumat produse având în compoziţie insecte. În privinţa folosirii acestora în 

hrana animalelor, ca sursă de proteină, răspunsurile au fost în proporţie de peste 70%, în 

favoarea utilizării acestora. Totodată, rezultatele obţinute la eşantionul investigat au arătat 

că în proporţie de peste 60% dintre repondenţi nu ar consuma niciodată insecte în timp ce 

acelaşi procent arată că dacă forma de prezentare a acestora în farfurie nu este vizibilă (tip 

faină, de exemplu), nu ar avea nimic împotriva consumului de insecte. 

Dintre cele trei grupe de substanţe nutritive cu valoare calorică - proteine, lipide, glucide, 

este recunoscută importantă ca fiind cea mai mare şi totodata cu costul cel mai ridicat, 

sursei de proteină. În această situaţie, insectele pot fi o resursă importantă de hrană, în 

viitor, iar entomofagia poate fi soluţia. 
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Entomophagia – are romanian consumers 
prepared for novel foods? 

Violeta-Elena Simion, Adriana Amfim, Mădălina Belous  
Faculty of Veterinary Medicine, "Spiru Haret" University, Bucharest, Romania 

Keywords: insects, novel food, culinary preferences 

Beetles, locusts, termites, worms, can they be the food of the future? with an increase in 

life expectancy by two years in every decade and a decrease in the fertility rate, the world 

population could reach about 9 billion by 2050. 

The study aimed to conduct a survey of a population of 20 to over 50 years of age, male 

and female, on the use insects as a source of protein in animal feed and which is the 

perception of the population about the consumption of insect-based foods. 

The results revealed that a very low percentage of only 9.5% of the surveyed population 

consumed products with insect composition. In terms of their use in animal feed as a 

source of protein, the responses were over 70% in favour of their use. At the same time, 

the results obtained from the investigated sample showed that over 60% of respondents 

would never consume insects while the same percentage shows that if their form of 

presentation in the plate is not visible (flour type, for example), it would have nothing 

against consumption of insects. 

Of the three groups of nutrients with a caloric value – proteins, lipids, carbohydrates, is 

recognized as the biggest and at the same time the highest cost, the protein source. In this 

situation, insects can be an important food resource in the future, and entomophagia can 

be the solution. 
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Aspecte etice ale consimţământului pentru 
proceduri chirurgicale - o perspectivă 
europeană 

B. Socea1, M. Paduraru2, A. Beteta3, C. Moreno-Sanz4, K. Pawelec2,  
V. Constantin1 
1Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon", București, România 
2Milton Keynes Spitalul Universitar NHS Foundation Trust, Marea Britanie 
3Spitalul General Tomelloso, Spania 
4Spitalul Mancha Centro, Alcazar de San Juan, Spania 

Cuvinte cheie: consimţământ informat, consimţământ chirurgical, uniformitate 

Introducere: Procedurile chirurgicale au o gamă largă de riscuri, cu implicații potențial 
schimbătoare de viață sau chiar moarte. Consimțirea este dreptul fundamental al 
pacientului și o parte din practica medicală, atât din punct de vedere juridic, cât și din punct 
de vedere etic, ca "datorie de îngrijire". Consimțământul pacientului pentru intervenții 
chirurgicale poate fi dat sau reținut. În cazuri excepționale (proceduri urgente de salvare a 
vieții), acesta poate fi completat și semnat de către chirurg în interesul pacientului, dar nu 
a fost ocolit niciodată. În conformitate cu principiile etice, pacientul trebuie să primească 
toate informațiile necesare, adaptate înțelegerii, pentru a-și lua decizia. Trebuie să includă: 
indicații, alternative, beneficii, evoluţie postoperatorie preconizată și complicații 
potențiale. În plus, consimțământul trebuie dat voluntar de către pacientul evaluat ca 
având capacitatea mentală de a face acest lucru. 

Metodă: Pentru a obține o perspectivă mai largă asupra practicii, am comparat și am 
analizat actualul proces de consimțământ pentru intervenții chirurgicale în trei spitale 
europene cu profiluri similare: furnizori de servicii medicale generale și de urgență în 
România, Marea Britanie și Spania. 

Rezultate: Am observat o varietate largă în practică ca principiu, de la consimțământul 
general, fără a specifica procedura și riscurile specifice fiecărui pacient, la informații 
personalizate și detaliate furnizate prin discuții în timp util. Nu s-a găsit nici un sistem ideal. 
Sprijinul instituțional a variat pe scară largă, la fel ca și aplicarea principiilor etice. 

Concluzii: Autorii observă utilitatea unei uniformizări în întreaga Europă, în care practica 
poate reflecta principiile cheie pentru a asigura drepturile pacienților și cea mai bună 
îngrijire. 
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Ethical aspects in consenting for surgical 
procedures – a European perspective 
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V. Constantin1 
1Emergency Clinical Hospital "St. Pantelimon", Bucharest, Romania 
2Milton Keynes University Hospital NHS Foundation Trust, UK 
3Hospital General de Tomelloso, Spain 
4Hospital Mancha Centro, Alcazar de San Juan, Spain 

Keywords: informed consent, surgery consenting, uniformity  

Introduction: Surgical procedures have a wide range of risk with potentially life changing 

implications or even death. Consenting is a patient’s fundamental right and part of medical 

practice, both from the legal and ethical stand point, as a ‘duty of care’. Patient consent for 

surgery can be given or withheld. In exceptional circumstances (urgent lifesaving 

procedures) it can be completed and signed by the surgeon in the best interest of the 

patient, but never bypassed.  In line with ethical principles, the patient must be given all 

the specific information needed, adapted to their understanding, to help make their 

decision. It should include: indication, alternatives, benefits, expected postoperative 

progression and potential complications. In addition, consent must be given voluntarily by 

the patient assessed to have the mental capacity to do so. 

Method: In order to obtain a wider perspective of practice, we compared and analyzed the 

current process of consenting for surgery in three European hospitals with similar profiles: 

general and emergency surgical public health service providers, in Romania, United 

Kingdom and Spain. 

Results: We observed a wide variety in practice and principle from very general consent, 

without specifying the procedure and risks particular to each patient, to personalized and 

detailed information given through timely discussion. 

No one system was found to be ideal.  The institutional support varied widely as did the 

application of ethical principles. 

Conclusions: The authors note the need for uniform legislation across Europe where 

practice can reflect key principles to ensure patient rights and best care.  
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Beneficiile ştiinţifice ale congreselor 
chirurgicale au drept costuri creşterea ratelor 
de complicaţii în zilele respective în spitale 

B. Socea, A.C. Carâp, A.C. Smaranda, V.D. Constantin 
Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon", București, România 

Cuvinte cheie: zilele congresului, congrese chirurgicale, chirurgi experimentaţi  

Educația medicală continuă are o valoare evidentă pentru progresul și îmbunătățirea 

abilităților chirurgicale. Congresele naționale, și nu numai, sunt de obicei ținute în două 

sau trei zile și o mulțime de chirurgi părăsesc spitalele pentru a participa, ceea ce ar putea 

fi o problemă pentru spitalele de urgență. În aproape toate cazurile, aceștia sunt cei mai 

experimentați chirurgi, care doresc să fie permanent la zi cu noțiunile. Pacienții sunt lăsați 

să fie văzuți de colegii mai tineri. În spitalul nostru, am observat creșterea ratelor de 

complicații în acele zile. Am încercat să aflăm dacă se întâmplă din cauza lipsei celor mai 

experimentați profesioniști sau este o coincidență.  

Am comparat perioade similare de trei zile (de obicei miercurea-vineri) din săptămâni 

obișnuite cu cele care corespund Congreselor Naționale de Chirurgie/Conferințe din țara 

noastră. Congresele și Conferințele naționale sunt organizate alternativ, o dată pe an.  

Comparația a fost efectuată între două loturi de pacienți: pacienții operaţi în zilele de 

congrese/conferințe chirurgicale (lotul A) și pacienții operaţi în perioade similare, în zile 

obișnuite (lotul B).  

Am descoperit mai multe complicații chirurgicale în lotul A, așa că recomandăm găsirea 

unei soluții alternative, astfel încât nu toți chirurgii experimentați dintr-un spital de urgență 

să fie indisponibili în același timp.  
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The cost of scientific benefits of surgery 
congresses: days with increased  
complications rates? 

B. Socea, A.C. Carâp, A.C. Smaranda, V.D. Constantin 
Emergency Clinical Hospital "St. Pantelimon", Bucharest, Romania 

Keywords: congress days, surgery congress, experienced surgeon 

Continue medical education is obvious worth for the progress and improvement of 

surgical skills. National Congresses, and not only, are usually held during two or three days 

and lots of surgeons leave the hospitals to participate, which could be a problem for 

emergency hospitals. In nearly all cases, these are the most experienced surgeons, who 

want to be permanently up-to-date. The patients are left to be seen by the fellows. In our 

hospital, we noticed increased complication rates those days. We tried to find whether this 

is due to the lack of most experimented professionals or is a coincidence.  

We compared similar periods of three days (usually Wednesday-Friday) of ordinary weeks 

to those corresponding to National Surgery Congress/Conference in our country. The 

National Congresses and Conferences are held alternately once in a year.  

The comparison was made between two lots of patients: patients operated on the surgery 

congresses/conferences days (lot A) and patients operated on similar periods in ordinary 

days (lot B).  

We found more surgical complications in lot A, so we recommend to find alternate solution 

so that not all the experienced surgeons from an emergency hospital should not be 

available at the same time.  
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Care este limita de la care începe 
plagiatul/autoplagiatul în redactarea  
lucrărilor ştiinţifice 

B. Socea1, Camelia Diaconu2, Simona Bobic1, M.C.T. Dimitriu1,  
Laura Ileana Socea3, V. Constantin1 
1Spitalul Clinic de Urgență "Sf. Pantelimon", București, România 
2Departamentul de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgență București 
3Catedra de Chimie Organică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol 
Davila”, București 

Cuvinte cheie: plagiat, autoplagiat, redactarea ştiinţifică 

Redactarea lucrărilor științifice a devenit o modalitate esențială de a disemina rezultatele 

cercetărilor sau propriile idei. Există multe erori științifice, dintre care una este plagiatul. Pe 

lângă contribuția personală, aproape orice lucrare științifică utilizează referințe din 

literatură. Există o limită stabilită pentru revizuirea literaturii, astfel încât să nu fie 

considerată plagiat? De asemenea, într-o lucrare științifică, ne exprimăm adesea și ideile 

proprii, care ar putea fi exprimate anterior într-o altă lucrare, teză de doctorat și așa mai 

departe. Deoarece considerăm importante menționarea unor idei și cercetări anterioare, 

care este limita autoplagiatului? Toate acesta devin probleme etice, dar și legale. În ciuda 

importanței problemei, nu există o pregătire formală, în mod obișnuit, privind conduita 

etică a scrisului, iar procesul de evaluare a acestor abateri este adesea subiectiv.  
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Where does plagiarism/auto plagiarism begin 
from, in writing scientific papers?  
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Laura Ileana Socea3, V. Constantin1 
1Emergency Clinical Hospital "St. Pantelimon", Bucharest, Romania 
2Internal Medicine Department, Clinical Emergency Hospital of Bucharest 
3Organic Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, ”Carol Davila” University of Medicine and 
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Keywords: plagiarism, auto plagiarism, scientific writing 

Scientific writing has become an essential way to express your researches or ideas for 

others. There are many scientific misconducts reported, one of them being plagiarism. 

Besides personal contribution, almost any scientific paper uses references from literature. 

Is there any established limit for the literature review, thus not to be considered 

plagiarism? Also, in a scientific paper, we often express our own ideas too, that might be 

expressed before in another paper, PhD thesis and so on. Since we consider important to 

mention some of our previous ideas and researches, which is the limit of auto plagiarism? 

All this issue become ethical problems, but, as well, legal ones. Despite of the importance 

of the problem, there is no usually formal training in the ethical conduct of writing and the 

evaluation process of these misconducts are often subjective.  
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Demonstraţiile chirurgicale live - beneficii şi 
probleme etice 
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Cuvinte cheie: demonstrație live, aspecte etice, transmisie în direct 

Demonstrațiile chirurgicale live sunt foarte utile pentru formarea chirurgicală, pentru a 

deprinde sau pentru a îmbunătăți abilități chirurgicale. Chiar transmise într-o sală de 

conferințe sau online pe internet, valoarea lor instructivă este foarte mare. Întrebările 

interactive îi măresc valoarea. Audiența poate viziona în timp real dificultățile 

intervențiilor, provocările și situațiile neașteptate care ar putea apărea și îl poate îndepărta 

pe chirurg de planul inițial, precum și modalitățile de rezolvare a acestor situații. Alte clipuri 

video chirurgicale sunt adesea selectate din cele mai simple și tipice cazuri, sunt montate 

și prelucrate, astfel încât să nu prezinte condiții dificile. 

Dar demonstrațiile live reprezintă surse de anxietate pentru echipa chirurgicală care 

operează. Știind că eşti urmărit poate fi o condiție stresantă, iar chirurgii nu pot uneori să-

și atingă starea de maximă concentrare. Aceasta devine o problemă etică pentru pacienți. 

Astfel, chirurgii care efectuează demonstrații live trebuie să controleze cu atenție toate 

aspectele, în special indicațiile, tipul de procedură și rezultatele, pentru a rezolva 

problemele etice. 
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Live demonstrations - clinical benefits and 
ethical issues  
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Keywords: live demonstration, ethical aspects, surgery live transmission 

Live surgical demonstrations are very useful for surgical training, to achieve or improve 

surgical skills. Even transmitted in a conference hall, or online on the internet, the training 

value is very high. Interactive questions increase the value. The audience can watch real-

time the difficulties of interventions, the challenges and the unexpected situations that 

could appear and divert the surgeon from the initial plan and the modalities to solve these 

situations. Other surgical training video clips, are often selected from the most simple and 

straight cases, cut and processed, so that they show no difficult conditions.  

But live demonstrations are sources of anxiety for the surgical team who operate on. 

Knowing to be watched, could be a stressed condition, and the surgeons could sometimes 

not achieve their best concentration. This becomes an ethical problem for the patients. 

Thus, surgeons who perform live demonstration should carefully control all aspects, 

especially indications, type of procedure, and results, to solve ethical issues.  
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Malpraxisul chirurgical în relaţie cu  
gărzile lungi 
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Cuvinte cheie: privarea de somn, malpraxis, greșeli chirurgicale 

Timpul de lucru al chirurgilor a fost un subiect de dezbatere în ultimii ani. Deprivarea de 

somn ar putea avea un impact negativ asupra funcției cognitive și a performanței, ducând 

la creșterea riscului de erori medicale. Aceasta este o problemă etică pentru pacienții care 

trebuie să beneficieze de cel mai bun tratament posibil. Există mai multe studii care au 

încercat să găsească cele mai bune ore pentru chirurgi de a opera și dacă privarea de somn 

afectează abilitățile lor chirurgicale. 

În studiul nostru, am luat în considerare trei intervale de timp: cu o zi înainte de gardă, ziua 

gărzii și ziua imediat după gardă. Am investigat și comparat mortalitatea și morbiditatea 

(complicații, în special erorile chirurgicale) pentru pacienții operați în aceste intervale de 

timp. 

Pentru chirurgii privați de somn față de cei odihniţi, nu am găsit diferențe în ceea ce 

priveşte mortalitatea pacienţilor, sau complicațiile postoperatorii. 
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Surgical malpractice in relation to long calls 
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The working hours of surgeons have been a topic of debate in recent years. Sleep 

deprivation could negatively impact the cognitive function and performance, resulting in 

an increased risk of medical errors. This is an ethical problem for the patients, who have to 

achieve the best treatment possible. There are several studies that tried to find the best 

hours for surgeons to operate and whether sleep-deprivation affects their surgical skills.  

In our study, we considered three times intervals: the day before call, the day on-call and 

the day immediately after a call. We study and compared mortality and morbidity 

(complications, especially surgical mistakes) for the patients operated in these time-

intervals.  

For sleep deprived versus non-sleep deprived surgeons, we found no difference in patient 

mortality, nor postoperative complications.  
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Problema demnităţii umane în managementul 
auto-medicaţiei 
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Cuvinte cheie : demnitate, autonomie, medical noncompliance, automedicaţie, comunicare medic-
pacient 

Introducere: Studiile efectuate în România au arătat că această țară este una dintre cele 

cu cea mai mare rată de auto-medicație din Europa. În ultimii ani au fost derulate unele 

campanii publice de informare a populației cu privire la riscurile acestui comportament, 

însă rata auto-medicației în România este încă ridicată. Prin urmare, în studiul nostru, ne-

am concentrat să descoperim motivele mai profunde care conduc la această situaţie.  

Materiale și metode: Am încercat să analizăm discuțiile pacienților pe forumuri medicale 

certificate și necertificate, dar și să efectuăm un studiu calitativ restrâns în rândul 

studenților medicinişti și al tinerilor medici în ceea ce privește observațiile și experiența lor 

personală în sistemul medical.  

Rezultate: Această rată ridicată a automedicației nu este generată întotdeauna de lipsa de 

informații cu privire la riscurile unui astfel de comportament, ci unul dintre cele mai 

importante motive de a lua pastile pe cont propriu este neîncrederea. În zilele noastre, în 

ideea de a-și exercita autonomia, oamenii tind să caute informații în diferite surse (internet, 

rude, prieteni, vindecători necertificați) cu privire la simptomele lor și la un tratament 

eficient. Iar aici este punctul în care, dacă relația cu medicul nu este bine construită, se va 

ajunge la o reală ruptură atunci când pacientul va găsi informații divergente.  

Concluzii: În loc de-a informa doar pacienţii despre riscurile auto-medicației, eforturile 

campaniilor publice de informare ar putea avea rezultate mai bune prin înțelegerea rolului 

care ar putea fi jucat în acest context de bioetică în îmbunătățirea comunicării dintre 

medici și pacienți. 
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The question of human dignity in the 
management of self-medication 

Andreea-Iulia Someşan, Ion Copoeru 
Faculty of History and Philosophy, ”Babeş-Bolyai” University Cluj-Napoca 

Keywords: dignity, autonomy, medical noncompliance, self-medication, physician–patient 
communication 

Introduction: Studies performed in Romania revealed this country as being among those 

with the highest rate in Europe of self-medication. Some public campaigns of informing 

population about the risks of this behaviour were ruled in the last years, but, unfortunately, 

the rate of self-medication in Romania is still high. Therefore, in our study, we focused to 

discover the deeper reasons that lead to self-medication.  

Materials and methods: We tried to analyse the discussions of the patients on certified 

and uncertified medical forums, but also to conduct a limited qualitative survey among 

medical students and young clinicians concerning their observations and personal 

experience with the medical system.  

Results: This high rate of the self-medication is not all the time generated by the lack of 

information concerning the risks of such behaviour, but one of the largest reasons of taking 

pills by their own is the mistrust. Nowadays, in the idea of exercising their autonomy, 

people tend to search for information in different sources (internet, relatives, friends, 

uncertified healers) about their symptoms and an efficient treatment. And here is the point 

where, if the relationship with their physician is not well build, it will arrive to a real breach 

when the patient will find divergent information.  

Conclusions: Instead of just informing the people about the risks of the self-medication, 

the efforts of the public campaigns of information could have better results by 

understanding the role that could be played in this context by bioethics improving the 

communication between physicians and patients. 
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Principii etice în teledermatologie 

Laura Stătescu, Beatrice Podoleanu, Ioana-Alina Grăjdeanu, D. Vâță, 
Elena Andrese Porumb, Adriana Ionela Pătrașcu, Alina Stîncanu,  
Ioana Popescu, Laura Gheucă Solovăstru 
Clinica de Dermatologie, Spital Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon” 
U.M.F. ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: etică, teledermatologie, telemedicină 

Introducere: Telemedicina îmbină tehnologia expertizei și comunicării medicale pentru a 

permite examinarea pacientului, monitorizarea și iniţierea unui tratament de către un 

expert medical dintr-o locație la distanță. Această tehnologie facilitează livrarea de servicii 

medicale în regiuni unde altfel ar fi fost dificil de ajuns. De asemenea, telemedicina este 

descrisă de "United State Institute of Medicine" în 1996 astfel:  "Unde distanța este o 

problemă, utilizarea tehnologiilor electronice de informare și comunicare (e-mail, telefon 

și alte tehnologii de telecomunicații) oferă sprijin și asistență medicală”.   

Material şi metodă: Teledermatologia este aplicarea telemedicinei la dermatologie și 

poate servi drept mijloc de a oferi sprijin medicilor și experților din domeniul sănătății 

oferind consultații de specialitate pacienților cu boli de piele, facilitând astfel accesul pe o 

scară mai largă la îngrijirea dermatologică, indiferent de locația geografică.  

Rezultate: Progresele tehnologiei, cum ar fi rezoluția superioară a camerelor digitale și 

transmiterea mai rapidă de date pot îmbunătăți pe viitor precizia diagnosticului și utilitatea 

clinică.  În implementarea sistemelor teledermatologiei, devine critic faptul că trebuie să 

fie implementate standarde ridicate de confidențialitate și protecție a datelor, pentru a se 

asigura că aceste informații de sănătate nu devin accesibile altor părţi. O atenție deosebită 

trebuie acordată tuturor etapelor de consultare-transmisie, stocare și primire a datelor 

pacientului.  

Concluzii: Principiile fundamentale ale bioeticii, cum ar fi autonomia pacientului, 

nevătămarea și binefacerea, ar trebui să fie întotdeauna luate în considerare pentru a se 

optimiza rezultatele acestei tehnici și pentru a minimiza riscurile pentru toate părțile 

implicate. 
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Ethics principles in teledermatology 

Laura Stătescu, Beatrice Podoleanu, Ioana-Alina Grăjdeanu, D. Vâță, 
Elena Andrese Porumb, Adriana Ionela Pătrașcu, Alina Stîncanu,  
Ioana Popescu, Laura Gheucă Solovăstru 
Dermatology Clinic, Emergency Clinical Hospital ”Saint Spiridon” 
University of Pharmacy and Medicine ”Grigore T. Popa”, Iasi, Romania 

Keywords: ethics, teledermatology, telemedicine 

Introduction: Telemedicine merges medical expertise and communication technology to 

allow for patient examination, monitoring, and management by a medical expert in a 

distant location. This technology facilitates delivery of high level specialty medical care to 

otherwise medically underserved regions. 

Also telemedicine is described by ‘United State Institute of Medicine’ in 1996 as “Where the 

distance is a problem, the use of electronic information and communication technologies 

(e-mail, smart phone and other telecommunication technologies) to provide and support 

healthcare”. 

Methods and material: Teledermatology is the application of telemedicine to the 

specialty of dermatology and can serve as a means to provide support to local physicians 

and healthcare workers through expert consultation and discussion pertaining to 

diagnosis and management of patients with skin disease, facilitating broader access to 

dermatologic care with the benefit of geographic (and often temporal) flexibility for 

patients and physicians. 

Results: Advances in technology, such as superior camera resolution and faster data 

transmission, can further improve diagnostic precision and clinical utility. 

Despite the promise of such technology, several ethical issues may arise. Careful attention 

must be paid to all stages of consultation- transmission, storage, and receiving of patient 

data.  

Conclusions: Core principles of bioethics, such as patient autonomy, non-maleficence and 

beneficence, should always be considered in order to optimize the outcome of the 

teledermatology encounter and minimize risks for all parties involved. 
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Anemia feriprivă severă, infecţiile, insuficienţa 
cardiacă acută şi sarcina, o asociere cu 
prognostic incert 

Raluca Stirban1, Daiana Tanase1, Camelia Călin1, Alice Bălăceanu1,2 
1Spital Clinic de Urgenţă ”Sf. Ioan”, Bucureşti 
2U.M.F. ”Carol Davila” 

Cuvinte cheie: sarcina, anemia, insuficienţa cardiacă 

Introducere: Cea mai frecventă cauză a insuficienţei cardiace acute la gravide este anemia 

severă prin deficit de fier. 

Material şi metodă: Prezentare de caz şi studiu al literaturii privind insuficienţa cardiacă la 

gravide cu anemie severă prin deficit de fier. 

Rezultate: Pacientă de 19 ani, însărcinată, vârsta gestaţională 20 de săptămâni, fără istoric 

medical, s-a prezentat pentru dispnee acută, edeme  ale membrelor inferioare şi dispepsie. 

Testele de laborator: anemie severă (hemoglobină 2,7 g/dl), leucocitoză, trombocitoză, 

NTproBNP 4247 pg/ml, presepsin 774 pg/mL. 

Ecocardiografia transtoracică: fracţia de ejecţie ventricul stâng 40%, revărsat pericardic, 

cavităţi cardiace dilatate, insuficienţă mitrală, tricuspidă şi pulmonară moderate. Ecografia 

abdominală şi endoscopia digestivă superioară: în limite normale. Examen ginecologic: 

fără semne de sângerare.  

La 48 de ore de la internare pacienta a devenit instabilă hemodinamic, cu dispnee intensă, 

saturaţie a oxigenului 80% sub ventilaţie neinvazivă cu CPAP. A evoluat spre insuficienţă 

multiplă de organ, intubaţie orotraheală şi ventilaţie mecanicâ. Radiografia toracică: desen 

pulmonar accentuat peri- şi infrahilar bilateral. 

Sub tratament cu transfuzii de sânge, antibiotice cu spectru larg, diuretice de ansă şi 

vitamine, a avut o evoluţie favorabilă. 

Concluzii: Afecţiunile în sarcină pun mama şi fătul în pericol, cu decizii dificile privind 

tratamentul şi investigaţiile. 
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Luarea deciziei terapeutice la serviciul UPU 
pediatrie - prezentare de caz 

C. Tarnovetchi, Anca Mădălina Tudor 
Spitalul Judeţean Bacău 

Cuvinte cheie : rabie, compartiment UPU 

”Ori de câte ori un medic nu poate face bine el trebuie să se ferească să facă rău” - Hipocrat 

Introducere: Raționamentul ce da încredere că poate ajuta/vindeca şi încrederea de sine 

cu asumarea riscului reprezintă factori care pot influența pozitiv decizia medicului; ceea ce 

poate influența negativ poate fi: încrederea excesivă în propriul rationament și abilităților 

personale sau asumarea unor riscuri inoportune ori a unor riscuri nelegitime ori pe care alți 

colegi le-ar evita. Practica medicală se face pe pacient și nu pe propria persoană. Evaluarea 

riscului se face prin prisma pacientului finalitatea etică este beneficiul bolnavului. 

Acordarea asistenței medicale publice de urgență, la toate nivelurile ei, este o datorie a 

statului și un drept al cetățeanului. Medicul care se află în răspundere de îngrijire medicală 

faţă de pacient este medicul curant, fiind cel care prin sarcinile de serviciu prin 

responsabilitatea profesională şi deontologia actului medical are datorie de îngrijire şi 

tratament faţă de acel pacient. În serviciul UPU din spital, după întocmirea documentelor 

de primire, medicul curant devine medicul de la Primiri urgenţă. 

Obiective: În această lucrare autorul a încercat să evidenţieze: aspecte etice ale deciziei 

medicale; lanţul custodiei pacientului; prezentarea pe scurt a dispoziţiilor legale în 

funcţionarea unităţii primiri urgenţe, consecinţele superficialităţii în punerea 

diagnosticului şi tergiversarea acordării tratamentului. 

Material şi metodă: Prezentăm un caz-deces minoră, prin encefalită rabică, căreia nu i s-a 

efectuat profilaxie antirabică, deşi a fost consultată de trei medici dintr-o unitate sanitară. 

Rezultate şi discuţii: Rabia este o zoonoză clasică, ce poate fi atribuită mușcăturii - secreția 

virusului în saliva animalului și promovarea transmiterii virusului. Post-expunere, profilaxia 

ar trebui să fie imediată: toaleta, dezinfecţie, administrarea antibioticelor și profilaxia 

tetanosului. 
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• la prezentarea minorei in garda pediatrie  

o se recomandă efectuarea unui examen chirurgie infantilă de către 

medicul de gardă UPU. Ex. chirurgie pediatric: plagă muşcată pleoapă 

dreapta veche de 24 ore, câine necunoscut; se recomandă ex. 

oftalmologic.  

o Dg. UPU - medic pediatru: Plagă muşcată pleoapă veche de 4 ore. Ple 

cat cu Rp. 

o ex. oftalmologic cabinet privat (conf. protocolului de colaborare în 

gardă cu unitatea sanitară - dg. OD plagă palpebrală superioară. Edem 

palpebral. Trimisă pentru continuarea tratamentului specific şi 

antirabic. Nu avem elemente obiective ca într-adevar au existat aceste 

recomandări, având în vedere cercetările ulterioare şi apariţia bolii, ele 

putând fi notate la o dată ulterioară. 

• Minora a decedat la spital la circa două luni cu diagnosticul Rabie, fără profilaxie 

postexpunere, confirmată histopatologic (postmortem) prin imunofluorescenţă. 

Encefalită rabică. Insuficienţă cardiorespiratorie de tip central. Plagă veche 

muşcată (câine necunoscut) regiunea palpebrală dreapta.  

• Tratamentul aplicat iniţial în momentul prezentării Ia secţia UPU a fost suficient 

doar ca tratament de primă intenţie a unei plăgi, (toaletă, pansament, ATPA). 

Luând în considerare şi mecanismul apariţiei plagii (muşcare de animal) pentru 

protecţia antirabică era necesar consult şi tratament de specialitate boli 

infecţioase în vederea aprecierii oportunităţii efectuării profilaxiei antirabice. 

Oricare din medicii de gardă UPU-pediatru, chirurg pediatru sau oftalmolog 

trebuia să recomande evaluarea de specialitate şi tratament boli infecţioase, dar 

în primul rând era de responsabilitatea medicului de gardă UPU. Lipsa prevenţiei 

specifice antirabice a dus la apariţia bolii (rabia) pacientei în absenţa altei 

expuneri cu risc infectat în intervalul celor două luni. 

• nu sunt de competenţa expertului medico-legal; 

o analiza unor aspecte organizatorice şi administrative de tipul existenţei 

şi funcţionării unor secţii sau compartimente în cadrul unităţii 

spitaliceşti; 
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o aprecieri asupra eventualei culpe (noţiune juridică).  

• Deciziile:  

o de internare a pacienţilor aflaţi în UPU aparţine de principiu, medicilor 

de gardă din secţiile spitalului, la propunerea medicilor de gardă din 

UPU sau CPl. 

o Recomandarea consultului interclinic revine medicului de gardă UPU. 

Aceasta poate fi sugerată şi de alţi medici care performează un consult 

interclinic în UPU. dar trimiterea la acest consult trebuie să fie decizia 

medicului UPU.       

Concluzii: Lipsa responsabilităţii, a independenţei profesionale şi a competenţei pot crea 

deficienţe în asistenţa medicală cu prognostic nefast uneori. Trebuie perfecţionat 

raţionamentul (modul de gândire medicală), care precede decizia medicală. Finalitatea 

raţionamentului este aflarea diagnosticului şi aplicarea tratamentului. Principiul juridic 

”răspunderea delegată nu se deleagă" face ca fiecare să răspundă pe plaja sa de 

responsabilitate în raport cu răspunderea ce i-a fost delegată, dar în medicină acest 

principiu nu poate fi aplicat întotdeauna, dovada a fost şi acest caz, responsabilitatea a fost 

a fiecărui medic ce a examinat pacientul. 

  



Conferinţa Naţională de Bioetică 
Ediţia a XIII-a, Iaşi, 8 – 10 noiembrie 2018 

172 | 

Răspunderea penală a medicului. Consideraţii 

C. Tarnovetchi 
Spitalul Judeţean Bacău 

Cuvinte cheie: raspundere penală, ucidere din culpă 

Introducere: Dreptul la sănătate este garantat prin constituţie şi deci este firesc ca în cazul 

prezudicierii acestuia, cel răspunzător să fie sancţionat. 

Condiţiile de angajare a răspunderii penale a medicului sunt îndeplinite ori de câte ori 

acesta prin activitatea lui săvârşeşte una din faptele prevăzute de legea penală română. 

Material şi metodă: Cele mai frecvente infracţiuni reglementate de Codul penal care au 

legătură cu exercitarea profesiei de medic sunt: uciderea din culpă (art. 192 C.pen.), 

vătămarea corporală (art. 194 C.pen.), luarea de mită (art. 289 C.pen.), neglijenţa în serviciu 

(art.298 C.pen.) 

Uciderea din culpă este reglementată de art. 192 C.pen. în felul următor: 

(1) Uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu închisoare de la 1 – 5 ani. 

(2) Uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de 

prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii sau pentru efectuarea unei anumite 

activități se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Când încălcarea dispozițiilor legale 

ori a măsurilor de prevedere constituie prin ea însăși o infracțiune, se aplică regulile privind 

concursul de infracțiuni. 

(3) Dacă prin fapta săvârșită s-a cauzat moartea a două sau mai multe persoane, limitele 

speciale ale pedepsei prevăzute în alin. 1 și 2 se majorează cu jumătate. 

Variantă agravată prevăzută de art. 192 alin. (2) este aplicabilă personalului sanitar, 

respectiv medicului, deoarece acesta săvârșește fapta în timpul exercitării profesiei. 

În literatura de specialitate s-a susținut că pentru a exista această variantă agravată trebuie 

îndeplinite mai multe conditii: 

– făptuitorul să îndeplinească o profesie, pentru exercitarea acesteia să existe anumite 

dispoziții legale ori măsuri de prevedere, fapta să se săvârșească în timpul exercitării 

profesiei, între acțiunea desfășurată (realizată) de autor și urmarea imediată (rezultatul 

faptei) să existe o legătură de cauzalitate. 
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Discutii: În continuare redăm câteva exemple de ucidere din culpă comise de către 

personalul medical: 

Medicul G.D. de la Spitalul din Călinești nu a acordat îngrijiri medicale corespunzătoare 

pacientei C.D., care era gravidă, motiv pentru care a născut normal un copil în greutate de 

4,300 kg, decedat. Examinarea medico-legală a stabilit că moartea copilului a fost violentă 

și a survenit urmare unui traumatism cranio-cerebral forte produs în procesul de asistare 

medicală în timpul nașterii. Au fost efectuate cercetări penale pentru infracțiunea de 

ucidere din culpă. 

Medicii M. T. şi P. I.  au fost condamnaţi  de Curtea de Apel Craiova la câte trei ani şi jumătate 

de închisoare cu executare într-un dosar în care au fost inculpaţi sub acuzaţia de ucidere 

din culpă într-un caz al unui băiat de 9 ani decedat în urma unor complicaţii apărute după 

o intervenţie chirurgicală ortopedică. Decizia instanţei este definitivă. Din raportul comisiei 

de expertiză  reiese: ”modul necorespunzător de stabilire a diagnosticului de către cei doi 

medici, acordarea unor îngrijiri medicale neadecvate, nediagnosticarea în timp util a 

complicaţiilor tanato-generatoare, a lipsei de supraveghere atente şi corecte a bolnavului 

la internare şi pe perioada spitalizării”. 

Medicii C.G. si P.P. au fost condamnaţi la câte 2 ani de închisoare cu suspendare în cazul 

unei fetiţe care a fost muşcată de un câine şi care a facut rabie. Conform rechizitoriului, C.G.  

“nu a recomandat un consult şi un tratament de specialitate Boli Infecţioase, pentru 

protecţia antirabică, omisiune ce a condus la decesul pacientei V.D. din data de 27.02.2012, 

cu diagnosticul de rabie, fără profilaxie postexpunere, encefalită rabică, insuficienţă 

cardiorespiratorie”. 

Concluzii: La nivelul fiecărei unităţi sanitare există un consiliu de etică, care are rolul de a 

veghea la respectarea de către medici a standardelor etice în activitatea profesională pe 

care o desfăşoară. Procedura administrativă iniţiată la nivelul spitalelor, în faţa consiliilor 

de etică, poate avea o eficienţă care să asigure dreptul de acces la justiţie al persoanelor 

prin sporirea rolului acestora şi a importanţei actelor pe care le emit în soluţionarea 

incidentelor de etică cu care sunt sesizate. 

Trebuie subliniată importanţa extinderii implementării în România a standardelor şi a 

protocoalelor terapeutice, ca mijloace obiective de  evaluare a conduitei profesionale a 

medicilor. Aceasta ar ajuta printre altele şi la stabilirea formelor de răspundere juridică  şi 

de a simplifica procesul stabilirii acesteia. 
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Respectarea principiului autonomiei: decizia 
pacientului contrară opiniei medicale nu are 
întotdeauna consecinţe catastrofale 

N.D. Tesloianu1, Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A. Nenciu1,  
A.O. Petris1,2, Irina Iuliana Costache1,2 
1Secţia de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: principiul autonomiei, recomandări medicale, decizie 

Introducere: Principiul beneficiului este definit ca ”a face bine”, principiul non-vătămării 

ca datoria de a nu face rău, iar principiul autonomiei ca dreptul individului de a lua decizii 

asupra propriei vieţi. Medicul are competenţa/cunoştinţele necesare tratării pacientului şi 

obligaţia de a explica avantajele/dezavantajele acţiunilor recomandate, însă doar 

pacientul poate hotărî pentru el însuşi, asumându-şi resposabilitatea deciziei.  

Material şi metodă: Pacientă 81 ani, cu bloc atrio-ventricular grad II Mobitz 2 intermitent, 

simptomatică prin vertij şi fatigabilitate, pentru care se efectuează cardiostimulare 

electrică permanentă tip VVIR (indicaţie clasa a-II a). După 2 săptămâni pacienta prezintă 

dispnee, se constată creşterea acută a pragului de stimulare, cu stimuli ineficienţi, iar 

fluoroscopic se constată deplasarea sondei de la apexul ventricului drept la nivelul 

unghiului costofrenic stâng. Radiologic şi ecografic, lichid pleural bilateral, în cantitate mai 

mare pe partea stângă. Se efectuează toracocenteză cu extracţia a aproximativ 1000 ml 

lichid–exudat cu predomintă PMN. Se intiţiază tratamentul antibiotic (sindrom inflamator 

prezent), cu evoluţie clinică favorabilă, fără reapariţia pleureziei. Inţial s-a luat în calcul 

prezenţa unui hemotorax cauzat de migrarea sondei de cardiostimulare, ipoteză exclusă 

după analiza lichidului. Se stopează tratamentul bradicardizant, se iniţiază tratament cu 

calciu-blocante dihidropiridice şi teofilină. 

Rezultate: Pacienta refuză reintervenţia de extragere/repoziţionare/plasare a unei noi 

sonde de stimulare, chiar şi după explicarea riscurilor de anulare a pacing-ului. Respectând 

decizia pacientei, s-a inactivat funcţia de pacing, s-a continuat tratamentul medicamentos 

cu evoluţie clinică favorabilă la 6 luni de la eveniment. 
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Concluzii: Este decizia pacienţilor întotdeauna greşită, chiar dacă optează contrar 

recomandărilor medicale? Poate că nu, aşa cum este şi cazul prezentat, însă trebuie să luăm 

în considerare particularitatea cazului, pacienta non-pacemaker - dependentă şi cu 

indicaţie de cardiostimulare de clasa a-IIa, care are deocamdată o evoluţie clinică 

acceptabilă sub terapie medicamentoasă.  

 

Respecting the autonomy principle: choosing 
the opposite of the medical recommendation 
does not always ends catastrophically for the 
patient 

N.D. Tesloianu1, Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A. Nenciu1,  
A.O. Petris1,2, Irina Iuliana Costache1,2 
1Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania  
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Key words: autonomy, medical recommendations, decision; 

Introduction: Beneficence is defined as the ethical principle of doing good, non-

maleficence as the duty to do no harm and autonomy as control over one’s own life 

choices; as a professional, the doctor has the expertise and knowledge necessary to treat 

the patient, and the obligation to explain pros/cons of the recommended action, but the 

patient is the only one who has the right to make a decision, assuming the responsibility 

of his acts. 

Material and methods: 81-year-old patient, intermittent second degree type I atrio-

ventricular block with dizziness and fatigue receives a cardiac pacemaker;2 weeks later she 

complains of dyspnea, pacemaker interrogation reveals an acute pacing threshold 

increase and fluoroscopy shows the tip of the right ventricular lead on the topography of 

the left costophrenic angle;bilateral pleural effusion, predominantly on the left side–

exudate with PMN predominance at fluid-analysis; after antibiotic therapy, favourable 

evolution with remission of the inflammatory syndrome. The initial suspicion of 
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hemothorax caused by lead displacement was ruled out. The antiarrhythmic medication is 

replaced by dihydropyridine calcium-channel-blockers and theophylline. 

Results: Considering the existing risk of complications associated with reintervention, the 

patient refused lead extraction/repositioning or the implant of a new lead, even after 

exhaustive explanation of the risks she is taking by pacemaker-therapy retreat. Under 

medicamentous therapy the patient had a favourable clinical course at the 6 months 

follow-up. 

Conclusion: Is the decision of the patient always wrong, even if he/she choose the 

opposite of the medical recommendation? Maybe not, as the case that we’ve presented 

shows; however we need to take into consideration that our patient was not a pacemaker 

dependent patient, with a class a-IIa pacing indication, and so medical therapy allowed 

her, for now, a good functional status.  
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Cezariana la cerere, consideraţii etice 

Mihaela Camelia Tîrnovanu1, Alexandra Iov2, V.G. Tîrnovanu1,  
S. Pasat2, Ana Maria Cozoreanu2, S.D. Tîrnovanu1 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T Popa” Iaşi 
2Maternitatea 

Cuvinte cheie: cezariana la cerere, etica, decizie informată 

Potrivit OMS, cezariana ar trebui să nu depăşească 15% din totalul naşterilor. În prezent, 

cezariana este cea mai indicată procedură.  Proporţia naşterii prin cezariană este în 

continuă creştere. În spitalul nostru reprezintă peste 60% din naşteri. Cezariana la cerere 

aşează autonomia pacientului împotriva autonomiei medicale. Acolo unde este posibilă 

autonomia pacientului ar trebui să constituie temelia tratamentului, fără abdicarea 

medicului de la datoria sa de a îngriji pacientul prin agrearea procedurii care uneori poate 

cauza mai mult rău decât bine, chiar dacă pacientul aşa doreşte.  

Scop: Aflarea factorilor care conduc la cezariana la cerere şi dacă pacientele cunosc riscurile 

operaţiei cezariane înainte de luarea deciziei.  

Metode: Am utilizat chestionare pentru pacientele aflate în lehuzie.  

Rezultate: Studiul nostru a fost unul prospectiv şi a inclus 100 cazuri. Vârsta medie a 

populaţiei din studiu a fost de 28,56±2 ani (media 21-34 ani). Argumentele mamelor 

pentru cezariană la cerere au fost: teama de naşterea vaginală 40%, teama pentru siguranţa 

copilului 80%, sfatul obstetricianului 35%.  

Concluzii: Cererea de către mame a operaţiei cezariane reflectă ceea ce crede societate şi 

anume că cezariana este mai sigură decât naşterea vaginală atât pentru făt cât şi pentru 

mamă. Consideraţii privind riscurile şi beneficiile cezarienei elective, cuplate cu dezideratul 

reducerii oferirii cezarienei elective de către medic drept conduită profilactică, consiliază 

împotriva oferirii de rutină a cezarienei pacientelor. Când pacientele însăşi au iniţiativa 

conversaţiei despre procedură, medicii pot oferi cezariene elective numai după o discuţie 

serioasă şi obiectivă privind riscurile şi beneficiile ei. 
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Valori etice specifice managementului 
pacienţilor cu boli cronice 

Elena Toader1, T.S. Rotaru2 
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România, Institutul de Gastroenterologie şi 
Hepatologie Iaşi 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi/Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din 
Iaşi, România 

Cuvinte cheie: valori etice, boala cronică, preocupări etice, angajamente etice 

Orientarea etică în abordarea bolilor cronice oferă un spaţiu de oportunitate pentru 

exprimarea unui set de valori capitalizat în conexiunea dintre pacient şi boală cronică, cu 

semnificaţii pentru suferinţa celui atins de boală. O marcă a acestui context este dată de 

polemica dintre aspectele meritorii privind stabilirea unui diagnostic corect, complet şi 

precoce, graţie accesului la metode performante de investigare utilizate cu rafinament de 

clinicianul contemporan şi o limită de suficienţă în plan terapeutic, unde controversa este 

între disponibilitatea gamei de vârf a terapiilor novatoare sub care însă se înregistrează 

recăderi, complicaţii, malignizare, decese. Aceaste constatări în contextul patologiilor 

cronice atrag atenţia şi fac vizibil un nucleu central cu greutate etică asumat de clinicianul 

contemporat ca preocupări şi angajamente etice în acordarea îngrijirilor pacientului 

cronic. Pentru prezentare am structurat lucrarea pe patru paliere de intervenţie etică, 

identificate în conexiunea dintre valori etice şi impactul cu boala, evenimentele majore din 

viaţa medicală a pacientului, problemele terapeutice şi cercetarea la nivel global.  
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Ethical values in the management of patients 
with chronic diseases 

Elena Toader1, T.S. Rotaru2 
1University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iasi, Romania, Institute of Gastroenterology and 
Hepatology, Iasi, Romania 
2University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa Iasi, Romania/"Alexandru Ioan-Cuza" University of 
Iasi, Romania 

Keywords: ethical values, chronic disease, ethical concerns, ethical engagement 

Ethical guidance in the approach of chronic disease provides an opportunity space for 

expression of a set of values capitalized in the patient - chronic disease relationship, 

meaning for the suffering of the patient. A mark of this context is given by the polemic 

among the meritorious aspects of establishing a correct, complete and early diagnosis, due 

access to advanced investigative methods used with refinement by the contemporary 

clinician and sufficient therapeutic limit, where the controversy is between the availability 

for a large top range innovative therapies, under which relapses, complications, 

malignancies, deaths are recorded. these findings in the illnesse context,  draw attention 

and make visible a  ethical central core assumed by the contemporary clinician as ethical 

concerns and engagement in providing chronic care to the patient. For the presentation 

we have structured the paper on 4 levels of ethical intervention, identified in the 

connection between ethical values and the impact of illnesses, major events in the 

patient's medical life, therapeutic issues and global research. 
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Fereastra de oportunitate sau moment de 
învăţare după diagnosticul cancerului bronho-
pulmonar 

Letiţia Trofor1, Ioana Porosnicu1, A. Lesan2, Nicoleta Ştefania Motoc2, 
Bianca Domokos-Gergely2 
1Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi  
2Disciplina de Pneumologie, Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
“Iuliu Haţieganu”, Cluj Napoca 

Cuvinte cheie: fumatul, cancerul pulmonar, sistarea fumatului 

Fumatul rămâne cel mai important agent cauzator al carcinogenezei pulmonare și are o 

valoare prognostică și predictivă. Fumatul după diagnosticarea cancerului este un factor 

de risc pentru recidivă, un răspuns mai slab la tratament, creşte toxicitate asociată 

tratamentului și este corelat cu o calitate mai slabă a vieții. Pacienții sunt foarte dispuși să 

renunțe la fumat imediat după diagnosticul inițial de cancer. Acest efect, cunoscut sub 

numele de "moment de învățare", a fost observat în studiile privind depistarea cancerului 

pulmonar și pentru multe alte boli, în special bolile cardiovasculare. Pacienții care fumează 

au șanse mai mici de a avea mutații EGFR sau EML4 ALK, diminuându-le şansele de a fi 

eligibili pentru un tratament ţintit. Renunțarea la fumat are beneficii asupra evoluției 

postoperatorii, cu o calitate a vieții postoperatorii mai proastă la fumători activi. 

Pentru pacienții cu boli care sunt declanșate sau agravate de consumul de tutun, cum sunt 

şi pacienți cu cancer pulmonar, renunțarea la fumat este adesea un eşec fără sprijin 

profesional, iar importanța acesteia este adesea subapreciată și subevaluată de către 

medicii și personalul medical. Medicii trebuie să asigure un tratament intensiv pentru 

dependența de tutun și tratamentul pentru renunțarea la fumat trebuie adaptat nevoilor 

pacienților cu cancer pulmonar. Este important de menționat că terapia de substituție cu 

nicotină nu este asociată cu nici o creștere a incidenței cancerului, chiar și în perioada de 

urmărire pe termen lung. Studii ulterioare ar trebui să evalueze forma optimă a 

tratamentului de renunțare la fumat pentru pacienții cu cancer pulmonar. 
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Window opportunity or teachable moment 
following cancer diagnosis 

Letiţia Trofor1, Ioana Porosnicu1, A. Lesan2, Nicoleta Ştefania Motoc2, 
Bianca Domokos-Gergely2 
1Faculty of General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa” Iasi 
2Department of Pulmonology, Faculty of General Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Iuliu 
Haţieganu”, Cluj Napoca 

Keywords: tobacco smoking, lung cancer, tobacco cessation  

Tobacco smoking remains the most consistent causative agent of lung carcinogenesis and 

carries a definitive prognostic and predictive value. Tobacco use following cancer 

diagnosis it is a risk factor for cancer recurrence, poorer treatment response, treatment-

related toxicity and it’s also correlated with poor quality of life outcomes, including 

symptoms of depression and indicators of stress. Patients are particularly willing to stop 

smoking after initial diagnosis. This effect, known as the “teachable moment,” has been 

observed in studies into lung cancer screening and for many other diseases, particularly 

cardiovascular diseases.  Patients who smoke have a lower chance of having an EGFR or 

EML4 ALK mutations, diminishing these individuals chance for targeted therapy. Smoking 

cessation has benefits on postoperative evolution with a worse postoperative quality of 

life in active smokers.  

For patients with diseases that are triggered or worsened by tobacco use, such us lung 

cancer patients smoking cessation is often unsuccessful without professional support, and 

its importance is often underappreciated and underrated by treating physicians and 

nursing staff. Caregivers must provide intensive treatment for tobacco dependence and 

smoking cessation treatment must be tailored to the needs of lung cancer patients. It’s 

important to mention that nicotine replacement therapy is not associated with any 

increase in the incidence of cancer, even in long-term follow-up. 

Further studies should evaluate the optimal form of smoking cessation treatment for lung 

cancer patients. 
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Între ghiduri şi viaţa reală. Indicaţia şi 
contraindicaţia concomitentă a implantului 
defibrilatorului automat la pacienţii cu 
speranţă de viaţă estimată sub un an  

Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A. Pintilie1, A.O. Petris1,2,  
Irina Iuliana Costache1,2, N.D. Tesloianu1 
1Secţia de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România  

Cuvinte cheie: speranţa de viaţă estimată, principiul beneficiului, ghiduri de practică 

Introducere: Recomandările de implantare a defibrilatorului automat (DAI), în special în 

prevenţia primară, se aplică doar pacienţiilor cu speranţa de viaţă estimată peste un an şi 

status clinic bun.  

Material şi metodă: Pacient 66 ani, presincopă, insuficientă cardiacă (IC) cu disfuncţie 

cardiacă severă, bloc atrio-ventricular total, multiple comorbidităţi. Conform ghidurilor, 

pacientul prezintă indicaţie de cardiostimulare (clasa I-A), dar şi indicaţie de implantare -

DAI (IB). Luând în consideraţie specificaţia clară că DAI se implantează la pacientul cu 

speranţă de viaţă peste un an, subiectul nostru are atât o indicaţie cât şi o contraindicaţie 

de implant. Până la momentul hotărârii terapiei optime, pacientul instalează stop cardiac 

prin fibrilaţie ventriculară, resuscitat cu success. Posteveniment se implantează DAI 

(prevenţie secundară), pacientul primind 5 şocuri electrice interne adecvate în prima lună. 

Rezultate/discuţii: Dacă s-ar fi respectat contraindicaţia terapiei de defibrilare, pacientul 

ar fi fost externat post-cardiostimulare, iar episoadele de aritimie malignă dezvoltate în 

afara spitalului ar fi condus cu mare probabilitate la deces. Astfel ne întrebăm dacă avem 

dreptul de a decide destinul unui pacient, bazat pe un parametru precum durata estimată 

de viaţă, a cărei apreciere devine şi mai dificilă/hazardantă în prezenţa IC şi a 

comorbidităţilor. Cum reacţionăm în astfel de cazuri şi ce decizii trebuie să ia medicii între 

ghiduri şi pacienţii reali?  
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Concluzii: Limitele obligaţiilor noastre, precum şi pragul de la care producerea beneficiului 

este mai curând o opţiune decât o obligaţie, nu este clar definit, şi deşi teoretic practica 

medicală se bazează pe ghiduri, acestea nu iau în considerare întotdeauna principiile etice. 

Cât cântăreşte dorinţa pacientului şi interesul lui în ceea ce priveşte aplicarea terapiilor de 

prelungire a vieţii? Acest articol prezintă o scurtă ilustraţie a consideraţiilor etice şi practice 

privind managementului terapiei de defibrilare internă la pacienţii critici.  

 

Between guidelines and real life. The 
indications and contraindications of 
implanting a cardiac defibrillator in patients 
with less than one year estimated life-
expectancy 

Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A. Pintilie1, A.O. Petris1,2,  
Irina Iuliana Costache1,2, N.D. Tesloianu1 
1Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania  
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 

Key Words: estimated life expectancy, beneficence, guidelines  

Introduction: Recommendations for consideration of implantable cardioverter-

defibrillator (ICD) therapy, particularly for primary prevention, apply only to patients who 

have a reasonable expectation of survival with good functional status over 1 year.  

Material and methods: 66-year-old man, with presyncope, heart failure (HF) with severely 

depressed systolic function, complete atrio-ventricular block, multiple comorbidities. The 

patient presented a class IA indication for pacemaker implantation and a class IB indication 

for ICD-therapy, but considering the specification that ICD-therapy should apply only to 

patients with life-expectancy over 1 year, our patient is having actually an indication and 

relative contraindication of ICD in the same time. Meanwhile the patient installed cardiac 

arrest due to ventricular fibrillation (VF) and was successfully defibrillated. An ICD was 

https://en.wikipedia.org/wiki/Beneficence_(ethics)
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implanted and in the first month post-implant the patient received 5 internal socks for 

repeated VF-episodes.  

Results and discussions: Should we have relied our decision considering mostly the 

reduced life-expectancy? Can we accurately estimate life-expectancy, especially in the 

presence of HF? Can we deem a patient to death, because of an estimated parameter? 

What was the chance for life if the patient would have received a pacemaker instead of an 

defibrillator, considering the multiple VF-episodes? How should we ethically act in these 

case scenarios and what is the right decision that physicians should adopt when they are 

caught between guidelines and real life patients. 

Conclusions: The boundary from which the patients benefit is rather an option than an 

obligation is not clearly defined. Medical practice should be done according to guidelines, 

but sometimes these are not conceived according to ethical principles. Is the patient 

opinion of a great value? Should we take into account his interest in life prolonging 

therapies? This article is intended to provide health care providers with brief insights into 

the principles and ethical/practical considerations of ICDs implantation management in 

critical patients. 
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Probleme etice privind extracţia sondelor de 
cardiostimulare în absenţa unor “device-uri” 
special create. Asumarea riscului extracţiei sau 
abandonarea unor corpuri străine în 
organismul uman?  

Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A.O. Petris1,2, Ana Ionela Rusu3, 
Andreea Mihaela Ignat1, N.D. Tesloianu1 

1Secţia de Cardiologie, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 
2Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi, România  
3Secţia de Medicină Internă, Spitalul “Sf. Spiridon”, Iaşi, România 

Cuvinte cheie: extracţia de sondă, asumarea riscurilor, educaţie medicală a pacienţilor 

Introducere: Extracţia sondelor de cardiostimulare este un subiect actual, având în vedere 

numărul din ce în ce mai crescut de dispozitive implantate. Diverse cauze (malfuncţie de 

sonda, infecţie, upgrade-ul la defibrillator automat implantatibil/terapie de resincronizare 

cardiacă) fac neecesară implantarea unei a doua sonde.  

Material şi metodă: Întrebarea esenţială este ce se întâmplă cu vechea/vechile 

sonda/sonde? Pot fi evidenţiate riscurile extracţiei şi sonda va fi abandonată, dar un corp 

străin prezent la niveul organismului, care nu este necesar, ar trebui, cel puţin teoretic, 

îndepărtat. Extragerea tardivă reprezintă o metodă cu multiple riscuri datorate inflamaţiei, 

posibililor trombi şi ţesutului fibros dens care fixează sonda de ţesutul vascular/cardiac, şi 

a cărui grad de extindere creşte odată cu timpul scurs de la implantarea sondei. Complicaţii 

potenţial letale care necesită intervenţie chirurgicală de urgenţă precum tamponada 

cardiacă, fistulele arterio-venoase, hematomul disecant sau hemotoraxul pot surveni intra-

/periprocedural. 

Rezultate: O serie întreagă de dispozitive au fost create pentru a asigura proceduri de 

extragere cât mai eficiente şi mai puţin riscante, dar costurile acestora sunt prohibitive. 

Scopul nostru este să evaluăm corectitudinea/echitatea efectuării procedurii de extragere 

în lipsa acestor “device-uri” dedicate şi în absenţa unui background chirurgical în acelaşi 

spital.  
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Concluzii: Încercăm să respectăm principiul autonomiei, lăsând pacientul să decidă pentru 

sine însă ne întrebăm dacă acesta decide în deplina cunoştinţă de cauză, şi dacă are 

educaţia medicală necesară să înţeleagă într-adevăr beneficiile şi riscurile explicate. Este 

riscul extracţiei într-adevăr redus prin folosirea “device-urilor” speciale? Aparent nu. Cu 

puţină experienţă în acest domeniu şi multiple necunoscute, discuţia rămâne deschisă în 

ceea ce priveşte decizia cea mai favorabilă pacientului. Încercăm să respectăm cele 4 

principii fundamentale ale eticii medicale, dar reuşim întotdeauna?  

 

 

Bioethical issues regarding late pacemaker 
lead removal in absence of extraction 
dedicated tools. Unusefull multiple leads 
inside human body or should we assume the 
risk of extraction? 

Andreea Maria Ursaru1, S.E. Popescu1, A.O. Petris1,2, Ana Ionela Rusu3, 
Andreea Mihaela Ignat1, N.D. Tesloianu1 
1Department of Cardiology, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 
2“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania 
3Department of Internal Medicine, “St. Spiridon” Clinical Emergency Hospital, Iasi, Romania 

Keywords: cardiac lead extraction, risk assumption, patient’s medical education  

Introduction: Pacemaker lead extraction is an actual topic in our days, given the increased 

numbers of cardiovascular implantable electronic devices (CIED). Because of lead failure 

(fracture, insulation), infection, upgrade to ICD/CRT, the necessity of a second lead implant 

becomes apparent. 

Material and methods: What should we do with the old lead? Sometimes clinicians will 

judge that it is too risky to remove a lead that is damaged or no longer required, and the 

lead will be abandoned inside the patient. But a foreign body that is no longer necessary, 
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should be, at least theoretically, removed. Late withdrawal of cardiac leads represents a 

challenging method with multiple risks due to inflammation, clots, and dense fibrotic 

attachments between leads and vascular or cardiac tissue. Potentially lethal complications 

requiring extensive surgical procedures include cardiac tamponade, arterial-venous 

fistulae, dissecting hematoma or hemothorax. 

Results: A range of devices dedicated to provide a more efficient and less risky extraction 

procedures have been developed over time, but unfortunately are not available in all 

centres. Our purpose is to assess the rightness of a leas-extraction procedure, considering 

the procedural risk using non-dedicated extraction devices and in the absence of a surgical 

background in the same hospital. 

Conclusion: We respect the principle of autonomy, letting the patient decide for himself, 

but do patients have the knowledge and medical education necessary to asses consciously 

the pros and cons of the intervention and make a responsible decision regarding their life? 

Is the risk of extraction without special tools greater as with dedicated devices? Apparently 

not, with little experience in the field and multiple things that are not yet known, the 

discussion remains open concerning the most favourable decision for the patient. We try 

to respect the 4 fundamental principles of medical ethics, but do we always succeed? 
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Considerații etice privind terapia biologică în 
psoriazis 

D. Vâță1, Nicoleta-Bianca Georgescu2, Mihaela-Gabriela Adam2,  
Laura Stătescu1, Elena Porumb Andrese1, Ioana Alina Grăjdeanu1, 
Laura Gheucă Solovăstru1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, Disciplina Dermatologie  
2Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf Spiridon” Iași 

Cuvinte cheie: psoriazis, terapie biologică 

Psoriazisul este o boală cronică inflamatorie, cu un marcat determinism genetic, elucidat 

în mare parte în ultimul deceniu, fapt ce a dus la dezvoltarea recentă a diferitelor terapii 

biologice. Acestea din urmă reprezintă rezultatul cunoașterii mecanismelor celulare și 

moleculare ale bolii și sunt îndreptate specific și selectiv către aceste elemente. Beneficiile 

terapiilor biologice sunt imense, având un efect spectaculos asupra calității vieții 

pacientului, cu reinserarea rapidă a acestuia în societate, însă, o dată cu apariția acestora 

au fost create probleme etice specifice, legate de eficacitate, siguranță, cost și acces la 

medicamente. Există o serie de principii etice aplicabile în alegerea terapiei biologice, și 

anume: “principiul beneficiului” (procesul de alegere al terapiei în interesul cel mai bun al 

pacientului), “principiul nonmaleficenței” (actul de a încerca să nu facem rău pacientului), 

“principiul autonomiei” (pacientul are posibilitatea de a alege între opțiunile terapeutice) 

și “principiul justiției” (distribuția resurselor de sănătate insuficiente). Beneficiile terapiei 

biologice sunt uneori grevate de efectele secundare ale acesteia, astfel, în final, medicului 

dermatolog revenindu-i responsabilitatea etică de a alege terapia biologică care se 

pretează pentru fiecare pacient în parte, în funcție de particularitățile cazului. 
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Psoriasis is a chronic inflammatory disease with a marked genetic determinism, largely 

elucidated in the last decade, which has led to the recent development of various 

biological therapies. The latter are the result of knowing the cellular and molecular 

mechanisms of the disease and are directed specifically and selectively towards these 

elements. The benefits of biological therapies are immense, with a spectacular effect on 

the quality of life of the patient, with its rapid reintegration into society, but with the 

emergence of specific ethical issues related to efficacy, safety, cost and access to 

medication. There are a number of ethical principles applicable to the choice of biological 

therapy, namely: "the principle of benefit" (the process of choosing therapy in the best 

interest of the patient), "the principle of non-malice" (the act of trying not to harm the 

patient) "the principle of autonomy" (the patient has the choice between therapeutic 

options) and "the principle of justice" (distribution of insufficient health resources). The 

benefits of biological therapy are sometimes strained by its side effects, and ultimately, the 

dermatologist has the ethical responsibility of choosing the biological therapy that suits 

each patient, depending on the particularities of the case. 
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Cancerul bronho- pulmonar este astăzi cel mai frecvent cancer și cea mai frecventă cauză 

de deces de cancer din lume. În ciuda progreselor înregistrate în detectarea și tratamentul 

cancerului pulmonar, mulți pacienți ajung în stadiu final. Îmbunătățirea calității îngrijirii la 

sfârșitul vieții a reprezintă o preocupare majoră pentru pacienți, familii și profesioniștii din 

domeniul sănătății, cercetători care organizează și acordă îngrijiri. Calitatea vieții 

reprezintă activități și experiențe privind pacientul cu boală terminală, iar calitatea morții 

reprezintă experiența pregătirii, confruntării și experienței morții însăși. Sistemul de 

îngrijire medicală, inclusiv îngrijirea paliativă specializată și localizarea îngrijirii la sfârșitul 

vieții pot influența calitatea morții. Implicarea precoce a serviciilor specializate de îngrijiri 

paliative a fost asociată cu o mai bună calitate a vieții pacienților cu cancer. Scopul acestei 

lucrări este de a sublinia importanța îngrijirii paliative la pacienții cu cancer pulmonar 

avansat. Recunoaşterea fazei terminale, comunicarea cu pacientul și familia, 

managementul simptomelor și decizia etică sunt cele patru domenii cheie ale sfârșitului 

vieții. Printre simptomele întâlnite în ultimele zile de viață ale pacienților cu cancer 

pulmonar avansat, simptomele comune includ dispnee, durere, tuse, neliniște/delir și 

secreții terminale. Oprirea unei terapii de susținere a vieții nu este diferită de a nu începe 

tratamentul și ambele acțiuni sunt acceptabile din punct de vedere etic atunci când 

tratamentul este refuzat de către pacient sau nu este în interesul pacientului. Calitatea 

morții poate fi cheia pentru calitatea vieții pacienților cu cancer pulmonar avansat. 
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Today, lung cancer is the most common cancer and the most frequent cause of cancer 

related death in the world. Despite advances in the detection and treatment of lung 

cancer, many patients still develop fatal disease. Improving the quality of end-of-life care 

has become a major agenda for patients, families, and health care professionals, 

researchers who organize and provide care. Quality of life represents activities and 

experiences on patient with terminal illness, and the quality of dying represents 

experience of preparing for, facing, and experiencing death itself. Medical care system 

including specialized palliative care and the location of end-of-life care may influence the 

quality of dying and death. Early involvement of specialized palliative care services has 

been associated with better quality of life for patients with cancer. The purpose of this 

paper is to emphasize the importance of palliative care in patients with advanced lung 

cancer. Recognizing the dying phase, communication with the patient and family, 

symptom management and ethical decision are the four key areas of end-of-life. Among 

the symptoms encountered in the last days of life of patients with advanced lung cancer, 

common symptoms include dyspnoea, pain, cough, restlessness/ delirium and terminal 

secretions.  Stopping a life-sustaining therapy is no different to not starting it and both 

actions are ethically acceptable when treatment is refused by the patient or are not in the 

patient’s best interest. Quality of death can be the key to quality of life of patients with 

advanced lung cancer. 
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În lucrul cu populații diverse, practicienii din domeniul sănătății, cadrele universitare și 

cercetătorii văd adesea cultura pacienților ca o barieră în calea îngrijirii diabetului. 

Caracteristicile culturale, cum ar fi valorile, credințele, obiceiurile și modelele familiale, pot 

fi folosite ca indicii, ca o parte din informațiile totale culese în ceea ce privește pacienții cu 

diabet zaharat. Astfel, practicienii, cadrele universitare și cercetătorii pot selecta nivelurile 

adecvate de intensitate a intervențiilor culturale, pot adapta abordările și materialele 

educației pacientului cu diabet și pot dezvolta programe bazate pe comunitate. Lucrarea 

aceasta urmărește să dezvăluie barierele interculturale apărute în relația dintre medic și 

pacient. Acest articol dezvăluie concepţiile despre diabet zaharat, în concordanță cu 

sistemele de concepţii culturale mai largi privind boala/sănătatea. De asemenea, 

examinăm managementul diabetului în raport cu cunoștințele culturale. Această lucrare 

dezvăluie modalități prin care strategiile culturale bazate pe cunoaștere să abordeze cu 

adevărat problemele de sănătate ale pacienților cu diabet din diferite culturi. Acest articol, 

bazat pe dimensiunile culturale, este adresat practicienilor, cercetătorilor și cadrelor 

universitare pentru a atinge un anumit set de competențe pentru îngrijirea diabetului, 

potrivit din punct de vedere cultural față de diferitele culturi ale 

pacienților/familiilor/comunităților. 
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In working with diverse populations, health practitioners, academics, and researchers 

often view patients’ culture as a barrier to diabetes care.  Cultural characteristics such as 

values, beliefs, customs, and family patterns may be used as clues, as a piece of the total 

information gathered regarding patients with diabetes. Thus, the practitioners, academics, 

and researchers can select appropriate levels of intensity of cultural interventions, adapt 

diabetes patient education approaches and materials, and develop community-based 

programs. This paper aims to reveal the intercultural barriers arisen in the health 

practitioner - patient relationship. This article uncovers the beliefs about diabetes 

consistent with the broader cultural health/illness belief systems. We examine, also, 

diabetes management versus cultural knowledge. This paper reveals ways to cultural 

knowledge-based strategies to truly address diabetes health issues with different cultures 

patients. This article, based on cultural dimensions, is addressed to practitioners, 

researchers, and academics in order to achieve a particular skill set for culturally competent 

diabetes care to different cultures patients/families/communities. 
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Provocarea de a obține asistență medicală competentă din punct de vedere cultural într-o 

societate multiculturală necesită mai multe seturi de competențe diferite. Cunoștințele 

specifice despre cultura și istoria comunităților sunt esențiale pentru întâlnirea clinică 

interculturală. Această lucrare evidențiază unele dintre trăsăturile cheie ale acestor 

cunoștințe din literatura de specialitate privind interacțiunea diferită a culturilor cu 

îngrijirea diabetului. Practicienii și cadrele universitare sunt vizate de această lucrare 

datorită faptului că sistemele de concepţii au o relație unică și complexă cu îngrijirea 

diabetului. Această lucrare își propune să exploreze provocarea diferențelor culturale în 

prevenirea diabetului zaharat. Articolul dezvăluie factorii culturali care pot afecta 

prevenirea diabetului prin influențarea comportamentelor de sănătate. Este esențial să se 

sporească gradul de conștientizare a informațiilor specifice legate de factorii culturali. 

Originalitatea acestui articol constă într-o abordare a educației interculturale bazată pe 

utilizarea informațiilor specifice de bază despre pacienții cu diabet zaharat. Lucrarea oferă 

modalități de îmbunătățire a competenței culturale a medicilor și a altor furnizori de 

servicii medicale prin furnizarea unui context specific pentru diabetul zaharat într-o altă 

cultură. 
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The challenge of achieving culturally competent medical care in a multicultural society 

requires several different skill sets. Specific knowledge of communities’ culture and history 

is crucial to the cross-cultural clinical encounter. This paper points out some of the key 

features of that knowledge with regard to the literature on different cultures interaction 

with diabetes care. Practitioners and academics are targeted by this work due to the fact 

that belief systems have a unique and complex relationship to diabetes care. This paper 

aims to explore the challenge of cultural differences in diabetes prevention. The article 

uncovers the cultural factors that are likely to affect the prevention of diabetes by 

influencing health behaviours. It is of vital importance to raise the awareness of specific 

information pertaining to cultural factors. The originality of this article consists in an 

approach to cross-cultural education based on using specific background information 

about diabetes patients. The paper offers ways to improve the cultural competence of 

physicians and other health care providers by providing a specific context for diabetes in 

another culture. 

 






