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Relevanța eticii îngrijirilor în medicina
contemporană
Maria Aluaș
Departamentul de Sănătate orală, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca,
România
Cuvinte cheie: etica îngrijirilor, vulnerabilitate, dependență, responsabilitate

De mai bine de două decenii, țările anglo-saxone au început dezbateri pe tema eticii
îngrijirilor, atenția acordată omului bolnav precum și instituirea și recunoașterea unei
munci pentru altul. ”Care Ethics” are o relevanță majoră în medicină, punând accentul pe
responsabilizarea personalului medical cu privire la vulnerabilitatea și la dependența
specifice condiției de boală. Boală, dizabilitate, dependență, fragilitate, vulnerabilitate,
nevoie de îngrijire: acestea sunt termenii și conceptele care compun domeniul eticii
îngrijirilor. Prin urmare, cinci sunt întrebările esențiale cărora încercăm să răspundem în
această prezentare: 1) La ce ne referim atunci când vorbim despre etica îngrijirilor? 2) Care
este scopul eticii îngrijirilor? 3) Cine are grijă de noi atunci când noi nu (mai) putem să ne
îngrijim singuri? 4) Cine trebuie să aibă grijă de noi? 5) De ce ar trebui să aibă cineva grijă
de noi atunci când noi nu (mai) putem contribui cu nimic la binele familiei sau al societății
în care trăim? Acestea sunt întrebările pe care le aduce în prim plan tema eticii îngrijirilor,
iar răspunsurile au o relevanță majoră pentru domeniul medical.
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The Relevance of Care Ethics in Contemporary
Medicine
Maria Aluaș
Department of Oral Health, ”Iuliu Haţieganu” University of Medicine and Pharmacy, Cluj-Napoca,
Romania
Keywords: care ethics, vulnerability, dependency, responsibility

For more than two decades, the Anglo-Saxon countries have begun debates on Care
Ethics, the attention paid to the patient, and the establishment and recognition of the work
done for another one. „Care Ethics” has a major relevance in medicine, emphasizing the
responsibility of health professionals regarding the vulnerability and dependency specific
to the condition with diseases. Illness, disability, dependency, fragility, vulnerability, and
need for care: they are terms and concepts belonging to the field of care ethics. Therefore,
we identified five essential questions that we try to answer in this presentation: 1) What do
we mean when we talk about care ethics? 2) What is the aim of care ethics? 3) Who cares
about us when we can no longer (alone) take care of ourselves? 4) Who should take care of
us? 5) Why should anyone care about us when we can no longer (contribute) to the good
of our family or the society we live in? These are the questions that the topic of care ethics
brings to the foreground, and answers have relevance to the medical field.
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Burnout-ul la medici, reflectat în mass-media.
Un studiu comparativ UK-RO
Sinan Alwan, Th. Pantilimonescu, Magdalena Iorga
U.M.F. Iaşi

Sindromul de burnout este o problemă importantă în ultimul deceniu, epuizarea
profesională fiind în continuă creştere în rândul profesioniştilor din domeniul sănătăţii. În
comparaţie cu datele din ţările vestice, România nu are o statistică clară cu privire la acest
sindrom legat de profesia de medic. Cazurile de deces în rândurile medicilor sunt
prezentate mai degrabă ca subiect de presă decât ca maladie asociată profesiei. Lucrarea
prezintă date comparative cu privire la burnoutul în rândul medicilor, în România şi în
Marea Britanie, precum şi modalitatea în care burnoutul este prezentat de mass-media.
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Sarcoma Kaposi, cauză a limfedemului la un
pacient HIV-seronegativ
Alice Balaceanu1, Raluca Stirban2, Alice Rusu3, V. Benea3
1

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”, Secția
Medicină Internă, București, România
2
Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”, Secția Medicină Internă, București, România
3
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”V. Babeş”, Secția Dermatologie, București, România

Cuvinte cheie: sarcom Kaposi, HIV-seronegativ, limfedem

Introducere: Sarcomul Kaposi este un sarcom vascular derivat din linia celulelor endoteliale
și caracterizat prin angioproliferare.
Prezentare de caz: Bărbat în vârstă de 65 de ani, care s-a prezentat la spitalul nostru pentru
prurit și edem la membrele inferioare. Examen fizic: leziuni cutanate mici cu aspect nodular
eritemato-violace la membre și edem ușor de gambe. Examenul histopatologic al leziunii
cutanate a evidențiat proliferarea celulelor fusiforme şi rotunde/ovale, dispuse în
mănunchiuri mari, vase de neoformare și extravazare de eritrocite în dermul superior.
Pacientul a fost supus radioterapiei cu ameliorarea simptomelor, controlul leziunilor și fără
recurențe până în primul an după diagnostic.
Discuție: Etiologia sarcomului Kaposi este complexă și multifactorială: infecție cu
herpesvirus uman de tip 8, imunosupresie subiacentă, factori genetici, etc. Sarcomul
Kaposi poate fi asociat cu HIV sau imunosupresie iatrogenă. Pe baza prezentării clinice,
sunt descrise 4 tipuri: clasice, endemice, iatrogene și asociate cu SIDA.
Concluzie: Sarcomul Kaposi non-HIV este o boală rară, în care diagnosticul se bazează pe
prezentarea clinică și biopsia pielii. Prognosticul, evoluția și răspunsul pe termen lung la
tratamentul specific au nevoie de studii viitoare.
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Kaposi Sarcoma, cause of the lymphoedema in
a HIV-seronegative patient
Alice Balaceanu1, Raluca Stirban2, Alice Rusu3, V. Benea3
1”
Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, ”Sf. Ioan” Clinical Emergency Hospital, Internal
Medicine Department, Bucharest, Romania
2”
Sf. Ioan” Clinical Emergency Hospital, Internal Medicine Department, Bucharest, Romania
3”
V. Babeş” Clinical Hospital of Infectious Disease, Dermatology Department, Bucharest, Romania

Keywords: Kaposi sarcoma, HIV-seronegative, lymphoedema

Introduction: Kaposi sarcoma is a vascular sarcoma derived from endothelial cell lineage
and characterized by angioproliferation.
Case: We report a case of a 65-year-old male who presented to our hospital for pruritus and
edema of the lower limbs. Physical examination: small cutaneous lesions with erythematoviolaceous nodular appearance on the limbs and mild calf edema. Histopathological exam
of the skin lesion biopsy revealed spindle and round/oval cell proliferation disposed in
large bundles, neoformation vessels and erythrocyte extravasation in the upper dermis.
The patient undergone radiation therapy with symptom’s relief, control of the lesions and
no recurrences until first year after diagnosis.
Discussion: The etiology of Kaposi sarcoma is complex and multifactorial: infection by
human herpesvirus type 8, underlying immunosuppression, genetic factors, etc. Kaposi
sarcoma may be associated with HIV or iatrogenic immunosuppression. Based on clinical
presentation, are described 4 types: classic, endemic, iatrogenic and AIDS-associated.
Conclusion: Non-HIV Kaposi sarcoma is a rare disease, in which the diagnosis is based on
clinical presentation and skin biopsy. The prognosis, the evolution and the long termresponse to the specific treatment need future trials.
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Risipa alimentară - o problemă etică şi
sănătatea publică
Mădălina Belous1, Adriana Amfim1, Violeta-Elena Simion1, I.N. Ranga2
1
2

Universitatea ”Spiru Haret”, Facultatea de Medicină Veterinară
Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti

Cuvinte cheie: risipa alimentelor, etică, cultura consumatorului, sănătatea publică

Conform unor studii globale, 40% din alimentele noastre sunt irosite. Alimentele sunt
irosite în fiecare punct de-a lungul lanțului alimentar: ferme și vase de pescuit, în timpul
procesării și distribuției, în magazine și restaurante, acasă după care ajung în coșurile de
gunoi.
Este o preocupare generală în ceea ce privește problema etică a gestionării deșeurilor modul în care se poate reduce spolierea alimentelor. De exemplu, unele supermarketuri
au avut ideea de a arunca date potențiale ambigue cu ”cel mai bun înainte”, din categoriile
de produse fructe și legume proaspete, după ce cercetările au descoperit că etichetele au
ajutat clienții să își reducă deșeurile alimentare la domiciliu.
Piața a inițiat ideea de a scoate data de expirare a unor fructe și legume pentru a împiedica
alimentele să fie aruncate în timp ce sunt încă comestibile.
Alte practici pot fi aplicate pentru a preveni risipa alimentelor, de exemplu alimentele
maturate. Această practică poate fi aplicabilă și pentru anumite produse alimentare de
origine animală, cum ar fi brânza maturată sau salamul, cu o valabilitate reală în viața reală
mai lungă, care este marcată pe etichetă. De asemenea, un produs matur din această
categorie ar putea avea un gust mai bun.
Întrebarea acestui studiu este: Sunt aceste alimente maturare sau diferite practici pentru
reducerea risipei alimentare sigure pentru consumatori şi pentru sănătatea publică?
Unul dintre subiectele cercetării va fi dacă există o cultură adecvată a consumatorului
legată de risipa alimentară din punct de vedere etic și dacă aceste practici pentru
reducerea risipei alimentare sunt în conformitate cu sănătatea publică.
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Food waste - an ethical issue and public health
Mădălina Belous1, Adriana Amfim1, Violeta-Elena Simion1, I.N. Ranga2
1”Spiru Haret” University, Faculty of Veterinary Medicine
2University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest
Keywords: food waste, ethics, consumer’s culture, public health

According some global studies a 40 percent of our food is wasted. Food is wasted at every
point along the food chain: on farms and fishing boats; during processing and distribution;
in retail stores and restaurants; at home; and after it enters our trash cans.
It’s a general preoccupation among the ethical issue of waste management – how the
spoilage of the food can be reduced. For example some supermarkets came out with the
idea to scrap potentially confusing “best before” dates from dozens more of its fresh fruit
and vegetable lines after research found ditching the labels helped customers reduce their
food waste at home.
The market initiated the idea of taking off the expiry date from some fruits and vegetables
to prevent food from being thrown away while still edible.
Other practices can be applied for preventing the waste of the food, for example aged
foods. This practice may be applicable also for some animal origin food products like
maturated cheese or salami with a real validity in real life longer that is marked on the label.
Also a mature product from this category could have a better taste.
The question of this study is: Are these specific aged foods or different practices in place
for reducing food waste safe for consumers and according to public health?
One of the topics of research will be to investigate if exist an appropriate consumer’s
culture linked with the food waste from ethical point of view and if different practices in
place for reducing food waste are according to Public Health.
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Autonomia individuală - o abordare
multiculturală
Andreea Bîrlescu, Bianca Hanganu, Andreea Alexandra Hleşcu, Irina
Smaranda Manoilescu, Beatrice Gabriela Ioan
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi

Cuvinte cheie: autonomie, cultură, relaţia medic-pacient, decizie

Introducere: Autonomia individuală semnifică dreptul unei persoane de a lua decizii libere,
pe baza informaţiilor relevante, a valorilor culturale şi a principiilor sale de viaţă. Această
lucrare are ca scop realizarea unei imagini de ansamblu autonomiei individuale, analizată
prin prisma valorilor culturale.
Material şi metodă: Autorii au realizat un review al literaturii de specialitate pentru a analiza
modul în care autonomia individuală este influenţată de factorii culturali şi modul în care
aceasta se reflectă în practica medicală, în interacţiunile dintre pacient şi personalul
medical.
Rezultate: În practica medicală, de multe ori, pacienții se simt dependenți de medici, fie
datorită neînțelegerii termenilor și procedurilor medicale sau a complexității patologiei de
care suferă, fie datorită fricii de a lua o decizie independent de orice influență externă.
În medicina occidentală, respectarea deciziei autonome a pacientului este o obligație a
personalului medical, în timp ce pentru pacienți, autonomia este un drept care le permite
luarea deciziilor adecvate pentru sănătatea lor, exprimat prin consimțământul informat
pentru proceduri de diagnostic și tratament. În unele culturi, mai ales cele asiatice, există
premisa că individul face parte dintr-o rețea familială iar buna funcționare a familiei este
mai valoroasă decât autonomia individuală.
Atitudinea față de dezvăluirea informațiilor medicale către pacient este dependentă de
factorii culturali. Emigranții din țările în care nu este obișnuită divulgarea către pacient a
unui diagnostic sever, își mențin această preferință și în țara gazdă. Etnia reprezintă un alt
factor care influențează atitudinea pacienților față de aflarea diagnosticului și a
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prognosticului unei boli terminale precum şi faţă de modalitatea de luare a deciziilor
referitoare la actul medical-individual sau împreună cu membrii familiei.
Concluzii: Principiul autonomiei şi reflectarea sa în practica medicală sunt modulate de
valorile culturale ale pacienţilor.

Individual autonomy - a multicultural
approach
Andreea Bîrlescu, Bianca Hanganu, Andreea Alexandra Hleşcu, Irina
Smaranda Manoilescu, Beatrice Gabriela Ioan
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi

Keywords: autonomy, culture, physician-patient relationship, decision

Introduction: Individual autonomy represents a person's right to make decisions, based on
relevant information, cultural values and life principles. The purpose of this article is to
realise an overview of individual autonomy, analyzed from the perspective of cultural
values.
Material and method: The authors conducted a review of the literature analyzing the way
in which individual autonomy is influenced by cultural factors and how this is reflected in
medical practice, in the interactions between the patient and the medical staff.
Results: In medical practice, patients often feel dependent on physicians, either because of
a misunderstanding of medical terms and procedures or the complexity of their pathology,
or because of the fear of making a decision independent of any external influence.
In Western medicine, respecting the autonomous decision of the patient is a duty of the
medical staff, while for the patients, the autonomy is a right that allows them to make the
appropriate decisions for their health, expressed by the informed consent for diagnostic
and treatment procedures. In some cultures, especially Asian ones, there is the premise
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that the individual is part of a family network and the good functioning of the family is
more valuable than the individual autonomy.
The attitude towards the disclosure of medical information to the patient is dependent on
cultural factors. Emigrants from countries where it is not common to disclose a severe
diagnosis to the patient, maintain this preference also in the host country. Ethnicity is
another factor that influences the attitude of patients towards finding out the diagnosis
and prognosis of a terminal illness as well as how to make decisions regarding the medical
treatment- individual or with family members.
Conclusions: The principle of autonomy and its reflection in medical practice are
modulated by the cultural values of the patients.
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Importanţa identificării corecte a cauzelor
comportamentului agresiv la copii
Daniela Boboc1, M.T. Epure1, Natalia Rosoiu2
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În lucrarea de faţă am încercat să tragem un semnal de alarmă referitor la comportamentul
agresiv pe care îl prezintă tot mai mulţi copii şi tineri, unii chiar de la vârste extrem de
fragede: 2-3 ani. Agresivitatea la copiii este un fenomen ce ia amploare şi care pare a fi
scăpat de sub control. Este extrem de grav deoarece copiii de azi vor fi adulţii de mâine iar
în aceste condiţii viitorul societăţii noastre pare nesigur. Majoritatea cercetărilor asupra
agresivităţii la copii consideră ca şi cauze principale: condiţiile materiale precare, mediul
de viaţă dezorganizat, lipsa de afecţiune din partea familiei, în special a mamei, neglijența,
etc. Considerăm foarte important să luăm în evidenţa cauzele de ordin medical. Vom
prezenta studiul de caz la unui băiat în vârstă de 14 ani care are un comportament agresiv
faţă de colegii de şcoală, profesori şi familie. În urma analizelor biochimice s-a determinat
faptul că acesta prezintă un nivel crescut al testosteronului, o carenţă a vitaminei B 12 şi sa constatat şi o dereglare la nivelul tiroidei.
Rezultatele sugerează că nivelul crescut al agresivităţii poate fi determinat de valorile
obţinute la analizele biochimice. O colaborare bună între persoanele implicate în
soluţionarea problemei agresivităţii la copiii ar putea fi cheia pentru a asigura o viaţă mai
bună pentru toţi cetăţenii noştri. Menţionăm că toate procedurile şi experimentele acestui
studiu respectă standardele etice din Declaraţia de la Helsinki din 1975, astfel cum a fost
revizuită în 2008 (5), precum şi legislaţia naţională.
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Body reconceptualization. From the reparative
function of medicine to the human
enhancement
D. Botezat
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi

Keywords: body, human enhancement

Medicine has an usual (and social accepted) meaning of being that way of human
(professional) action oriented towards restoring normal parameters of the life of an
individual subject. This socially constructed meaning evolved following the trajectory of
another social-constructed meaning of: the human body. For example, the jump from the
“body-as-creation” to the “body-as-organic machine” enabled the reconfiguration of
medicine under a scientific base: anatomy and physiology, that conferred the status of its
“reparative function” and all the social arrangements arising from this (a system of social
insurances, a prestige for the profession, etc.)
But technological advances still produce new reconceptualizations of what constitutes the
"body" today. New "hybrid" technologies such as human tissue engineering and xenotransplant (animal-to-human transplants) go beyond, and therefore, challenge existing
categories raising political and ethical issues. For example, bodies may involve added bits
allowing them to function more efficiently. We also refer to equipments that can enhance
the human senses or execute coordinated commands from the body's movement, that is,
an extension of the regular human functions. The list of “body parts” has grown in recent
decades to include heart pacemakers, valves, ear implants and even polyurethane hearts.
In this regard, the question is how society will respond to these evolutions? What will be
the meaning of the medicine in the future and if it can still find its social support or will
move to the market.

22 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019

Schimbare de paradigmă în profilaxia şi
terapia bolilor infecţioase
M.G. Buta, Liliana Buta
Spitalul Județean de Urgență Bistrița

Cuvinte cheie: rezistenţa la antibiotice, campanii antivaccinare, soluţii terapeutice

Patologia infecţioasă se află într-un moment de cotitură şi vizează două aspecte care ne
preocupă în mod particular. În primul rând, este vorba despre rezistenţa unor specii
bacteriene la tratamentul cu antibiotice, plasând medicul şi pacientul într-un impas
terapeutic, iar apoi despre opoziţia tot mai crescută a populaţiei faţă de programele de
vaccinare. Cu toată sfidarea, intreţinută de mass-media şi implicarea redusă a autorităţilor
sanitare pentru rezolvarea acestor probleme, imediat ce survine o criză în domeniul
medical (epidemii, infecţii intraspitaliceşti, toxiinfecţii etc.), societatea îşi aminteşte de
problemele semnalate de profesioniştii din sănătate şi încearcă să găsească, în primul rând,
vinovaţi şi abia apoi soluţii pe termen scurt, nu atât cât pentru a rezolva problema, cât
pentru a stinge agitaţia socială.
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Paradigm change in pediatric infectious
pathology
M.G. Buta, Liliana Buta
Bistriţa County Emergency Hospital

Keywords: resistance to antibiotics, anti-vaccination campaigns, therapeutic solutions

Infectious pathology is at a turning point and it aims two aspects that particularly concern
us. First, it is the resistance of some bacterial species to antibiotic treatment, placing the
physician and the patient in a therapeutic impasse, then the increasing public opposition
to vaccination programs. Despite the defiance, fuelled by the media and the low
involvement of health authorities to solve these problems as soon as there is a crisis in the
medical field (epidemics, nosocomial infections, poisoning etc.), the society recalls the
concerns raised by health professionals and tries to find, first of all, the culprits and then
short-term solutions, not to solve the problem, but to turn off social restlessness.
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Bioetică şi spiritualitatea creştină
S. Bute
Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Valahia din Târgovişte
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Lucrarea de faţă abordează relaţia dintre bioetică şi spiritualitatea creştină. În prima parte
se analizează în general problema eticii din perspectiva creştină. Etica se ocupă cu valorile,
iar valorile sunt transcendente. Sunt transcendente în două sensuri: ca origine, în
creştinism, ele sunt revelate (cele zece porunci, revelaţia nou testamentară în Iisus Hristos),
dar ele constituie şi ţinta către care oamenii se îndreaptă. Valorile se constituie doar din
relaţia cu Absolutul-Dumnezeu, de aceea comportamentul etic este expresia acestei relaţii.
Omul este, înainte de toate, o fiinţă religioasă, fie că înţelege sau nu acest lucru. În a doua
parte se prezintă elementele esenţiale ale spiritualităţii creştine: persoana, dragostea,
nemurirea şi progresul pentru eternitate al persoanelor în dragoste. Spiritualitatea creştină
se explică şi prin relaţia fundamentală dintre potenţă şi actualizare. Această relaţie
fundamentală constituie esenţa însăşi a spiritualităţii, a eticii, dar şi a realităţii înseşi. În a
treia şi ultima parte se analizează relaţia pe care bioetica o are cu spiritualitatea creştină.
De fapt, bioetica este la plural. Ea este determinată de spiritualitatea sau de lipsa de
spiritualitate (dacă aşa ceva este cu putinţă) pe care se fundamentează. Spiritualitatea sau
uneori ideologia (care este un surogat al spiritualităţii) fundamentează bioetica. Cautările
bioeticii depind în ultima instanţă, de forma spiritualității de la care pornește.
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Bioethics and Christian spirituality
S. Bute
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This paper addresses the relationship between bioethics and Christian spirituality. In the
first part, the problem of ethics from a Christian perspective is generally analyzed. Ethics
deals with values, and values are transcendent. They are transcendental in two senses: as
origin, in Christianity, they are revealed (the Ten Commandments, the New Testament
revelation in Jesus Christ), but they are also the target of human behaviour. Values are
constituted only in the relationship with the Absolute-God, therefore the ethical action is
the expression of this relationship. Man is, above all, a religious being, whether he
understands it or not. The second part presents the essential elements of Christian
spirituality: the person, the love, the immortality and the progress for eternity of the people
in love. Christian spirituality is also explained by the fundamental relation between
potential and actualization. This fundamental relationship constitutes the very essence of
spirituality, ethics, but also of reality itself. The third and final part analyzes the relationship
that bioethics has with Christian spirituality. In fact, bioethics is plural. It is determined by
the spirituality or the lack of spirituality (if that is possible) on which it is based. Spirituality
or sometimes ideology (which is a surrogate of spirituality) underpins bioethics. The quest
for bioethics ultimately depends on the form of spirituality from which it starts.
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Posibile strategii instituţionale pentru un
management mai bun al stresului în rândul
studenţilor medicinişti
T. Carr, Anamika Jain, Magdalena Iorga
Universitatea de Medicină şi Farmacie
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Stresul este un factor important în viaţa studenţilor care impactează în mod negativ asupra
rezultatelor academice, a stării de bine fizice, psihice şi sociale. Managementul stresului
devine şi mai important în cazul studenţilor internaţionali, la care se insumează mai multe
cauze generatoare de stres.
Lucrarea prezintă câteva posibile strategii pe care instituţiile de învăţământ superior le-ar
putea adopta cu scopul de a ajuta studenţii internaţionali să facă faţă stresului.
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Probleme etice în practica ortodontică actuală
E.R. Cernei, Cristina Antohi, Loredana Golovcencu, Daniela
Anistoroaei, Georgeta Zegan
U.M.F. Iaşi
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Introducere: Practica ortodontică ca orice altă specialitate stomatologică sau medicală este
călăuzită de anumite etici fundamentale, care vor fi luate în considerare şi respectate strict.
Atunci când sunt trataţi copii, pot apărea probleme etice importante legate de interesul
superior al acestora şi de în luarea deciziilor pentru minori.
Material şi metode: În acest studiu prezentăm cazul unei fete în vârsta de 13 ani ai cărei
parinţi refuză extragerea a patru premolari pentru a-i trata malocluzia Clasa II / 2 Angle.
Părinţii cred că extracţia dinţilor permanenţi ar avea un impact negativ asupra eficienţei
masticatorii. Aceştia au decis să amâne tratamentul ortodontic al fiicei lor pentru încă 2 ani,
însă statusul dentar s-a agravat între timp.
Dilemele etice includ conflictul dintre obligaţia ortodontului faţă de copil şi nevoia de a
respecta autonomia părinţilor.
Rezultate: În evaluarea aspectelor etice ale unui caz este necesar de a avea o viziune clară
asupra beneficiilor sau a dezavantajelor unui tratament posibil, precum şi a consecinţelor
unui netratament.
Când pacientul s-a întors după 2 ani pentru a efectua tratamentul ortodontic, planul de
tratament a trebuit să se schimbe datorită agravării stării ordontale a 2 molari inferiori
permanenţi.
Concluzii: Ortodontul ar trebui să-şi asume responsabilitatea pentru promovarea
intereselor pacienţilor şi în protejarea acestora prin furnizarea celor mai bune variante de
tratament. El ar trebui să ia măsuri specifice pentru a se asigura că îngrijirile necesare sunt
de fapt primite.
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Aspecte etice privind utilizarea sistemelor
inteligenţei artificiale în domeniul medical
Violeta-Ionela Chirica, Iuliana Diac, F.V. Perde, G.C. Curca
Universitatea de Medicină şi Farmacie,”Carol Davila”, Bucureşti, Disciplina Medicină Legală şi Bioetică

Cuvinte cheie: inteligenţa artificială, etica, responsabilitate medicală

Inteligenţa artificială reprezintă ştiinţa care se ocupă cu studierea şi proiectarea maşinilor
inteligente capabile de învăţare automată, procesarea limbajului natural, raţionamente
logice şi planificare.
Având aceste caracteristici sistemele care utilizează inteligenţa artificială îşi găsesc
aplicabiliate înaltă în aproape toate domeniile medicinei.
Sistemele inteligenţei artificiale au rol în diagnosticare, recomandări terapeutice şi
tratament personalizat.
Implementarea acestor sisteme în domeniul medical ridică atât probleme etice cât şi
probleme de responsabilitate medicală şi malpraxis medical.
Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva dintre aspectele etice îngrijorătoare în ceea
ce priveşte implemetarea sistemelor inteligenţei artificiale în domeniul medical. Cele mai
importante dintre acestea sunt reprezentate de consimţământul informat, posibilitatea
încălcării vieţii private şi a confidenţialităţii, dezechilibre ale balanţei riscuri-beneficii sau
ale relaţiei medic-pacient.
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Ethical aspects concerning the use of artificial
intelligence systems in the medical field
Violeta-Ionela Chirica, Iuliana Diac, F.V. Perde, G.C. Curca
“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Discipline of Forensic and Bioethical
Medicine

Keywords: artificial intelligence, ethics

Artificial intelligence defines the science that deals with the study and design of intelligent
machines capable of automatic learning, natural language processing, logical reasoning
and planning. With these characteristics, the systems that use artificial intelligence find
themselves highly applicable in almost all fields of medicine. Artificial Intelligence systems
have a role in diagnosis, therapeutic recommendations and personalized treatment. The
implementation of these systems in the medical field raises both ethical problems and
problems of medical responsibility and medical malpractice.
The purpose of this paper is to present some of the worrying ethical issues regarding the
implementation of artificial intelligence systems in the medical field. The most important
of these are the informed consent, the possibility of breach of privacy and confidentiality,
imbalances of the risk-benefit balance or the doctor-patient relationship.
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Decizii de tratament la sfârşitul vieţii
Andreea Clim1,2, Minela Aida Mărănducă1,2, Ioana Adelina Clim3, Ionela
Lăcrămioara Șerban1
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi
2Departamentul de Științe Morfo-Funcționale II, Iaşi, România
3Clinica Obstetrică-Ginecologie ”Dominic Stanca“ Cluj-Napoca, România
Cuvinte cheie: etică, comunicare, psihoterapie

Introducere: Îngrijirea paliativă reprezintă un subiect controversat, iar atunci când
prelungirea vieții cu menținerea unei calități a vieții acceptabile devine imposibilă, adesea,
suntem nevoiți să schimbăm obiectivele îngrijirii datorită patologiei copleșitoare
respectând principiile etice fundamentale.
Material și metodă: Am efectuat analiza literaturii de specialitate din ultimii 10 ani,
analizând cele mai relevante dintre studiile publicate cu privire la menţionarea subiectului.
Responsabilitatea medicului este de a vorbi despre etapele și strategia redirecționării
speranței de la a trăi mai mult spre o lungă aşteptare de a avea o ”moarte bună”, oferind
opțiuni adecvate de tratament, într-un moment crucial, important și înfricoșător.
Rezultate: Decizia medicală individuală în îngrijirea paliativă este adesea influențată de
principiile eticii medicale (”principiul beneficiului” definit ca ”a face bine”, principiul
”primum non nocere” - ”a nu face rău”, iar în cazul pacienţilor cu discernământ ”principiul
autonomiei”), limitele științei medicale, credința culturală, filozofică și religioasă a
personalului medical, pacienților și familiei acestora. Echipele de îngrijire paliativă trebuie
să dezvolte modele de practică bazate pe colaborare.
Concluzii: Nu putem schimba realitatea cu care se confruntă pacientul, însă putem oferi
expertiză medicală, înţelegere și suport, astfel încât să găsim un echilibru între speranță,
empatie și sinceritate în procesul premergător decesului. Dorinţa pacientului este cea care
joacă rolul cel mai important.
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Treatment decisions at the end of life
Andreea Clim1,2, Minela Aida Mărănducă1,2, Ioana Adelina Clim3, Ionela
Lăcrămioara Șerban1,2
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2Department of Morpho-Functional Sciences II, Iaşi, Romania
3”Dominic Stanca” Clinic of Obstetrics-Gynecology Cluj-Napoca, Romania
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Introduction: Palliative care is a controversial topic, and when prolonging life with
maintaining an acceptable quality of life becomes impossible, we are often forced to
change care goals due to overwhelming pathology respecting fundamental ethical
principles.
Material and method: We have analyzed the specialized literature of the last 10 years,
retaining the most relevant of the published studies on the mention of the subject. The
doctor's responsibility is to talk about the stages and strategy of redirecting hope from
living longer to a long wait to have a „good death“, providing appropriate treatment
options, at a crucial, important and frightening time.
Results: The individual medical decision in palliative care is often influenced by the
principles of medical ethics (the ”benefit principle“ defined as ”doing good“, the ”primum
non nocere“ – “not doing bad“ principle, and in the case of patients with discernment ”the
principle of autonomy“), the limits of medical science, the cultural, philosophical and
religious belief of the medical staff, patients and their families. Palliative care teams must
develop collaborative practice models.
Conclusions: We cannot change the reality of the patient, but we can offer medical
expertise, understanding and support, so that we can find a balance between hope,
empathy and sincerity in the process before death. It is the patient's desire that plays the
most important role.
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Etica resuscitării cardiopulmonare în prespital.
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Eveniment imprevizibil sau complicație dramatică a unei suferințe cronice, stopul
cardiorespirator apărut în prespital este un eveniment care poate crea dispute etice cu
privire la decizia de a începe sau nu resuscitarea cardiopulmonară. Deși în mare parte
Ghidul European de Resuscitare oferă recomandări cu privire la situațiile în care
resuscitarea cardiopulmonară se contraindică sau poate fi oprită iar echipajele medicale
de urgență au abilități clinice și morale pentru a decide utilitatea unei resuscitări, există și
alți factori care influențează decizia cu privire la inițierea sau oprirea resuscitării: lipsa
reglementarilor legale, presiunea familiei, contextul emoțional. Astfel se conturează
scenariul unei resuscitări ”inutile” (din punct de vedere cost-beneficiu) sau a unei
resuscitări de complezență. Cu atât mai mult cu cât, deși deseori stopul cardiorespirator
din prespital se petrece în prezența unor martori, aceștia, până la sosirea unei echipe
medicale de urgență nu inițiază nici o formă de suport vital de bază (în speță compresii
toracice) ce ar asigura șansa unei viabilități neurologice post-resuscitare. O categorie
aparte de pacienți o constituie copiii si tentativele autolitice, circumstanțe în care decizia
opririi resuscitării poate face obiectul unei dispute etice. În aceste condiții, educația
populației poate contribui la reducerea dilemelor de ordin etic cu care se confruntă
echipele medicale de urgență.
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An unpredictable event or a dramatic complication of a chronic suffering, the cardiac arrest
that is happening in the pre-hospital environment is an event that can create ethical
disputes regarding the decision to start or not the cardiopulmonary resuscitation.
Although most of the European Resuscitation Guide offers recommendations on situations
in which cardiopulmonary resuscitation is contraindicated or may be stopped and
emergency medical crews have the clinical and moral skills to decide the usefulness of a
resuscitation, there are other factors that influence the decision regarding when initiating
or stopping resuscitation: lack of legal regulations, family pressure and emotional context.
Thus, the scenario of a "useless" resuscitation (from a cost-benefit point of view) or of a
resuscitation of complacency is outlined. All the more so, although often the cardiac arrest
in the hospital occurs in the presence of witnesses, they do not initiate any form of basic
life support (in the case of chest compression) until the arrival of an emergency medical
team, manoeuvres that would ensure the chance of post resuscitation neurological
viability. A special category of patients is children and suicide attempts, circumstances in
which the decision to stop resuscitation can be the subject of an ethical dispute. Under
these circumstances, population education can contribute to reducing the ethical
dilemmas faced by emergency medical teams.
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Experimentarea pe animale este o problemă socială și politică în multe țări UE. Această
problemă este reglementată pentru a răspunde atât apărătorilor drepturilor animalelor,
cât și comunității științifice. Astfel, Directiva 63/2010 este un act normativ care
înregistrează cele mai mici detalii despre utilizarea animalelor în scop științific. România
transpune Directiva prin Legea 43/2014. Destul de neobișnuit, în cadrul legislativ,
transpunerea unei directive prin lege, arată importanța legii privind protecția animalelor
de laborator. Legea are aproximativ 70 de pagini și este foarte complexă. Din 2014, legea
s-a schimbat de 3 ori, pentru a satisface cerințele Uniunii Europene. Chiar și așa, România
este încă în procedura de încălcare a nerespectării legislației. Președintele Autorității
Veterinare a adoptat ordinul 97/2015 care reglementează autorizarea crescătorilor,
furnizorilor și utilizatorilor de animale de laborator și autorizarea proiectelor care utilizează
animale de laborator și Ordinul 106/2016 care reglementează constituirea Comitetului
național pentru protecția animalelor utilizate în scopuri științifice sau educaționale. Noua
legislație crește nivelul bunăstării animalelor de laborator și implementarea principiului
celor ”3R”, considerat un instrument etic în folosirea animalelor în scopuri experimentale.
Impactul principiilor ”3R” în utilizarea animalelor de laborator, ar trebui să fie cuprinzător,
începând cu îmbunătățirea reglementărilor în domeniu și a politicilor diferitelor
organizații, prin dezvoltarea de noi tehnologii, până la abordări și atitudini publice pentru
punerea în practică a acestora. Există însă o mulțime de probleme care trebuie abordate:
instruire, raportare statistică, experimente asupra vieții sălbatice, etc. România ca țară
membră a UE are obligația să implementeze corect această legislație și să o aplice.
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Animal experimentation is a social and political issue in many EU countries. This issue is
regulated to respond to both animal rights defenders and the scientific community.
Directive 63/2010 is a normative act that records the smallest details about the use of
animals for scientific purposes. Romania transposes the Directive by Law 43/2014. The
transposition of a directive into law, shows the importance of the law on the protection of
laboratory animals. The law is about 70 pages long and is very complex. Since 2014, the
law has changed 3 times to meet the requirements of the European Union. Even so,
Romania is still in the infringement procedure. Competent Authority adopted Order
97/2015 regulating the authorization of breeders, suppliers and users of laboratory
animals and authorizing projects using laboratory animals and Order 106/2016 regulating
the establishment of the National Committee for the protection of animals used for
scientific purposes. The new legislation increases the level of welfare of laboratory animals
and the implementation of the principle of "3R", considered an ethical tool in the use of
animals for experimental purposes. The impact of "3R" principles on the use of laboratory
animals should be comprehensive, starting with the improvement of regulations in the
field and of the policies of the different organizations, through the development of new
technologies, up to public approaches and attitudes for their implementation. But there
are a lot of issues that need to be addressed: training, statistical reporting, wildlife
experiments, etc. Romania as a member country of the EU has the obligation to implement
this legislation correctly and to apply it.
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Introducere: Teritoriul cervico-facial reprezintă temeiul vieţii de relației, fața fiind partea
cea mai caracteristică a unui individ. Cancerele capului și gâtului grupează o entitate vastă
de tipuri tumorale ce se pot localiza în zone variate. Ca și concept, calitatea vieţii este o
noțiune complexă care trebuie clar definită în vederea utilității sale clinice, cunoscând
faptul că neoplasmele cervico-faciale produc efecte majore asupra acesteia. Scopul acestei
lucrări este de a identifica principalele probleme cu care se confruntă pacienții cu afectare
neoplazică la nivelul capului și gâtului ce au fost supuși unei intervenții chirurgicale cu
caracter de radicalitate.
Material şi metodă: Am realizat un studiu descriptiv, utilizând datele existente în literatura
de specialitate precum și din experiența noastră clinică. Pe baza acestor date am sintetizat
principalele tulburări care interferă cu calitatea vieții în patru domenii majore și anume:
durere, alimentație și deglutiție, comunicare (tulburări fonetice) și fizionomie.
Concluzie: Neoplaziile din teritoriul OMF se însoțesc postchirurgical tardiv în principal de
tulburi fonetice, dificultăți de alimentație și deglutiție, xerostomie persistentă care se
asociază şi cu un risc cariogen crescut, precum și de tulburări fizionomice. O altă problemă
majoră ce necesită de asemenea o evaluarea atentă este reprezentată de implicarea
familiei în asigurarea și îmbunătățirea calității vieții acestor pacienți.
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Introduction: The face represents the basis in relationship, being the most characteristic
part of an individual. Head and neck cancers encompasses a wide range of tumors that
occur in several areas of the head and neck region. The quality of life is a complex structure
that must be very well define for clinical use.
The main purpose of this paper is to identify major problems of patients diagnosed with
head a neck cancers that undergo radical surgery.
Material and method: We would like to present a descriptive study by collecting existent
data from medical literature and from our clinical experience. We synthesize the main
problems that interfere with the quality of life on this patients in four domains: pain, eating
and deglutition and also with fizionomical issues.
As a conclusion we can say that cancers located in this part of the body ar accompanied
with fizionomic, fonetic and also feeding disorders but also with dry mouth that is also
associated with a high cariogenic risk. A main problem that we also discovered is the
implication of the family in order to improve the quality of life to this patients.
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Se încearcă o analiză a valorilor proeutanasice, prointervenţionale, proinformative, etc. în
relaţia medic pacient, pe care studenţii la medicină din an 3, un prim an clinic dar un an
mic în raport cu experienţa clinica a unui rezident la medicină le au în încercarea de
ierarhizare a opţiunilor şi valorilor morale în procesul formativ al eticii profesionale din
modulul de etică medicală. Utilitarianismul studenţilor este mai mult conceptual decât
practic fiind lipsit de o experienţă în spital. Se susţine nevoia de a aduce etica medicală şi
bioetica în studiul curriculei la licenţa la medicină spre ani mai mari atunci când există
premize mai bune pentru înţelegerea responsabilităţilor profesionale cu motivaţii mai
clare şi mai structurate. Este o dublă motivaţie pe care studenţii la medicină o parcurg şi de
care nu sunt constienţi: mai întâi pentru ceilalţi şi mai apoi pentru sine. Studenţii care au o
conceptualizare kantiana parcurg mai stabil această perioadă generând mai clar motivaţii
şi un echilibru. Studenţii la medicină utilitarieni (adesea majoritari) se dezechilibrează
conceptual şi sunt dificil de raţionalizat etic spre valorile eticii profesionale centrate pe
obligaţiile morale şi datoria îndreptată spre un anume pacient, pacientul lor. Valorile
societăţii şi ale eticii profesionale devin uneori contradictorii astfel încât studenţii sunt
invitaţi în cadrul modului de etica să conceptualizeze valorile morale ale eticii profesionale,
ceea ce îi dezvoltă. Este rolul cadrului didactic ca etician să prezinte o etică aplicată, etica
profesională medicală, într-un cadru stimulativ şi nedogmatic dar totodată deontologic
care să ofere motivaţii şi repere pentru ca studentul şi ulterior tânărul medic să nu se
deruteze ci din contra să se responsabilizeze în raport cu nevoile de îngrijire ale celui aflat
în suferinţă.
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The study aims analyze pro euthanasia, pro preventive surgery, pro informative
relationship doctor-patient at medical students in their academic course in a medical
ethics module experience at the University of Medicine and Pharmacy Carol Davila,
Bucharest. Utilitarianism of medical students is more conceptual than practical because
they lack clinical experience. we consider that medical ethics course is mandatory in
medical Universities and curricula and is more appropriate in latest years, 5th or 6th year
of their licence curricula because medical students develop dramatically their skills and
knowledge year by year in their academic course. There is a double motivation that drive
all medical students: first for others, as an offer (under utilitarianism concepts) and then for
them as a self-development. Utilitarian medical students which seem to be in some years
a majority prove difficulties to find the core concepts of medical professional ethics in
opposition to Kantian concepts which assimilate more fluently the core concepts of
deontology. moral values of society and of medical ethics are sometime in opposition and
then the lecturer has the obligation to generate stimulative and non-dogmatic concepts
of teaching to generate solid and clear motivations for a young doctor in his future career
and practice.

40 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019

Cum se structurează valorile studenţilor la
medicină privind opţiunea proeutanasică
Iuliana Diac, Violeta Ionela Chirica, F.V. Perde, G.C. Curca
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”

Cuvinte cheie: eutanasie, valori morale, etica profesională medicală, studenţi la medicină

Studiul desfăşoară rezultate ale unui chestionar ce a fost aplicat în luna noiembrie 2019 la
studenţii la medicină în anul 3 şi în urma căruia sunt analizate structurat valorile morale ale
studenţilor în constituirea opţiunilor proeutanasice, înţelegerea eticii profesionale ca etică
şi normă de viaţă şi totodată de raportare la profesie. Se dovedeşte ca mulţi studenţi au
opţiuni proeutanasice provenind din orientări epistemologice ce sunt formate în cadrul
societăţii şi cu care vin în facultate, predefinite, dintre care unele chiar eronat înţelese
precum valoarea morală a binelui privind eutanasia (înţeleg autodeterminarea în opoziţie
cu binele persoanei, respectiv binele persoanei este să poată să aleagă ce doreşte iar
medicii cu mandatul să împlinim dorinţele pacientului). Este încă o dovadă în plus că la
medicină există o nevoie de formare curriculară obligatorie în etica medicală care trebuie
să aducă epistemologic în raţiunea fiecărui absolvent valorile morale ale eticii profesionale
şi să fundamenteze o dublă loialitate prin care medicul îşi asumă responsabilităţi faţă de
pacienţi şi îşi crează obligaţii morale atât pentru pacientul său cât şi pentru pacienţi în
societate fără a-şi sacrifica ori a-şi îndepărta pacientul a cărui sănătate rămâne suprem şi
deontologic "principala sa îndatorire".
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The study was developed on the results of a questionnaire applied in November 2019 to
medical students in year 3 and, after which the moral values of the students are analyzed
in regards to establishing the pro-euthanasia options, the understanding of professional
ethics as ethics and the norm of life and also reported to the profession. As results we
obtained values that show that many students have pro-euthanasia options coming from
epistemological orientations that are formed within the society and with which they come
to the faculty, predefined, of which some even mistakenly understood as the moral value
of the good regarding euthanasia (I understand the self-determination as opposed to the
good of the person, respectively the good of the person is to be able to choose what he
wants and the doctors with the mandate to fulfil the patient's wishes). There is yet another
proof that in medicine there is a need for compulsory curricular training in medical ethics,
which must bring epistemologically to the reasoning of each graduate the moral values of
professional ethics and to establish a double loyalty by which the doctor assumes
responsibilities towards patients and his/her own. Creates moral obligations for both the
patient and the patients in society without sacrificing or removing the patient whose
health remains supreme and deontologically "his main duty".
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Compilaţia internaţională privind standardele cercetării pe subiectul uman a ajuns la ediţia
2019, International Compilation of Human Research Standards. Studiul prezent analizează
normele pe care România le deţine în cadrul ţărilor europene în spaţiul său legislativ şi
normat etic care a fost cercetat pentru a se compune această compilaţie. Se desprind
aspecte care pot sta la baza unor propuneri de lege ferenda şi de normare pentru o mai
bună uniformizare a eticii cercetării pe subiectul uman la nivelul naţional. În anii 1930
Germania era în Europa un port stindard al eticii profesionale medicale în Europa pentru
că după doar 10 ani o schimbare dramatică, nedorită (deşi poate anticipabilă ideologic) şi
cu substrat politic să determine o schimbare paradigmatică în conceptualizarea aplicării
eticii profesionale. Este ceea ce ne sugestionează să apreciem că sub umbrela WMA revine
fiecărei ţări europene obligaţia morală de a fi propriul ei gardian privind etica profesională
medicală naţională. Declaraţia de la Helsinki în forma ei actuală, Fortaleza, Brazilia,
Octombrie 2013, constituie o bază epistemologică şi practica menită să îndrume
conştiinţele profesionale ale medicilor.
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The international compilation on the standards of research on the human subject has
reached the 2019 edition, International Compilation of Human Research Standards. The
present study analyzes the norms that Romania has within the European countries,
legislative and ethical norms which were sought to compile this compilation. . There are
issues that can be the basis of some proposals for law and regulation for a better
standardization of research ethics on the human subject at the national level. In the 1930s
Germany was in Europe a standard port of medical professional ethics in Europe because
after only 10 years a dramatic change, unwanted (although perhaps ideologically
predictable) and with political substrate to determine a paradigmatic change in the
conceptualization of the application of professional ethics. This is what suggests that we
appreciate that under the umbrella of WMA, every European country has the moral
obligation to be its own guardian regarding the national professional medical ethics. The
Helsinki Declaration in its current form, Fortaleza, Brazil, October 2013, constitutes an
epistemological and practical basis meant to guide the professional consciousness of
physicians.
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Factori facilitatori în comunicarea medicpacient și rolul medicului în oferirea asistenţei
spirituale în îngrijirea paliativă
Nicoleta Dima1,2, Ana-Roxana Gănceanu-Rusu1,2, Codruţa Bădescu1,2,
Daniela Tănase1,2, Anca Ouatu1,2, Andreea Clim1,2, Ana-Maria Pop3,
Minela Aida Mărănducă1,2, C. Rezuş1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi, România
2Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România
3Spitalul Clinic de Recuperare, Clinica I Reumatologie, Iaşi, România

Introducere: Relația medic-pacient în exercitarea profesiei presupune abilități complexe
de comunicare bazate pe încredere, respect, compasiune, integritate și confidențialitate.
În îngrijirea paliativă sarcina devine extrem de dificilă, comunicarea veștilor triste capătă
profunzime, iar empatia și înţelegerea manifestărilor emoționale sunt esențiale.
Material și metodă: Datele recente din literatură au demonstrat că procesul comunicării și
discutarea veștilor triste au fost reunite într-un ghid punându-se accent pe pregătire,
percepție, invitație, informație, emoție și rezumare. Suportul spiritual poate îmbrățișa
multiple forme, o rugăciune rostită sau o lectură biblică făcută de apropiații săi sau de cineva
din personalul spitalului, în funcţie de propria sa orientare religioasă şi sensibilitate.
Rezultate: Scopul medicilor este de a fi în slujba vieţii până la capătul acesteia, iar Biserica
Ortodoxă recomandă folosirea tuturor mijloacelor în vederea uşurării durerii provocate de boală:
în primul rând a celor de natură spirituală, administrarea Sfintelor Taine, consilierea
duhovnicească, rugăciune, iar în al doilea rând, prin administrarea tratamentului. Succesul
în comunicare este ”multi-determinat“ şi influenţat de nivelurile de cunoștințe şi abilităţi,
auto-eficacitate, aşteptările legate de rezultat, suportul practic şi psihologic
Concluzii: A însoţi un bolnav până la moarte în chip uman şi profesionist, investind în fiecare
gest cu valoarea religioasă şi orice act de solidaritate, înseamnă a-i respecta cu adevărat
demnitatea şi a recunoaşte frumuseţea vieţii până la sfârşitul ei.
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Facilitating factors in medic-patient
communication and the role of the medicine in
providing spiritual assistance in palliative care
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1”Grigore T. Popa“ University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania
2”Sf. Spiridon“ Emergency County Clinical Hospital, Department of Internal Medicine III , Iaşi, Romania
3Clinical Recovery Hospital, Clinic I Rheumatology, Iaşi, Romania

Introduction: The doctor-patient relationship in the exercise of the profession implies
complex communication skills based on trust, respect, compassion, integrity and
confidentiality. In palliative care the task becomes extremely difficult, the communication
of sad news reaches depth, and empathy and understanding of emotional manifestations
are essential.
Material and method: Recent data from the literature have shown that the process of
communication and discussion of sad news has been brought together in a guide focusing
on preparation, perception, invitation, information, emotion and summary. Spiritual
support can embrace multiple forms, a spoken prayer or a Bible reading done by one's
close friends or by hospital staff, depending on one's own religious orientation and
sensitivity.
Results: The purpose of the doctors is to be in the service of life until its end, and the
Orthodox Church recommends the use of all means to alleviate the pain caused by the
disease: first of all the spiritual ones, the administration of the Holy Saints, the spiritual
counselling, prayer, and secondly, by administering the treatment. Success in
communication is "multi-determined" and influenced by the levels of knowledge and skills,
self-efficacy, expectations related to the result, practical and psychological support.
Conclusions: To accompany a patient to death in a human and professional way, investing
in every gesture with religious value and any act of solidarity, means to truly respect his
dignity and to recognize the beauty of life until its end.
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Răspunsuri islamice la unele dileme bioetice
A. Dumbravă1, Milka Rotaru1, Beatrice Ioan2
1I.B.C.V. ”G. Georgescu”, Iaşi
2Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi
Cuvinte cheie: etică, islam, dileme

Integrarea unor tot mai largi comunităţi musulmane (de la studenţi la refugiaţi) impune o
mai bună înţelegere a particularităţilor proteicei civilizaţiei islamice precum precum şi a
unora dintre implicaţiile sale bioetice.
În încercarea de a depăşi creştinocentrismul curent, prezentăm în lucrarea de faţă
răspunsurile oferite în islam unora dintre cele mai comune dileme bioetice. După o trecere
sumară în revistă a surselor esenţiale ale gândirii bioetice musulmane, sunt discutate
principalele clase de probleme bioetice şi soluţiile găsite acestora în contextul cultural al
islamului.
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Islamic answers to some bioethical dilemmas
A. Dumbravă1, Milka Rotaru1, Beatrice Ioan2
1„G. Georgescu” I.C.V.D., Iaşi
2”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi
Keywords: ethics, Islam, dilemma

The integration of larger and larger Muslim communities (from students to refugees)
requires a better understanding of the peculiarities of the proteic Islamic civilisation
alongside some of its bioethical implications.
In an attempt to overcome the current Christian-centric view, the present paper presents
the answers advanced by Islam to some of the most common bioethical dilemmas. After a
short review of the essential sources of Muslim bioethics, the main classes of bioethical
problems are discussed alongside with their solutions offered in the cultural context of
Islam.
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Informed Consent in Childbirth Practice. In
Between Ethics
Ana Frunza
“Lumen” Research Center in Social and Humanistic Sciences

Keywords: informed consent; informed decisions; moral values; patient autonomy in labour and
childbirth; childbirth ethical practice

Focusing on the autonomy of the patient in decision making process, we will bring into
analysis the informed decision and informed consent in the labour and childbirth. Ethical
concerns that appear in the relationship between obstetrician and patient that may affect
the decisions of both parties in the childbirth will be brought into analysis.
The paper is rooted in the specificity of childbirth, as a medical act and process, not
classified as a medical emergency, but a natural process that is expected and prepared
throughout the pregnancy, by both the mother and the obstetrician who monitors the
evolution of pregnancy. By excluding it from the category of medical emergencies, or
lifesaving interventions, the childbirth is an act whose finality is pursued during entire
pregnancy, being a natural process and not a medical condition.
In this context, the relationship between the pregnant woman and the obstetrician should
rely on respecting the person autonomy and its own moral values; a paternalistic attitude
of the medical professional of making medical interventions without taking into account
the mother's decision cannot have moral justification, as in some life-saving medical
exceptions.
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Îngrijirea paliativă şi calitatea vieţii în
valvulopatiile aortice severe
Ana-Roxana Gănceanu-Rusu1,2, Nicoleta Dima1,2, Codruţa Bădescu1,2,
Daniela Tănase1,2, Anca Ouatu1,2, Andreea Clim1,2, Ana-Maria Pop3,
Minela Aida Mărănducă1,2, C. Rezuş1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi, România
2Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România
3Spitalul Clinic de Recuperare, Clinica I Reumatologie, Iaşi, România
Cuvinte cheie: îngrijire paliativă, stenoză aortică, calitatea vieţii, tehnici intervenţionale

Introducere: Rolul îngrijirii paliative constă în asigurarea unei cât mai bune calităţi a
vieţii pentru bolnavi şi familiile acestora. Patologia degenerativă valvulară reprezintă o
cauză importantă de valvulopatii în ţările industrializate, stenoza aortică valvulară
devenind cea mai frecventă valvulopatie. În evoluţia naturală a bolii, apariţia
simptomatologiei este un moment decisiv, asociat cu diminuarea impresionantă a
speranţei de viaţă şi constituie indicaţia de înlocuire valvulară.
Material şi metodă: Prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 76 ani, diabetică, aflată în
stadiul complicaţiilor cronice micro- şi macrovasculare, cu leziuni coronariene la nivelul
arterei coronare drepte (fără a se preta la revascularizaţie), diagnosticată cu boală aortică
degenerativă severă cu predominanţa stenozei, cu indicaţie de corecţie chirurgicală
valvulară aortică, însă având în vedere riscul chirurgical ridicat se optează pentru
implantarea transcateter a valvei aortice, pacienta temporizând atunci tehnica
intervenţională, care se internează cu stare generală gravă în contextul decompensării
cardiace globale.
Rezultate: Investigaţiile efectuate obiectivează aspectul de cardiomiopatie dilatativă cu
disfuncţie sistolică severă biventriculară. S-a efectuat intervenţia chirurgicală de protezare
valvulară aortică transcateter, pacienta necesitând postoperator suport inotrop pozitiv şi
vasoactiv prelungit. Postprocedural instalează bloc atrioventricular total intermitent,
pentru care s-a efectuat cardiostimulare electrică temporară, ulterior permanentă. Evoluţia
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clinică este grevată de apariţia tamponadei cardiace cu şoc cardiogen, necesitând
pericardiocenteză în urgenţă.
Concluzii: Dezvoltarea tehnicii intervenţionale de implantare transcateter a valvei aortice
necesită prezenţa unei echipe multidisciplinare. Principiile de etică medicală, limitele
științei medicale, credința culturală și religioasă a pacienților și familiei acestora, precum şi
a personalului medical, influențează decizia terapeutică.

Palliative care and quality of life in severe
aortic valvulopathies
Ana-Roxana Gănceanu-Rusu1,2, Nicoleta Dima1,2, Codruţa Bădescu1,2,
Daniela Tănase1,2, Anca Ouatu1,2, Andreea Clim1,2, Ana-Maria Pop3,
Minela Aida Mărănducă1,2, C. Rezuş1,2
1”Grigore T. Popa“ University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania
2”Sf. Spiridon“ Emergency County Clinical Hospital, 3rd Medical Clinic, Iaşi, Romania
3Clinical Rehabilitation Hospital, 1st Rheumatology Clinic, Iaşi, Romania
Keywords: palliative care, aortic stenosis, quality of life, interventional techniques

Introduction: Introduction: The role of palliative care is to ensure that they can always be
better for the lives of the sick and family. Valvular degenerative pathology is an important
cause of valvulopathy in industrialized countries, with valvular aortic stenosis becoming
the most common valvulopathy. In the natural evolution of the disease, the emergence of
symptomatology is a decisive moment, associated with an impressive reduction in life
expectancy, and is the indication of valvular replacement.
Materials and methods: We present the case of a 76-year-old diabetic patient, at the stage
of chronic micro- and macrovascular complications, with coronary lesions in the right
coronary artery (without revascularization), diagnosed with degenerative aortic disease
with stenosis predominance, with indication of aortic valvular surgical correction, but
51 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019
considering the high surgical risk, has opted for the transcatheter implantation of the
aortic valve, the patient temporizing the interventional technique, the care is internal with
a serious general condition in the context of global cardiac decompensation.
Results: Investigations objectify the aspect of dilatative cardiomyopathy with severe
biventricular systolic dysfunction. There is surgery for transcatheter aortic valve prosthesis,
the patient requiring postoperative prolonged positive and vasoactive inotropic support.
Postprocedural installs a total intermittent atrioventricular block, for care, temporary
cardiostimulation was performed, then permanent. The clinical evolution is affected by the
occurrence of cardiac tamponade with cardiogenic shock, requiring emergency
pericardiocentesis.
Conclusions: The development of interventional techniques for implanting the aortic valve
transcatheter is necessary to present multidisciplinary teams. The principles of medical
ethics, the limit of medical science, the cultural and religious belief of the necessary
information and the family, as well as medical personality, influence the therapeutic
decision.
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Interacţiunea medic-aparţinători în procesul
de obţinere a consimţământului la
transplantul de organe
Andreea Elena Giușca2, Iuliana Diac1, G.C. Curca1
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
2Institutul Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici” Bucureşti
Cuvinte cheie: transplant, consimțământ, legislație, comunicare

Transplantul de organe a fost recunoscut ca fiind una dintre cele mai mari descoperiri ale
secolului, prin care se poate oferi viaţa unor pacienţi aflaţi în insuficienţa organică
terminală prin participarea societăţii prin donarea de organe de la persoane decedate sau
vii. Astfel, a devenit de-a lungul timpului, un domeniu ce a creat provocări unice bioetice.
Prelevarea de ţesuturi şi organe de la donatorii decedaţi se poate realiza doar prin
consimţământul scris a cel puţin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, sau
fără consimţământul acestora, dacă în timpul vieţii, persoana decedată şi-a exprimat deja
opţiunea în favoarea donării, printr-un act notarial de consimţământ. În cazul obţinerii
consimţământului scris de la familie, comunicarea şi informarea cât mai clară a acesteia, de
către medicul curant sau coordonatorul de transplant, are o importanţă vitală. Pe parcursul
acestei

prezentări

vom

discuta

despre

aspectele

de

bioetică

în

obţinerea

consimţământului în vederea recoltării şi donării de organe. Ne vom baza discuţiile pe un
caz existent în SUA: ”Organ donation after neurologically unsurvivable injury: a case study
with ethical implications for physicians”. Donarea de organe este un proces complex ce
implică efortul şi experienţa unei întregi echipe; o mai bună comunicare şi empatizare cu
familia pot schimba uneori decizia acesteia în vederea consimţământului şi salvarea altor
vieţi.
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Physician-patient’s family interaction in the
process of getting the consent of organ
transplantation
Andreea Elena Giușca2, Iuliana Diac1, G.C. Curca1
1"Carol Davila" University of Medicine and Pharmacy Bucharest
2The National Institute of Legal Medicine "Mina Minovici" Bucharest
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Organ transplantation has been recognized as one of the greatest discovery of the century
as it provides a way of giving the gift of life to patients with terminal failure of vital organs,
which requires the participation of society by donating organs from deceased or living
individuals. Thereby, over time it has become, an area that has created unique bioethical
challenges. Tissue and organ sampling from deceased donors can only be done with the
consent of at least one of the major members of the family or relatives, or without their
consent, if during the life, the deceased person has already expressed his / her choice in
favour of the donation, by a notarial deed of consent. For highly consent rates, is crucial for
family patient’s to receive information from the attending physician or the transplant
coordinator, as clearly as possible about brain death and organ transplantation. During this
presentation we will discuss ethical aspects in obtaining consent for organ harvesting and
donation. We will base our discussions on an existing case in the US: ”Organ donation after
neurologically unsurvivable injury: a case study with ethical implications for
physicians”. Organ donation is a complex process that involves the effort and experience
of an entire team; a better communication and empathy with the family can sometimes
change its decision in order to consent and save other lives.
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Utilitatea respectării codului de etică în
relaţiile universitare student-profesor
Elena Gologan, Oana Timofte
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Cuvinte cheie: cod de etică, student, profesor

Introducere: Studenţii reflectă polimorfismul populaţiei din care provin; actual, datorită
mobilităţii mari populaţionale apar probleme etice noi legate de diversitatea structurii de
provenienţă a studenţilor care, alocaţi într-un spaţiu şi context socio-uman şi relaţional nou
(ce includ relaţii colegiale, didactice, medicale etc) au reacţii suplimentar diferite la
schimbare.
Prin urmare un cod de etică trebuie să fie congruent cu legislaţia în vigoare dar şi cu
normele specifice vieţii universitare, trebuie să promoveze creativitatea, iniţiativa,
competenţa, cultura organizaţională şi integritatea morală.
Material şi metodă: Factorii implicaţi în structurarea codurilor de etică trebuie să aibă în
vedere o abordare cel puţin bidirecţională: dinspre student şi dinspre cadrul didactic.
Rezultate şi discuţii: Cele trei elemente importante, inseparabile din perspectiva eticii sunt:
onestitatea, respectul şi disciplina. Aceşti factori includ din perspectiva studenţilor: să
cunoască şi să respecte regulamentul de funcţionare a universităţii, regulamentele în
vigoare cu privire la protecţia datelor personale, să evite confuziile, să aibă un
comportament congruent extrauniversitar.
Din perspectiva cadrelor didactice onestitatea, respectul şi disciplina implică: să respecte
timpul acordat pentru activitatea didactică, planurile de învăţământ, programa analitică,
libertatea de exprimare (cu atenţie la diferenţele de cultură, status social, sex, religie, vârstă,
rasă), să aplice un tratament egal pentru toţi studenţii, să promoveze integritatea
academică.
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Concluzie: Codul de etică reglementează relaţiile între studenţi şi cadrele didactice, este
extrem de util, completează regulamentele universitare şi legislaţia în vigoare şi stă la baza
unor principii sănătoase de relaţionare.
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Echitate în asistența pacientului terminal –
provocările unui sistem de sănătate în
organizarea îngrijirilor paliative
Rodica Gramma
Școala de Management în Sănătate Publică, U.S.M.F. ”Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova
Cuvinte cheie: îngrijire paliativă, demnitatea pacientului, echitate în distribuirea fondurilor

Paliația are menirea să amelioreze calitatea vieții, atât prin prevenirea și înlăturarea
suferinței, tratamentul durerii, cât și a altor probleme fizice și psiho-emoționale. Aceste
acțiuni au la bază valori morale, principii etice dar și respectarea drepturilor fundamentale
ale fiecărui om la asistență medicală în timpul și volumul necesar, fără discriminare. Este un
drept al fiecărei persoane de a muri în condiții decente, fără suferință și statul este obligat
să îl asigure, respectiv, prin un sistem de sănătate adecvat organizat și finanțat, cu
respectarea principiului echității, in compliance with the principle of equity.
Un studiu realizat în Republica Moldova la nivel național cu referire la accesul populației la
servicii de îngrijire paliativă a identificat un acces limitat și o calitate insuficientă a acestora.
Paliația este înțeleasă doar în contextul oncologiei, pe când aceasta ar trebui să includă o
gamă mult mai largă de afecțiuni cronice și degenerative. Nu există o abordare holistică,
conform necesităților fiecărui pacient, lipsește comunicarea intersectorială. Îngrijirile
paliative sunt organizate îngust și fragmentar, fiind limitate în timp și finanțare. Asistența
paliativă pediatrică, practic, nu există. Nu este dezvoltat un mecanism clar de finanțare a
cazurilor de paliație acordată copiilor, în special celor care sunt dependenți de anumite
aparate. Spitalele acoperă aceste cheltuieli din propriile fonduri, ceea ce le afectează grav
bugetele. Echipamentele de terapie intensivă sunt blocate luni și ani în șir de copiii în stări
ireversibile. Este necesară o revizuire radicală a formării specialiștilor pentru acest
domeniu. Studiu a identificat cazuri de încălcare gravă a demnității și drepturilor
pacienților terminali.
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Equity for terminally-ill patients – challenges
for palliative (end-of-life) healthcare
management
Rodica Gramma
School of Public Health Management, S.U.M.Ph. ”Nicolae Testemițanu”, Republic of Moldova
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Palliative medicine is intended to improve the quality of life (QoL) of patients by reducing
the sufferings, mitigation of pain, and providing an overall physical, emotional, spiritual,
and psychological comfort. These interventions are based on moral values, ethical
principles, but also on the respect of the fundamental rights of each person to healthcare
in the necessary time and volume, without any discrimination. It is a fundamental right of
any individual to have a decent QoL even in terminal conditions and the state should
guarantee it through a properly organized and financed health system, in compliance with
the principle of equity.
A recent study in the Republic of Moldova has identified several shortcomings in the
national palliative care, including limited access and low quality of interventions. The
palliative care is perceived solely for oncological disorders, while chronic and degenerative
conditions are not included in the list of potential beneficiaries of such services.
Respectively, the existing palliative care is limited in its range, time, and funding of services.
The pediatric palliative care is almost non-existent. There are no budgetary funds to
support pediatric population, particularly those who require long-term specialized lifesupporting equipment. Hospitals have to cover such expensed from internal resources,
which affects their overall financial capabilities to provide the full range of services. In
addition, the education of specialists in pediatric palliative care requires a thorough
revision in order to improve the situation. Not surprisingly, the study has identified a
number of major infringements of human rights among palliative care patients.
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Sănătatea şi boala în context multicultural
Bianca Hanganu, Andreea Bîrlescu, Andreea Alexandra Hleşcu, Irina
Smaranda Manoilescu, Beatrice Gabriela Ioan
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
Cuvinte cheie: sănătate, boală, cultură, relaţia medic-pacient

Introducere: Conceptele de sănătate şi boală sunt intepretate în context cultural,
conferindu-le conotaţii şi abordări variate care, mai departe, influenţează atitudinea pe
care indivizii o au faţă de propria sănătate şi modul în care ei abordează serviciile de
sănătate şi relaţionează cu personalul medical. Intensificarea migraţiei şi a turismului,
adăugată la existenţa minorităţilor etnice istorice determină crearea unui mediu social
multicultural, care impune crearea premizelor pentru furnizarea de îngrijiri medicale
sensibile cultural.
Material şi metodă: Autorii au realizat un review al literaturii de specialitate, pentru a
analiza modul în care valorile culturale influenţează conceptele de sănătate şi boală, în
special prin prisma practicii medicale.
Rezultate: Sănătatea şi boala sunt abordate diferit în funcţie de factorii culturali. De la
diviziunea stării de sănătate în sănătate fizică şi sănătate mintală specifică medicinei
vestice, se ajunge la abordarea holistică în cultura orientală, unde trupul şi sufletul
formează două talere ale unei balanţe care trebuie menţinute în echilibru. Un simptom cum este durerea - poate avea semnificaţii şi caracteristici diferite în culturi diferite.
Anumite tulburări mintale sau somatice recunoscute în medicina asiatică nu au
corespondent în medicina vestică, necesitând o abordare terapeutică particulară. Unele
boli, cum sunt afecţiunile mintale sau cele cu transmitere sexuală, pot fi stigmatizante în
anumite comunităţi, existând riscul ca pacienţii să ascundă medicului informaţii esenţiale,
să evite prezentarea la medic până în stadii avansate ale bolii sau să apeleze la remedii
tradiţionale. În unele culturi se pune accent pe modul în care medicul relaţionează cu
pacientul mai mult decât pe utilizarea mijloacelor de diagnostic performante, sau pe
îmbinarea recomandărilor medicamentoase cu dieta.

59 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019
Concluzii. Sănătatea şi boala sunt concepte sensibile cultural, iar diferenţele culturale
influenţează actul medical. Este esenţial ca medicii să recunoască diferenţele culturale care
pot avea răsunet în practică, pentru a putea construi o relaţie veritabilă cu pacienţii lor,
premisă a succesului terapeutic.

Health and illness in the multicultural context
Bianca Hanganu, Andreea Bîrlescu, Andreea Alexandra Hleşcu, Irina
Smaranda Manoilescu, Beatrice Gabriela Ioan
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iasi
Keywords: health, illness, culture, physician-patient relationship

Introduction: The concepts of health and illness are interpreted in a cultural context, giving
them various connotations and approaches which, further, influence the attitude that
individuals have towards their own health and the way they approach health services and
relate to medical staff. The intensification of migration and tourism, added to the existence
of historical ethnic minorities, has created a multicultural social environment, which
requires the provision of culturally sensitive medical care.
Material and methods: The authors conducted a literature review to analyze the manner in
which the cultural values influence the concepts of health and disease, especially from the
perspective of medical practice.
Results: Health and illness are approached differently according to the cultural factors.
Thus, there is an important difference between the division of health into physical and
mental health specific to western medicine, to the holistic approach to health in the
oriental culture, where the body and the soul form two trays of a balance that must be kept
in equilibrium. A symptom- such as pain- may have different meanings and characteristics
in different cultures. Certain mental or somatic disorders recognized in Asian medicine
have no correspondent in Western medicine, requiring a particular therapeutic approach.
Certain diseases, such as mental illnesses or sexually transmitted diseases, can be
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stigmatizing in some communities, with the risk that patients may hide essential
information from the physician, avoid presenting to the physician until advanced stages
of the disease, or resort to traditional remedies. In some cultures, the focus is on how the
doctor relates to the patient more than on the use of effective diagnostic means, or on
combining the drug recommendations with the diet.
Conclusions: Health and illness are culturally sensitive concepts, and cultural differences
influence the medical act. It is essential that physicians recognize the cultural differences
that may resonate in practice, in order to be able to build a true relationship with their
patients, a prerequisite for therapeutic success.
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Profesie, vocaţie, misiune sau muncă. Medicul
antic şi medicul contemporan - vieţi paralele
Orsolya Horber, Karoly Zilahi
Praxis ”Dr.Horber - Dr.Zilahi”

Cuvinte cheie: medic antic, medic contemporan, metoda comparaţiei, vieţi paralele

În vremuri tulburi ne reîntoarcem la origini. Cine suntem în realitate, noi, medicii? De unde
am pornit şi unde am ajuns? Vom aborda metoda comparaţiei folosită de Plutarch în Vieţile
Paralele. Medici (iatros) au activat deja în Grecia şi Europa antică, dar există profesia şi
astăzi, iar diferenţele la prima vedere sunt semnificative. Imaginea însă este mult mai
complexă şi nuanţată. Realizând un portret paralel intre medicul din antichitate (Grecia
antică, Imperiul Roman, iudaism şi creştinismul timpuriu), respectiv medicul profesionist
din lumea globalizată, contemporană, putem observa că nu s-a schimbat foarte mult, iar
transformările nu au fost aşa de mari şi accentuate. Întotdeauna aproape numai contextul
s-a schimbat.
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Profession, vocation, mission or work. The
ancient physician and the contemporary
physician - parallel lives
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In troubled times we return to the origins. Who are we, the physicians? Where did we start
and where did we get from? We will approach the method of comparison used by Plutarch
in Parallel Lives. Doctors (iatros) have already been active in ancient Greece and Europe,
but there is still a profession today and the differences, at first sight, are significant. But the
image is much more complex and nuanced. Drawing a parallel portrait between the
ancient physician (Ancient Greece, the Roman Empire, Judaism and Early Christianity),
respectively the professional doctor in our globalized, contemporary world of technology,
we can observe that no much has changed and the transformations have not been so
accentuated. Almost always only the context has changed.
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În practica medicală renumele medicului derivă din competenţa acestuia. În cazul unui
sistem medical predominant privat, aşa cum întâlnim în practica dentară, există riscul că
aceasta competenţă să fie augmentată pe baza unor criterii false şi să degenereze în
competiţie prin tehnici de publicitate care nu au la bază nici realitatea, nici competenţa şi
nici colegialitatea. Aceasta ar fi una dintre situaţiile în care potenţialul pacient este
perceput mai degrabă ca un potenţial client. Reclama reprezintă o tehnică de vânzare a
unor produse/servicii, nu expune întotdeauna starea de fapt. Reclama, teoretic, are
aplicabilitate în orice domeniu, dar practic, în unele domenii nu este permisă din
considerenţele ante menţionate. Aspectele interzise în ceea ce priveşte publicitatea în
practica dentară sunt enunţate în Codul Deontologic al Medicului Dentist. Analizând
mediul online am constatat că în practica dentară există relativ frecvent întâlnită
publicitatea inadecvată, sub diferite aspecte, care vor fi analizate în cadrul acestei
prezentări.
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In medical practice the fame of the physician derives from his/her competence. In a mostly
private healthcare system, as we encounter in dental practice, there is a risk for his/her
perceived competence to derive from false criteria and turn into a competition through
advertising practices which are not based in reality nor in the competence and or in the
sense of fair play. This is one of the instances in which the potential patient is perceived as
a client. Advertising is a sales technique of products/services and does not always reflect
the real situation. Advertising, in theory, is applicable in any field, but in some it is not
allowed due to the aforementioned aspects. The forbidden aspects of advertising in dental
practice are stated in the Deontological Code of the Dental Doctor. Analyzing online
platforms, we can observe that in dental practice inadequate advertising is frequently
found under different aspects, which will be discussed in this presentation.
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În majoritatea cazurilor, tuberculoza este o boală uşor de prevenit şi tratat, însă cauzează
peste un milion de decese anual (potrivit unui studiu recent efectuat de GBD), multe dintre
acestea fiind cauzate fie de o asociere cu infecţia HIV, fie de tuberculoză MDR. Pacienţii cu
tuberculoză MDR fac parte de obicei din populaţii defavorizate, vulnerabile, nu pot efectua
tratamentul din cauza costurilor directe (asociate îngrijirii medicale) sau a costurilor
indirecte (asociate productivităţii scăzute datorate bolii). De obicei aceste persoane încep
tratamentul dar nu îl continuă conform schemei terapeutice, ceea ce favorizează apariţia
rezistenţei la tuberculostatice. Aceştia pot fi sursa care infectează alte persoane cu BK MDR
şi de aceea tratamentul lor ar fi necesar atât pentru binele lor cât şi al sănătăţii publice.
Desigur aceste probleme sunt prezente şi în cazul tuberculozei non MDR, principala
diferenţă fiind neputinţa pacienţilor cu TB MDR să suporte costurile indirecte
(presupunând ca tratamentul este subvenţionat de stat cum este în majoritatea ţărilor UE).
Principalul scop al acestei lucrări este de a evalua dacă impunerea unui tratament
obligatoriu ar fi suficientă din punct de vedere al sănătăţii publice sau dacă persoanele cu
TB MDR ar trebui ajutate, măcar parţial, cu costurile indirecte, ceea ce ar ajuta la urmarea
tratamentului. De asemenea, vom analiza dacă tratamentul obligatoriu este acceptabil din
punct de vedere etic analizând în contextul principiilor bioetice de autonomie, justiţie,
beneficientă.

66 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019

Mandatory treatment for MDR tuberculosis in
vulnerable populations. An ethical analysis
S. Hostiuc, Oana-Maria Isăilă, I. Negoe
U.M.Ph. "Carol Davila" Bucharest

Keywords: MDR Tuberculosis, autonomy, paternalism

Even though, in most cases, tuberculosis is a preventable and treatable disease, it still leads
to more than a million deaths each year according to a recent Global Burden of Diseases
study, many being caused by either an association with an HIV infection, or due to
multidrug/extensively drug resistant tuberculosis (MDR/XDR TB). Patients with MDR/XDR
TB are often found in vulnerable populations, within those who cannot sustain a treatment
due to its direct costs (associated with medical care), or indirect costs (associated with
decreased productivity due to the disease); these subjects often began a treatment, but
do not finish it, favouring drug resistance. These subjects are often the source for infecting
other persons with MDR/XDR TB, and therefore their treatment is absolutely needed, both
for their own personal medical benefit, but also from a social/public health point of view.
Of course, these issues are also present in cases of non-MDR/XDR TB. The main aim of this
article is to evaluate whether simply imposing a mandatory treatment should be enough
from a public health perspective, or whether the patients with MDR/XDR TB should also be
aided, at least partially, with the indirect costs, thereby increasing therapeutic compliance.
Also, we will analyze whether the mandatory treatment is ethically acceptable, by
analyzing in context the bioethics principles of autonomy, justice, beneficence.
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In the knowledge-based society, where the information "attacks" the recipients even in the
absence of their desire to become aware of a certain situation, due to the multitude of
communication channels, sorting through information sources and assessing their
credibility can become tiresome for the average person. It is necessary to make the
difference between knowing and being aware, between having a piece of information and
knowing the implications and effects of a particular situation. Biotechnologies, for example
research on embryonic stem cells, genetic engineering for the purpose of physical,
cognitive and moral bioenhancement, or human-animal chimeras or hybrids give rise to a
series of ethical controversies which the ordinary individual is possible to face, with or
without his will, in the near future, in his everyday life. The article discusses the
phenomenon when individuals consciously choose not to come in contact with a certain
information, respectively, when it is brought to their notice, they choose not to conduct
an ethical evaluation process of those technologies, respectively what are the causes and
implications of this phenomenon in the knowledge-based society.
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Administrarea off–label a unui medicament (în afara indicațiilor, categoriilor de vârstă,
dozelor, respectiv formei de administrare autorizate) este general acceptată, însă nu este
reglementată în legislația din România, și nici din Uniunea Europeană. Pornind de la
clasicul exemplu de utilizare a acidului acetilsalicilic în cardiologie, numeroase cazuri de
administrare off-label sunt deja bine cunoscute și practicate, ajungând la 40% cazuri la
adulți și chiar până la 90% cazuri la copii.
Totodată și antibioterapia este un alt exemplu pentru utilizare off–label, în special la
pacientul critic la care incidența crescută a infecțiilor cu agenți multirezistenți este una
dintre cele mai frecvente cauze de administrare a antibioticelor în afara indicațiilor
autorizate, atunci când nu există alternative terapeutice. Totuși, utilizarea off–label în cazul
antibioticelor ar putea constitui un motiv de îngrijorare din punct de vedere etic, în special
la pacienții vulnerabili (copii, vârstnici, femei însărcinate). De cele mai multe ori, numeroși
factori care ar putea afecta eficacitatea, dar mai ales siguranța tratamentului off-label nu
au

fost

studiați

la

categoriile

speciale

de

pacienți

(particularități

farmacocinetice/farmacodinamice, interacțiuni medicamentoase, comorbidități).
Din acest motiv, pentru a asigura un tratament antibiotic sigur și etic, fără a induce o
creștere a riscului de rezistență, decizia clinică trebuie să se bazeze pe dovezi științifice
relevante, după o evaluare corespunzătoare a raportului risc – beneficiu și în acord cu
ghidurile de specialitate.
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Off-label administration of a drug (uses not included in the approved product labelling
regarding indications, patient populations, doses or routes of administrations) is generally
accepted, but is not regulated in the legislation in Romania, nor in the European Union.
Starting from the classic example of the use of acetylsalicylic acid in cardiology, many cases
of off- label administration are already well known and practiced, reaching 40% cases in
adults and even up to 90% cases in children.
At the same time, antibiotic therapy is another example for off-label use, especially in the
critically ill patients, where the increased incidence of infections with multidrug-resistant
agents is one of the most common causes of antibiotic administration outside the
authorized indications, when there are no therapeutic alternatives. However, the use of
off-label antibiotics could be a cause of ethical concern, especially in vulnerable patients
(children, elderly, pregnant women). Most of the time, many factors that could affect the
efficacy, but especially the safety of off-label treatment have not been studied in the
special categories of patients (pharmacokinetic/pharmacodynamic particularities, drug
interactions, comorbidities).
For this reason, in order to ensure a safe and ethical antibiotic treatment, without inducing
an increase in the risk of antibacterial resistance, the clinical decision must be based on
relevant scientific evidence, after a proper evaluation of the risk-benefit ratio and in
accordance with the specific guidelines.
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Patologia infecțioasă este un important factor de mortalitate și morbiditate la pacientul
vârstnic. Infecția cu Clostridium difficile este de interes aparte, din punct de vedere al
sănătății publice, cât și farmacoeconomic, datorită potențialului său de a produce recăderi.
Scopul lucrării a fost evaluarea impactului diferiților factori de risc (sociali, demografici,
habituali, comorbidități) asupra recăderilor în infecția cu Clostridium difficile.
Am evaluat retrospectiv datele medicale ale pacienților cu acest diagnostic (prim episod,
recăderi) spitalizați în Clinica de Boli Infecțioase “Sf. Parascheva” Iași în perioada 2017-2018.
Un total de 82 pacienți, cu vârsta între 15 – 88 ani, au prezentat între 1 - 6 episoade de
recădere. Incidența infecției a fost ușor crescută la pacienții din mediul urban (52,43%)
comparativ cu cei din mediul rural, fără semnificație statistică. Nu au fost diferențe
semnificative între grupe de vârstă, cu excepția celor sub 40 ani, privind asocierea dintre
factorii de risc selectați pentru analiză și episoadele de recădere. Factorii de risc asociați
recăderilor la pacienții tineri (sub 40 ani) au fost cel mai frecvent carențe alimentare
(28.57%). La pacienții de 40 - 60 ani, îndeosebi din mediul rural, ciroza toxică și etilismul
(peste 50% cazuri), dar și tuberculoza (25%) s-au corelat cu recăderile. Analiza univariată a
evidențiat o corelație pozitivă între vârsta avansată și comorbidități renale (coeficient
Spearman = 0.928) și neurologice (coeficient Spearman = 0.943).
Pacientul vârstnic este mai vulnerabil în infecția cu Clostridium difficile, atât datorită
procesului de sencescență fiziologică sau patologică, cât mai ales a factorilor sociali
(pacienți neglijați, imobilizați, instituționalizați).
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Infectious diseases are an important factor of mortality and morbidity in elderly patients.
Clostridioides difficile infection is of particular interest, concerning public health, as well as
pharmacoeconomy, due to its potential to produce relapses. The purpose of this study was
to evaluate the impact of selected risk factors (social, demographic, habitual,
comorbidities) on the relapses in the infection with Clostridioides difficile.
We retrospectively evaluated the medical data of patients with this diagnosis (first episode,
relapses) admitted in the Clinic of Infectious Diseases “St. Parascheva” Iaşi during 2017. A
total of 82 patients, aged between 15 and 88 years, had between 1 and 6 episodes of
relapses. The incidence of infection was slightly increased in urban patients (52.43%)
compared to those from rural areas, without statistical significance. There were no
significant differences between age groups, except patients below 40 years, regarding the
association between the risk factors selected for analysis and relapses. Risk factors
associated with recurrences in young patients (under 40 years) were the most common
malnutrition (28.57%). In patients aged between 40-60 years, especially from rural areas,
toxic cirrhosis and ethylism (over 50% cases), but also tuberculosis (25%) were correlated
with relapses. The univariate analysis revealed a positive correlation between older age
and renal (Spearman coefficient = 0.928) and neurological (Spearman coefficient = 0.943)
comorbidities.
Elderly patient is more vulnerable to infection with Clostridioides difficile, both due to the
physiological or pathological senescence process, and especially to social factors
(neglected, immobilized, institutionalized patients).
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Violenţa domestică reprezintă în întreaga lume o problemă importantă a vieţii sociale
pentru care încă se caută soluţii. Având în vedere multiplele valente ale acesteia (verbală,
psihologică, fizică, sexuală, economică, socială, spirituală), eradicarea sa pare un deziderat
utopic; cu toate acestea, toate persoanele care intră în contact cu aceste victime au o
datorie morală şi (pentru multe grupuri profesionale) legală de a interveni activ. Fiecare
persoană prezintă anumite particularităţi care îşi au originile în convingerile religioase ale
acesteia. Cadrelor medicale, pentru a înţelege şi ajută, le este necesară cunoaşterea
valorilor spirituale ale pacientului şi utilizarea lor pentru a conferi victimelor încredere.
Majoritatea religiilor au un fundament patriarhal, care, interpretat inadecvat, poate
reprezenta un detriment pentru siguranţa femeii. Nu este exclus ca femeia - victimă a
violenţei domestice să se simtă stigmatizată în comunitate/unitatea medicală sau să
considere agresiunile o formă de normal. Scopul acestei lucrări este de a realiza o trecere
succintă prin aspecte din diferite religii, aspecte care, incomplet/inadecvat înţelese, pot
avea repercusiuni negative asupra victimelor violenţei domestice care trăiesc în comunităţi
/ a căror scala de valori spirituale ataşează o importanţă deosebită religiei. Pentru a
răspunde în mod adecvat nevoilor femeilor maltratate, personalul medical trebuie să ia în
considerare aceste aspecte, pentru un management corespunzător al unor situaţii
potenţiale/reale de violenţă domestică.
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Domestic violence is an important social problem and solutions are still being sought.
Considering its multiple facets (verbal, psychological, physical, sexual, economical, social,
spiritual) its eradication seems to be a utopia. However all people who have contact with
these victims have a moral and legal (for many professional groups) obligation to actively
intervene. Every person has certain particularities that are conditioned by their religious
beliefs. Healthcare personnel, in order to understand and help the patients, need to be
knowledgeable of the spiritual values of the patients and use them to offer the victims trust
and confidence. Most religions have a patriarchal fundament which, inadequately
interpreted, can be detrimental to the safety of women. It is not unlikely that the women
victim will feel stigmatized within the community or medical unit or consider the
aggression as something normal. The purpose of this paper is to present a brief summary
of religious beliefs and habits, which, inadequately interpreted, may have negative
consequences on victims of domestic violence who live in communities whose spiritually
values are deeply religious. To answer the needs of women victims of domestic violence
properly, the healthcare staff must take into account these aspects, in order to accurately
manage potentially dangerous and real consequences of domestic violence.
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Multe studii au dovedit faptul că experienţele adverse din copilărie au un impact negativ
în viaţa adultului, asupra sănătăţii fizice şi psihice, devenind o problemă de sănătate
publică, deloc de neglijat. EAC a devenit o problemă globală, mai ales în ţările în care
maltratarea copiilor este acceptată atât de familie cât şi de societate.
Cercetarea este un studiu pilot realizat pe un eşantion de 40 de adulţi cu vârste între 18-55
din Marea Britanie. Scopul studiului este de a identifica nivelul experienţelor adverse din
copilărie şi de a le pune în relaţie cu efectele apărute în viaţa adultă.
Rezultatele obţinute reprezintă un punct de plecare pentru o cercetare mai largă orientată
către adulţii care migrează la studii într-o altă ţară.

75 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019

Iertare, neiertarea și starea de sănătate
Adina Karner Huțuleac
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, Iași
Cuvinte cheie: iertare, neiertare, sănătate, boală cronică

Iertarea reprezintă decizia unei persoane de a renunța la dreptul de a pedepsi și la emoțiile
negative îndreptate împotriva ofensatorului (Hebl & Enright, 1993), precum și înlocuirea
acestora cu percepții și sentimente pozitive ca empatia, speranța și compasiunea
(Worthington & Wade, 1999). Neiertarea reprezintă o combinație de emoții negative
menținute mult după momentul ofensei (resentimente, ostilitate, ură, furie, frică) prin
hiperactivarea răspunsului la stres prin ruminații împotriva ofensatorului (Worthington,
Sandage, & Berry, 2000).
Dovezile clinice au stabilit corelații importante între iertare, neiertare și unele variabile
fiziologice imediate, cum ar fi reactivitatea la cortizol (Berry & Worthington, 2001),
presiunea sanguină și conductibilitatea tegumentară (Lawler et al., 2003; Witvliet, Ludwig,
& Vander Laan, 2001).
Mecanismele prin care neiertarea afectează sănătatea implică (a) emoțiile cronice intense
care hiperstimulează sistemul nervos autonom și uzura generală, asociată cu creșterea
sarcinii alostatice, (b) stilul de coping disfuncțional (evitarea care duce la izolare socială)
sau abuzul de substanțe și (c) posibilul comportament violent de răzbunare.
Mai multe studii au arătat faptul că iertarea se asociază cu sănătatea mentală și fizică
(Toussaint, Williams, Musick, Everson, an): o stimă de sine mai ridicată, niveluri mai scăzute
de depresie, ostilitate, anxietate ca stare și trăsătură (Hebl and Enright, 1991; Mauger et
al.,1992), consum mai redus de substanțe, o mai bună calitate a vieții (Hargrave and Sells,
1997; Poloma and Gallup, 1991), un rol pozitiv în recuperarea pacienților cu neoplasm
(Pingleton, 1989) și un factor protectiv pentru bolile cardiace (Kaplan, 1992).
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Forgiveness consists of giving up one’s right to retribution and releasing or letting go of
negative affect directed toward the offender (Hebl & Enright, 1993) and the increase of
positive emotions and perspectives, such as empathy, hope, or compassion (Worthington
& Wade, 1999). Unforgiveness is a combination of delayed negative emotions (i.e.,
resentment, bitterness, hostility, hatred, anger, and fear) and a hyperaroused stress
response through rumination toward a transgressor (Worthington, Sandage, & Berry,
2000).
Evidence has been produced linking both forgiveness and unforgiveness to short-term
physiological variables, such as cortisol reactivity (Berry & Worthington, 2001), blood
pressure, and skin conductance (Lawler et al., 2003; Witvliet, Ludwig, & Vander Laan, 2001).
The mechanisms through which unforgiveness might endanger health primarily involve
(a) the intense and chronic experience of its component emotions, resulting in autonomic
nervous system hyperarousal and the general wear and tear associated with increased
allostatic load, (b) problematic coping styles, such as avoidance coping (social isolation) or
substance use and (c) possible violent revenge behavior.
Several studies have shown that forgiveness is associated with mental and physical health
(Toussaint, Williams, Musick, Everson, an): higher self-esteem, lower levers of depression,
hostility, state-anxiety, and trait-anxiety (Hebl and Enright, 1991; Mauger et al.,1992),
reduced substance abuse, better life satisfaction (Hargrave and Sells, 1997; Poloma and
Gallup, 1991), a positive role in recovery from cancer (Pingleton, 1989), and a protective
factor of coronary heart disease (Kaplan, 1992).
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Medicine, Department of Bioethics
Cuvinte cheie: bioetică, diversitate, îngrijire clinică, competență culturală, smerenie culturală, putere,
cercetare

Schimbarea demografiei populației, disparitățile în acordarea asistenței medicale, variațiile
eficienței produselor farmaceutice la nivelul populațiilor, precum și alți factori au
determinat apelul la o mai mare atenție asupra diversității și competenței culturale.
Această prezentare susține că creșterea diversității și dependența de competența culturală
sunt insuficiente pentru a face față provocărilor asociate cu furnizarea de îngrijiri și
desfășurarea de cercetări cu comunități diverse. Ceea ce se solicită în schimb este
conștientizarea și înțelegerea dinamicii puterii care stau la baza conceptualizărilor
grupurilor, dezvoltarea smereniei culturale în rândul furnizorilor de servicii medicale și a
cercetătorilor la nivel individual și integrarea smereniei culturale la nivel organizațional.
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Diversity, cultural humility, and bioethics
Sana Loue
Faculty Development and Diversity, Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, USA, School of
Medicine, Department of Bioethics
Keywords: bioethics, diversity, clinical care, cultural competence, cultural humility, power, research

Shifting population demographics, health care disparities, variations in the effectiveness
of pharmaceutical products across populations, as well as other factors have prompted
calls for increased attention to diversity and cultural competence. This presentation
argues that increasing diversity and a reliance on cultural competence are insufficient to
meet the challenges associated with providing care to and conducting research with
diverse communities. What is called for instead is an awareness and understanding of the
power dynamics that underlie conceptualizations of groups, the development of cultural
humility among health care providers and researchers at the individual level, and the
integration of cultural humility at the organizational level.
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Perspective culturale asupra vaccinării – o
dilemă etică?
Cătălina M. Luca1,2, Doina Azoicăi2, Ioana Harja Alexa1,2, A. Vâță1,2,
Natalia Cucoș2, Ioana M. Hunea1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași
2Spitalul de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva” Iași
Cuvinte cheie: imunizare, cultură, ezitare față de vaccinare

Opiniile publice despre vaccinare sunt frecvent rezultatul divergențelor dintre punctele de
vedere culturale și sistemele de valori diferite. Câteva perspective culturale esențiale
asupra vaccinării provin din (1) drepturile individuale și pozițiile sistemelor de sănătate
publică față de vaccinare, (2) puncte de vedere religioase și obiecții privind vaccinurile și
(3) suspiciunea și neîncrederea privind vaccinurile între diferitele culturi și comunități la
nivel mondial.
Ezitarea față de vaccin, definită de OMS ca ”întârziere în acceptarea sau refuzul vaccinurilor,
în ciuda disponibilității serviciilor de vaccinare” este un proces de luare a deciziilor, care
depinde în principal de încrederea în vaccin precum și in furnizorii de servicii medicale.
Ezitarea față de vaccinare, prezentă chiar și în cadrul persoanelor care lucrează în domeniul
asistenței medicale, sau reticența părinților de a-și vaccina copiii, sunt unele din cauzele
care au condus la scăderea ratelor de acoperire a imunizării.
Din această perspectivă, o înțelegere precisă a vaccinării de către populație este parțial
rezultatul unei poziții culturale și psihologice mai largi și, ca atare, este puțin probabil să se
schimbe doar prin apeluri la raționament sau la dovezi. Dezvoltarea intervențiilor pentru
soluționarea procesului de ezitare fata de vaccinuri în diferite comunități poate necesita o
abordare semnificativ diferită decât ar fi în grupurile pe deplin asimilate, cu necesitatea de
a începe prin a afla despre cultura, temerile, valorile și prioritățile respectivei comunități.
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Cultural perspectives on vaccination - an
ethical dilemma?
Cătălina M. Luca1,2, Doina Azoicăi2, Ioana Harja Alexa1,2, A. Vâță1,2,
Natalia Cucoș2, Ioana M. Hunea1,2
1University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” Iași
2Hospital of Infectious Diseases ”St. Parascheva” Iași
Keywords: immunization, culture, vaccine hesitancy

Public opinions about vaccination are often the result of divergences between different
cultural points of view and value systems. Some key cultural perspectives on vaccination
are derived from (1) individual rights and positions of public health systems towards
vaccination, (2) religious views and objections to vaccines, and (3) suspicion and distrust
on vaccines between different cultures and communities worldwide.
Vaccine hesitancy, defined by WHO as "delay in accepting or refusing vaccines, despite the
availability of vaccination services" is a decision-making process, which depends mainly on
trust in the vaccine as well as in the healthcare providers. The hesitancy about vaccination,
even in people working in the healthcare field, or the reluctance of parents to vaccinate
their children, is one of the reasons that have led to lower immunization coverage rates.
From this perspective, a precise understanding of vaccination by the population is partly
the result of a broader cultural and psychological position and, as such, is unlikely to
change only through appeals to reasoning or evidence. Developing interventions to
address vaccine hesitancy in different communities may require a significantly different
approach than they would be in fully assimilated groups, with the need to start by finding
out about the culture, fears, values and priorities of that community.
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Anxietatea de performanţă: o provocare
diagnostică
L. Martin1, A. Mita2, Oana Criciotoiu2, Adina Martin3, M.I. Stancu1
1Universitatea ”Titu Maiorescu”, Bucureşti
2Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova
3Gral Medical Bucureşti

Cuvinte cheie: anxietatea de performanţă, HSCL (Hopkins Symptom Check List), chestionarul STAI
(Inventarul de Anxietate Stare-Trăsătura)

Introducere: Elaborarea unei lucrări mixte de bioetică şi psihopedagogie a personalităţii,
referitoare la condiţionarea psihologică a procesului de instruire şi educaţie, urmărind
gradul de influenţă al tulburărilor de anxietate asupra performanţei academice, care să
răspundă problematicii educaţionale, fiind utilă atât studenţilor, cât şi cadrelor didactice
reprezintă o acţiune dificilă în ceea ce priveşte performanţa.
Material şi metodă: Prezentul studiu face referire la anxietatea de performanţă analizată la
studentul Asistent Medical Generalist (AMG) aflat în ani terminali de instruire. Astfel, a fost
definit următorul algoritm de investigare: 1) Introducerea unei evaluări printr-un test ce
măsoară nivelul de anxietate ca un predictor de performanţă al examenelor susţinute. 2)
Cuantificarea nivelului de aspiraţie cu ajutorul unui subset de itemi ataşaţi, ce au fost
aprobaţi în protocolul studiului de analiză de către Consiliul de Revizuire al
Departamentului de Psiho-Pedagogie şi Bioetică Medicală. 3) Atribuirea şi determinarea
gradului de încredere individuală prin metoda de raportare la standardul potenţial al
grupului educaţional din care studentul face parte.
Rezultate: Din corelaţia realizată între gradul de aspiraţie şi cel de anxietate a rezultat o
scădere concomitentă a nivelului de aspiraţie în mod concordant cu nivelul înalt de
anxietate în cadrul majorităţii studenţilor. În schimb, însă, majoritatea studenţilor cu grad
foarte înalt de anxietate şi-au păstrat nivelul de aspiraţie de la începutul facultăţii.
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Concluzii: Anxietatea reprezintă o tulburare manifesta ce apare în special în preajma
examinărilor de tip prezentare orală, cu grad de încredere în sine redus, preponderent la
sexul feminin, printr-o influenţă negativă asupra nivelului de aspiraţie.

Performance anxiety: a diagnostic challenge
L. Martin1, Adina Martin2, M.I. Stancu1, A. Mita4, Oana Criciotoiu4
1”Titu Maiorescu” University, Bucharest
2Gral Medical Bucuresti
4Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova
Keywords: performance anxiety, HSCL (Hopkins Symptom Check List), questionnaire STAI (State-Trait
Anxiety Inventory)

Introduction: Elaboration of a mixed work of bioethics and psycho-pedagogy of the
personality, regarding the psychological conditioning of the training and education
process, tracking the degree of influence of the anxiety disorders on the academic
performance, that responds to the educational issues, being useful to both students and
teachers, is a difficult task in terms of performance.
Material and method: Present study refers to the analyzed performance anxiety on a
Generalist Medical Assistant (GMA) student who is in the final years of training. Thus, the
following investigation algorithm was defined: 1) Introduction of an assessment through
a test that measures the level of anxiety as a predictor of the performance of the
examinations taken. 2) Quantification of the aspiration level with the help of a subset of
the attached items, which were previously approved in the protocol of the analysis study
by the Review Board of the Psycho-Pedagogy and Medical Bioethics Department. 3)
Assigning and determining the degree of individual confidence by the method of
reporting to the potential standard of the educational group of which the student is a
member.
Results: From the correlation between the degree of aspiration and the degree of anxiety,
resulted a concomitant decrease of the aspiration level concurrently with the high level of
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anxiety within the majority of students. In contrast, however, most students with very high
levels of anxiety have maintained their aspiration level since the beginning of college.
Conclusions: Anxiety is a manifest disorder that occurs especially around oral presentation
exams, with a low degree of self-confidence, predominantly in the female sex, through a
negative influence on the aspiration level.
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Aspectele etice ale rezistenței antimicrobiene
Ioana-Florina Mihai1, Andreea-Luiza Palamaru2, Alina-Andreea
Macovei1, Andreea Pascariu1, Roxana Palade1, Ştefana Luca3, Mihaela
Cătălina Luca1,3
1Spitalul Clinic de Boli Infecțioase ”Sf. Parascheva”, Iași
2Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași
3Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” , Iași
Cuvinte cheie: antibiotice, rezistență, bacterii, sănătate

Odată cu creșterea consumului de antibiotice, anumite tulpini bacteriene au evoluat
dezvoltând rezistența la medicamentele la care inițial au fost sensibile. Lupta împotriva
rezistenței antimicrobiene se bazează pe un principiu etic pentru protejarea sănătății
umane, animale și a mediului, atât în prezent, cât și pentru generațiile viitoare. În această
lucrare, ne dorim să oferim o imagine de ansamblu a provocărilor etice care apar în
contextul rezistenței antimicrobiene. Cine ar trebui să aibă acces la antibiotice? Cine ar
trebui să primească antibiotice? Ar trebui să fie restricționat utilizarea actuală de
antibiotice? Acestea sunt doar câteva dintre întrebările etice ce trebuiesc abordate. Într-un
raport al Organizației Mondială a Sănătății (OMS) se arată că rezistența la medicamente - în
special rezistența la antibiotice - este o amenințare din ce în ce mai mare pentru sănătatea
umană, securitatea alimentară și pentru medicina modernă. Atunci când oamenii folosesc
în mod imprudent antibiotice pentru a lupta împotriva unei răceli comune, când fermierii
folosesc antibiotice pentru a stimula productivitatea animalelor, bacteriile pe care
medicamentele sunt concepute să le ucidă devin imune. Din păcate, o realitate
înspăimântătoare.
În concluzie, rezistența antimicrobiană a fost descrisă ca una dintre principalele amenințări
la adresa sănătății individuale și a populației în secolul XXI, iar organizațiile naționale și
internaționale au subliniat în mod repetat nevoia urgentă de acțiune.
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Ethical aspects of anti-microbial resistance
Ioana-Florina Mihai1, Andreea-Luiza Palamaru2, Alina-Andreea
Macovei1, Andreea Pascariu1, Roxana Palade1, Ştefana Luca3, Mihaela
Cătălina Luca1,3
1”St. Parascheva” Infectious Diseases Clinical Hospital, Iaşi, Romania
2”St. Spiridon” Emergency County Hospital, Iaşi, Romania
3”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania
Keywords: antibiotics, resistance, bacteria, health

With the increase of antibiotic use, certain bacterial strains evolved developing resistance
to the drugs to which they were initially sensitive. The fight against antimicrobial resistance
is based on an ethical principle for the protection of human, animal and environmental
health, both now and for future generations. In this paper, we aim to provide an overview
on the ethical challenges that arise in the context of antimicrobial resistance. Who should
have access to antibiotics? Who should get antibiotics? Should current use of antibiotics
be restricted? These are just some of the ethical questions that need to be addressed. A
report by the World Health Organization (WHO) shows that drug resistance - particularly
antibiotic resistance - is a growing threat to human health, food security and modern
medicine. When people recklessly use antibiotics to fight a common cold, when farmers
use antibiotics to boost animal productivity, the bacteria that the drugs are designed to
kill become immune. Unfortunately, a scary reality.
In conclusion, antimicrobial resistance has been described as one of the main threats to
individual health and population in the 21st century, and national and international
organizations have repeatedly emphasized the urgent need for action.
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Definirea sănătăţii din perspectiva
spiritualităţii
S. Moldovan
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Cuvinte cheie: sănătate, boală, definire, centrare pe persoană, religie, spiritualitate

Interesul pentru rolul religiei şi spiritualităţii la starea de sănătate a persoanelor şi la
sănătatea publică cunoaşte în ultimul timp o dezvoltare importantă, odată cu înmulţirea
dovezilor experimentale privind efectele salutogenice şi terapeutice ale practicilor legate
de acestea. Prezentarea de faţă examinează modul în care antropologia spirituală specifică
creştinismului ortodox poate contribui la dezbaterea actuală privind conceptualizarea şi
definirea sănătăţii şi bolii. Această contribuţie este relevantă pentru promovarea unei
înţelegeri multidimensională, integratoare a noţiunilor fundamentale ale medicinei şi
pentru facilitarea unor practici clinice şi a unor politici de sănătate publică centrate pe
persoană, în deplinătatea acesteia.
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Sindromul de burnout în medicina legală stadiul actual al cunoaşterii, propuneri de
abordare
S. Morar, Alexandra-Lilioara Muja
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu - Facultatea de Medicină
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu - Serviciul Judeţean de Medicină Legală Sibiu

Cuvinte cheie: sindrom de burnout, medicină legală, satisfacţie profesională

Stresul ocupațional poate influenţa atât activitatea profesională, cât şi sănătatea
persoanelor din diferite ramuri de activitate. Reacţia la stres este subiectivă, depinzând de
capacităţile individuale de coping. Atunci când mecanismele de adaptare ale persoanei
sunt depăşite, aceasta poate dezvolta sindromul de burnout - o stare de epuizare fizică,
psihică şi emoţională produsă de stresul prelungit la locul de muncă.
La nivel european există numeroase studii privind apariţia burnout-ului la personalul
medical, în special la medicii din sectorul urgenţelor şi al traumatologiei, însă fenomenul
este insuficient studiat la personalul din medicină legală. Lucrarea noastră îşi propune să
identifice informaţiile de dată recentă referitoare la acest fenomen, ca bază de pornire
pentru studii ulterioare.
Pe baza conturării stadiului actual al cunoaşterii, propunem o abordare interdisciplinară a
fenomenului: din perspectiva conceptelor care definesc etica muncii (burnout-ul ca
indicator al alterării satisfacţiei profesionale), pe baza coordonatelor sale psihologice
(identificarea posibilelor mecanisme de coping), precum şi prin extrapolarea unui model
preluat din sănătatea publică, bazat pe ideea de risk assessment (evaluarea riscului).
Finalitatea acestor demersuri o constituie identificarea şi cuantificarea factorilor de risc, dar
şi a factorilor protectori implicaţi în etiopatogenia burnout-ului, pe baza cărora să poată fi
dezvoltate şi implementate programe profilactice şi terapeutice ţintite, adaptate
variabilelor implicate în emergenţa fenomenului. Acest tip de abordare se bazează pe
ideea că burnout-ul este un proces secvenţial şi cumulativ, care debutează cu semne şi
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simptome iniţial de intensitate mică; identificarea şi adresarea lor precoce au şanse reale
de cupare a unei evoluţii nefavorabile.

Burnout syndrome in forensic pathology current stage of knowledge, approach
proposals
S. Morar, Alexandra-Lilioara Muja
“Lucian Blaga” University of Sibiu – Faculty of Medicine Sibiu
Emergency County Clinical Hospital - Forensic Department of Sibiu County

Keywords: burnout syndrome, forensic pathology, job satisfaction

Occupational stress can influence both professional activity and the health of people from
different branches of activity. The reaction to stress is subjective, depending on each
person’s coping skills. When the individual adjustment mechanisms are overcome,
burnout syndrome - a state of physical, mental and emotional exhaustion caused by
prolonged stress at work - can occur.
At European level there are numerous studies on the occurrence of burnout in medical
personnel, especially in the emergency and trauma physicians, but the phenomenon is
insufficiently studied in the forensic staff. Our paper aims to identify the recent information
on this phenomenon, as the basis for further studies.
Based on these data, we propose an interdisciplinary approach to the phenomenon: from
the perspective of the concepts that define work ethic (burnout as an indicator of altering
professional satisfaction), based on its psychological coordinates (identifying possible
coping mechanisms), as well as by extrapolating a model taken from public health, based
on the idea of risk assessment.
Our approach aims to identify and quantify the risk factors, but also the protective factors
involved in the etiopathogeny of burnout. Based on these factors, targeted prophylactic
89 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019
and therapeutic programs can be developed and implemented, adapted to the variables
involved in the emergence of the phenomenon. This type of approach rests on the idea
that burnout is a sequential and cumulative process, which starts with initially low intensity
signs and symptoms; their early identification and addressing have a real chance of
preventing an unfavourable evolution.
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Principiile generale de evaluare etică a
proiectelor ce utilizează animale în scopuri
ştiinţifice
Ş. Moroşan1, C. Coman2
1Universitatea din Sorbonna, Facultatea de Medicină, Paris, Franţa
2Institutul National de Cercetare - Dezvoltare Medico-Militar ”Cantacuzino” Bucureşti, România
Cuvinte cheie: animale de laborator, proiect de autorizare, evaluare etică, analiza prejudiciu/beneficiu

O mare parte din cercetarea biomedicală mondială se desfăşoară pe modele animale. În
Europa utilizarea animalelor este strict reglementată. Pentru armonizarea legislaţiei în
toate ţările Uniunii Europene şi creşterea bunăstării animalelor folosite în scopuri ştiinţifice,
Directiva Europeană 86/609 din 1986 a fost îmbunătăţită şi înlocuită cu Directiva
Europeană 63/2010 din 2010. Directiva a început să fie transpusă în legislația română în
2014, iar toate standardele de bunăstare au fost transpuse integral în 2015. Autorizarea
proiectelor ce utilizează animale în scopuri ştiinţifice este acum obligatorie pentru toate
instituţiile ce lucrează pe modele animale. Elementul central al dosarului de autorizare este
evaluarea etică, care va fi făcută de către o comisie stabilită de către instituţia utilizatoare
a animalelor. Evaluarea ar trebui să se facă în conformitate cu unele principii etice pentru
a asigura conştientizarea utilizării animalelor, dacă altfel nu este posibil. Aceste principii
includ justificarea obiectivelor proiectului pentru utilizarea animalelor, analiza
prejudiciu/beneficiu, competenţa personalului, precum şi detalii cu privire la bunăstarea
animalelor. Numai prin evaluarea proiectelor care utilizează animale, precum și cu
respectarea principiilor de etică putem oferi rezultate ştiinţifice bune şi respect pentru
viaţă.
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General principles regarding ethical
evaluation of projects involving laboratory
animals in scientific research
Ş. Moroşan1, C. Coman2
1Sorbonna University, Faculty of Medicine, Paris, France
2"Cantacuzino" National Medical-Military Institute for Research and Development, Bucharest, Romania
Keywords: laboratory animals, project authorization, ethical evaluation, harm/benefit analysis

A large part of global biomedical research is still relying on animal models. In Europe, the
use of animals is strictly regulated. The 86/609/EU Directive was updated in 2010
(2010/63/EU Directive) in order to harmonize the regulatory frameworks across European
Union and to protect the animal welfare better. This Directive started to be transposed into
Romanian legislation in 2014 and all the welfare standards have been fully implemented
in 2015. Authorization of the projects using animals in scientific purposes is now
mandatory for all institutions working on animal models. The centerpiece of the
authorization file is ethical evaluation, which will be made by a commission established by
the user institution. Assessment should be done according to some of ethical principles to
ensure the awareness use of animals if otherwise not possible. These principles include the
justification of project goals for the use of animals, harm / benefit analysis, staff
competence, and details of animal welfare. Only evaluating projects using animals and
respecting the principles of ethics we can provide a good science and respect for life.
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Factori care influenţează adaptarea
studenţilor internaţionali. Un studiu pilot
Cătălina Nicoleta Munteanu, Iulia-Diana Muraru, Magdalena Iorga
Universitatea de Medicină şi Farmacie

Cuvinte cheie: student, medicină, adaptare, universitate

Cercetarea doreşte să identifice factorii care influenţează adaptarea studenţilor
internaţionali la ţara în care migrează pentru a studia medicina. Studiul identifică
dificultăţile studenţilor din primul an de studiu. Printre cauzele identificate sunt
menţionate: limba, transportul public, orarul, cerinţele educaţionale, clima, mâncarea şi
aspecte legate de viaţa familială şi socială. Lucrarea propune şi câteva modalităţi de a
sprijini studenţii în tranziţia lor către o mai bună integrare în ţara de studiu.
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Considerații etice în fața terapiilor biologice - o
provocare pentru reumatolog
Ruxandra-Elena Nagîț1,2, Elena Rezuș1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de Medicină
2Spitalul Clinic de Recuperare Iași, Clinica Reumatologie I
Cuvinte cheie: poliartrita reumatoidă, terapii biologice, protocoale terapeutice, recomandări

Reumatologia ar putea părea privilegiată în ceea ce privește confruntarea cu dilemele
etice, fapt dovedit și prin raritatea cu care acestea sunt discutate în literatura de
specialitate. Cu toate acestea, asupra activității reumatologilor planează provocări etice
subtile, printre care se numără prescrierea terapiilor biologice - opțiuni terapeutice de
importanță vitală pentru pacienții cu patologii imun-mediate. Dată fiind eficacitatea lor,
accesul la acestea ar trebui furnizat fără întârzieri nejustificate, însă, având în vedere
costurile extrem ridicate, prescrierea lor nu este întotdeauna realizată în conformitate cu
recomandările ghidurilor internaționale, ci reglementată la nivel național, după criterii
clinice care diferă semnificativ în diferite țări din Europa. Astfel, nivelul socioeconomic
redus se corelează cu prezența unor criterii de eligibilitate mai stricte și a inegalităților în
accesul la tratament. În cazul pacienților cu Poliartrita Reumatoidă, în medie doar 59%
dintre cei cu indicație pentru terapiile biologice conform criteriilor EULAR (între 86%, în
țările cu acces ”ridicat” și 13%, în cele cu acces ”redus”) rămân eligibili după aplicarea
criteriilor naționale. Deși aparține grupului cu ”acces moderat”, alături de majoritatea
țărilor din Europa Centrală și de Est, România prezintă variații semnificative chiar și la nivel
local, între locuitorii mediului urban și ai județelor cu un nivel de trai ridicat, comparativ cu
cei ai județelor defavorizate. Prin urmare, selecția inegală și inechitabilă, independent de
indicațiile clinice, a candidaților la tratamentul biologic în cazul bolilor reumatismale pune
în dificultate nu doar autorii politicilor de sănătate publică, ci, mai ales, medicul nevoit să
pună în balanță atât beneficiul pacientului, cât și costurile pentru societate.
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Ethical considerations when prescribing
biologic therapies - a challenge for the
rheumatologist
Ruxandra-Elena Nagîț1,2, Elena Rezuș1,2
1"Grigore T. Popa" University of Medicine and Pharmacy Iași, Faculty of Medicine
2Clinical Recovery Hospital Iași, Rheumatology Clinic I

Rheumatology may not seem as ethically challenging as other fields of medicine, given the
scarcity of literature regarding this topic. Ethics, however, suffuses our daily activities in a
lot of subtle manners - one of which involves the prescription of biologic therapies. Due to
their effectiveness and potential to reduce long-term disability, these are extremely
important therapeutic options for patients with rheumatic diseases, to whom affordable
access should be provided without any unnecessary delay. However, as their costs are
extremely high, they are not always accessible to all patients in accordance with the
international guidelines. Moreover, there are clinical criteria regulating their prescription
at a national level, which differ significantly across Europe. Thus, a lower socioeconomic
welfare tends to correlate with stricter eligibility criteria and inequities in access to
treatment. In the case of Rheumatoid Arthritis (RA), an average of only 59% of the patients
eligible for biological therapies according to EULAR criteria (ranging from 86% in “high
access” to 13% in “low-access” countries) remain eligible after applying the national
reimbursement criteria. Although Romania belongs to the “moderate access” category,
together with the majority of the Central and East-European countries, the accessibility of
RA patients to biological therapy varies significantly even across the country – between
the urban areas, specifically those with higher standard of living, and the more deprived
areas. Therefore, the unequal and inequitable selection of candidates for biologics,
independent of clinical indication, challenges not only those who authorize public health
policies, but, most importantly, the physicians who must weigh the overall benefit of the
patient against the costs to society.
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Abordarea discursurilor sociale în gestionarea
poveştilor de practică a viitorilor asistenţi
medicali utilizând metoda narativă
Mihaela-Cătălina Neculau, A.S. Sandu
Şcoala Doctorală de Sociologie, Universitatea din Oradea, Oradea, România

Cuvinte cheie: discurs social, poveşti semnificative, medicina narativă

Alegerea profesiei de asistent medical are de regulă mai multe fundamente, de cele mai
multe ori fiind regăsite ca motive la cursanţii de anul I dorinţa de a ajuta oamenii, dorinţa
de a contribui cumva la procesul de însănătoşire, diversele experienţe personale avute în
familie sau faptul ca domeniul medical este perceput ca fiind unul bine remunerat oferind
un loc de muncă stabil. Dincolo de motivele alegerii de a profesa în domeniul asistenţei
medicale, fiecare cursant, viitor asistent medical, se confruntă inevitabil cu poveşti de
suferinţă pentru care sunt mai mult sau mai puţin pregătiţi. Programul de Medicină
Narativă realizat de Rita Charon (2006) a pornit de la ideea de a dezvolta abilităţile de
comunicare ale viitorilor profesionişti care vor activa în domeniu, iar parcursul personal pe
drumul devenirii profesionale în asistenţa medicală şi participarea la grupuri de medicină
narativă, au dus la orientarea către poveste ca generatoare de sens în crearea realităţii
personale şi profesionale în abordarea Programului de Medicină Narativă, elementul
central fiind discursurile semnificative care ar putea contribui la construirea identităţii
profesionale.
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Aspecte etice în domeniul medicinei
reproductive
M. Onofriescu¹,², Alexandru Luca¹,², Adina-Elena Tănase¹,²
1Departamentul de Obstetrică și Ginecologie, ”Grigore T. Popa”, Universitatea de Medicină și Farmacie,
Iași, România
2Departamentul de Obstetrică și Ginecologie, Spitalul Clinic ”Cuza-Vodă”, Iași, România
Cuvinte cheie: etică, donare embrioni, medicină reproductivă

Numeroase controverse se discută astăzi, între ceea ce este corect sau greșit în domeniul
medicinei reproductive. În timp ce comitetele de etică nu au fost întotdeauna clare într-o
zonă încă incertă, în prezent, legi din ce în ce mai restrictive și dezbătute au început să
apară. De exemplu, una din cele mai importante țări din Europa, Marea Britanie, și-a
modificat regulile astfel încât donatorii să nu mai fie anonimi și la atingerea vârstei de
maturitate, nou-născutul rezultat, să poată obține informații de identificare despre
părintele biologic.
Mulți susțin că părinții trebuie să decidă dacă doresc sau nu să-și informeze copilul că unul
sau amândoi nu sunt părinții biologici. Problema secretului medical a devenit
controversată, când includerea frazei ”prin donație” a dorit să fie introdusă pe certificatul
de naștere. Deși nu le putem forța părinților afirmații şi această propunere a fost respinsă
în trecut, în ultimul deceniu a fost susținut tot mai mult ”dreptul” la adevăr a nounăscutului.
Cunoscut fiind faptul că terapiile pot evolua prin experimente, există o problemă între a
promova sau nu donarea de embrioni prin bani. Se poate argumenta pro și contra, dar ceea
ce știm sigur este că acesta discuţie nu mai fi una neabordată. Unii au încercat să ascundă
de bunăvoie faptul că au oferit bani sau au angajați forțați să contribuie la dezvoltarea
”științei”, cum ar fi cazul care a zguduit medicina reproductivă cu medicul Woo Suk Hwang.
În concluzie, problemele etice vor fi întotdeauna parte a medicine reproductive, dar
depinde de noi să facem ceea ce este potrivit pentru pacienții noștri și de ce nu, pentru
propria conștiință.
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Ethical matters in the world of assisted
reproductive medicine
M. Onofriescu¹,², Alexandru Luca¹,², Adina-Elena Tănase¹,²
1Department of Obstetrics and Gynecology, “Grigore T. Popa”, University of Medicine and Pharmacy, Iași,
Romania
2Department of Obstetrics and Gynecology, Clinical Hospital “Cuza-Vodă”, Iași, Romania
Keywords: ethics, donation, assisted reproductive medicine

Many controversies lie between what is right or wrong in the field of assisted reproductive
medicine. While ethics committees have not been always strict in a still grey area,
nowadays, more and more restrictive and debated laws have started to make way. For
example, one of the most important countries in Europe, Great Britain, has modified its
rules so that donors are no longer to be anonymous and, on reaching the age of maturity
of the resulted newborn, they can obtain identifying information about their biological
parent.
Many argue that the parents are to decide whether or not they want to inform their child
that one or they or both are not the biological parents. The question of secrecy has become
controversial, when a proposal for an inclusion of the phrase ‘‘by donation’’ wanted to be
introduce on the long version of the birth certificate. Although we cannot force the parents
to tell, and this proposal has been rejected in the past, the last decade has seen growing
support for the ‘‘rights’’ to the truth of the newborn.
Knowing that medicine has the potential to evolve by experiments, there is a matter of
promoting or not embryo donation through money. One can argue many pros and cons
concerning this issue, what we know for sure are that it can no longer remain unspoken.
Some tried to hide willingly the fact that they offered money or forced employees to
contribute for the benefit of “science”, like the case that “earth quaked” the world of ART
of Woo Suk Hwang.
In conclusion, ethical problems will always be part of the ART world, but it is up to us to do
what is right for our patients and why not, our own conscience.
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Confidențialitatea actului medical – între
preferințele pacientului și riscul colectiv
Andreea-Luiza Palamaru, Ioana-Florina Mihai, Elena Toader
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon” Iași, România
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase “Sfânta Parascheva” Iași, România
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași, România
Cuvinte cheie: confidențialitate, beneficiu, conflict etic, HIV

Introducere: Respectul confidențialității și al autonomiei reprezintă baza relației medicpacient. Personalul medical implicat în acordarea îngrijirilor medicale are obligaţia morală
de a păstra secretul profesional, excepție făcând situațiile care implică risc pentru
sănătatea publică.
Prezentare caz: Vă prezentăm cazul unei paciente în vârstă de 43 de ani, internată cu
simptome nespecifice (febră, dureri toracice, scădere ponderală semnificativă) în Clinica
de Pneumologie, unde este depistată cu rezultat serologic pozitiv pentru Virusul
Imunodeficienței Umane (HIV) și diagnosticată cu pneumonie asociata Sindromului de
Imunodeficiență Umană Dobândită (SIDA). Pacienta și-a exprimat preferința de a nu fi
aduse la cunoștinţă familiei, diagnosticele sale. La scurt timp de la internare, starea
pacientei se degradează, aceasta decedând.
Ce ar trebui să facă medicul în acest caz? Să comunice familiei diagnosticele, să respecte
preferințele pacientei exprimate în timpul vieții? Cum ar trebui să gestioneze etic
informațiile din dosarul medical după decesul pacientei? Acestea sunt principalele dileme
etice ale cazului, care impun identificarea celei mai bune soluții la conflictul generat de
respectarea balanței risc-beneficiu. Este necesar să fie anunțat medicul de familie, acesta
recomandând familiei analize pentru detectarea unei posibile infecții cu virusul HIV.
Medicul de familie va comunica diagnosticul de boală SIDA a pacientei, doar în situația
confirmării bolii și la restul membrilor familiei.
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Concluzii: În practica medicală binele unui pacient individual poate fi
amendat în favoarea binelui comunității. Respectarea confidențialității este
depășită de interesul public de prevenție a unei vătămări grave.

Confidentiality of the medical act - between
patient preferences and the collective risk
Andreea-Luiza Palamaru, Ioana-Florina Mihai, Elena Toader
“St. Spiridon” Emergency County Hospital, Iaşi, Romania
"ST. Parascheva" Infectious Diseases Clinical Hospital
“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy Iaşi, Romania

Keywords: confidentiality, benefit, ethical conflict, HIV

Introduction: Respecting confidentiality and autonomy is the basis of the doctor-patient
relationship. The health care professionals involved in the provision of medical care, have
the moral obligation to maintain the professional secrecy, except the situations that
involvs a risk for the public health.
Case presentation: We present the case of a 43-year-old patient who was admitted to the
Pneumology Clinic with non-specific symptoms: fever, chest pain, significant weight loss
and she was detected with a serologically positive result for the human immunodeficiency
virus (HIV) and diagnosed with pneumonia associated with human immunodeficiency
syndrome. The patient expressed the preference to keep this information secret from her
family.
Shortly after hospitalization, the patient's condition deteriorates and she dies. What should
the doctor do in this case, from the ethical point of view? To communicate the diagnoses
to the family or to respect the patient's preferences expressed during life? How should the
doctor manage the medical information after the patient's death? These are the main
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ethical dilemmas of the case, which require the identification of the best solution to the
conflict generated by respecting the risk-benefit balance.
The epidemiologist and the general practitioner must be informed, because they can
recommend to the family additional tests to diagnose a possible HIV infection. The general
practitioner will only communicate the patient's diagnosis if the disease is confirmed to
the other family members.
Conclusions: In medical practice, the well-being of an individual patient can be exceeded
in the favor of the community's well-being. Respecting confidentiality is outweighed by
the public interest in preventing serious damages.
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Paradoxurile gestionării riscurilor medicale
Alina Patrakova
Departamentul de Bioetică și Expertize Umaniste, Institutul de Filosofie al Academiei de Știinţe din Rusia
Catedra de Filosofie și Discipline Umaniste, Institutul Creștin-Ortodox ”Sf. Filaret”, Moscova, Federația
Rusă
Cuvinte cheie: medicină preventivă, gestionare a riscurilor medicale, autopacientizare, Quantified Self

Medicina celor 4P (personalizată, predictivă, preventivă, participativă), bazată pe strategiile
proactive de gestionare a riscurilor pentru sănătate, poate fi numită ”medicina a riscurilor”.
Acest referat reprezintă o încercare de a depista eventuale riscuri ale acesteia din
perspectiva bioeticii și filosofiei. Asemenea strategii proactive pot fi motivul pentru o
intervenție chirurgicală radicală în baza unor prognoze nefavorabile (de exemplu,
mastectomie preventivă în cazul riscurilor genetice de dezvoltare a cancerului). Totodată,
mastectomia preventivă, având drept scop evitarea unei boli potențiale, de fapt, agravează
starea reală a unei paciente. Trăsăturile caracteristice medicinei preventive apar similare cu
fenomenul contemporan Quantified Self. Adepții acestui trend utilizează dispozitive și
aplicații pentru a monitoriza parametrii legați de sănătate și fitness. Totodată, practicând
monitorizarea continuă a propriilor procese vitale, un individ sănătos devine asemănător
cu un ”pacient pe monitor”. Practicile de urmărire a riscurilor implicit se transformă în
”autopacientizare”. Atenția sporită la datele monitorizării și dorința persistentă de a
preveni orice risc posibil poate căpăta forme de dependență psihologică față de măsuri
preventive. Astfel, este tot mai dificil de demarcat granița dintre prezicerea unei patologii
potențiale și manifestarea ei actuală. Încercarea de a prognoza eventualele riscuri ale unei
”vânători de riscuri” duce la concluzia paradoxală că tocmai intenția persistentă de a
depista și minimiza riscurile, creează riscuri noi, ca într-un cerc vicios. Vorbind figurativ,
șarpele – simbolul tradițional al artei de vindecare – nu mai este încolăcit în jurul toiagului
lui Esculap sau pocalului Hygeei, ci imaginea emblematică pentru ”medicina riscurilor”
devine Uroboros, șarpele care își mușcă coada.
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Întreruperea de sarcină după malformaţiile
detectate tardiv
F.V. Perde1, Violeta Ionela Chirica1, C.G. Herghelegiu3, Ioana Ruxandra
Turlea2, G.C. Curca1
1Disciplina de Medicină Legală şi Bioetică – Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”
Bucureşti, România
2Institutul Naţional de Medicină Legală ”Mina Minovici” Bucureşti
3Disciplina de Obstetrică şi Ginecologie Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti

Cuvinte cheie: avort, feticid, malformaţii congenitale, inducerea travaliului, histerotomie

Introducere: Potrivit Codului Penal din România, criteriile conform cărora sarcina poate fi
întreruptă după vârsta gestaţională de 24 de săptămâni nu sunt precis definite, aceasta
putând fi făcută doar “în interesul mamei şi copilului”. Ordinul 359/2012 stipulează ca orice
produs de concepţie expulzat viu din organismul matern este declarat nou-născut viu la
peste 24 de săptămâni vârsta gestaţională. Anumite malformaţii congenitale, cum ar fi cele
cerebrale, pot fi depistate doar tardiv cu ajutorul ecografiei, după ce fătul este viabil
extrauterin.
Material şi metode: În această lucrare ne propunem să realizăm un algoritm etic privind
terminarea cursului sarcinii, bazat pe criterii medicale, atunci când sunt depistate târziu
malformaţii fetale grave. “Interesul fătului”, pragul viabilităţii, riscul asociat naşterii
premature, limita de detecţie a malformaţiilor, resursele terapeutice disponibile, precum şi
îngrijirea paliativă postnatală a nou-născutului sunt discutate în general. Un diagnostic
prezumtiv sau incomplet necesită o a doua opinie, aspect ce întârzie adoptarea unei decizii
informate şi creşte presiunea exercitată asupra părinţilor şi medicului.
Rezultate şi limite: Suplimentar prevederilor legislative, un algoritm etic poate fi utilizat
pentru a obţine o recomandare medicală, după care mama ştiind atât opţiunile terapeutice
accesibile cât şi prognosticul malformaţiei fetale, poate lua o decizie informată cu privire
la întreruperea sarcinii. Însă, având în vedere complexitatea fiecărui caz în parte, este
imposibilă stabilirea unei soluţii general valabilă, care schimbă greutatea principiilor etice
medicale.
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The interruption of pregnancy after latedetected malformations
F.V. Perde1, Violeta Ionela Chirica1, C.G. Herghelegiu3, Ioana Ruxandra
Turlea2, G.C. Curca1
1Legal Medicine and Bioethics, ”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest
2Obstetrics and Gynaecology department, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy Bucharest
3National Institute of Legal Medicine ”Mina Minovici” Bucharest

Keywords: abortion, foeticide, congenital malformation, labour induction, histerotomy

Introduction: According to the Romanian Penal Code the requirements for termination of
pregnancy after 24 weeks of gestation are not precisely defined, being stated that the
interruption can only be made for therapeutic reasons “in the interest of the mother or the
foetus”. The order 359/2012 states that a live birth is declared new-born alive after 24
weeks of gestation. Some serious malformations, such as brain anomalies can be
diagnosed by ultrasonography only belatedly, when the foetus is theoretically able to
survive extrauterine.
Scope, Methods: In this work we propose an ethical algorithm regarding the termination
of pregnancy based on medical criteria when a serious foetal malformation is detected in
late pregnancy. The “foetal interest”, the viability threshold, the prematurity risk, the onset
and the dynamics of detectable malformations, the available therapeutic resources, the
postnatal palliation care are generally discussed. A presumptive or incomplete diagnosis
compel for a second opinion which further delay the timing for an informed decision and
put a higher pressure for parents and physician. Also, more specialists are needed, later the
appropriate solution is available.
Results and limitations: In addition to the legislative stipulation, an ethical algorithm can
be used to achieve a medical recommendation after which the mother can make an
informed choice, knowing both the accessible therapeutic options and the prognosis of
foetal malformation. However, it’s impossible to draw a general solution given the
complexity of each case, which put a different weigh on the principles of medical ethics.
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[Sympáscho – gr.] și [splangkhnízomai].
Compătimirea și iubirea profundă a lui Hristos
pentru om, concretizate în vindecarea
bolnavilor - paradigme pentru medicii creștini
Liviu Petcu
Facultatea de Teologie Ortodoxă ”Dumitru Stăniloae”, Universitatea ”Al. I. Cuza”, Iași

În referatul meu, intenționez să reliefez, dintru început, sensurile celor doi termeni grecești
[sympáscho] și [splangkhnízomai] în Noul Testament, căci aceștia revelează, într-un fel sau
altul, iubirea nehotărnicită, mila nemărginită și compasiunea profundă a lui Dumnezeu
pentru oameni, atribute dumnezeiești ce pot fi întrupate de medicii creștini în relația cu
aproapele suferind. În continuare, îmi propun să evidențiez faptul că iubirea profundă, mila
și compătimirea lui Hristos se concretizau prin vindecarea bolnavilor cu care venea în
contact. Medicul creștin, ca ucenic al Domnului și ca următor al Lui, are vocația de a traduce
aceeași compasiune în fapte, de a lucra la rândul său, ca și Hristos, pentru a vindeca, a ușura,
a mângâia, a elibera de rău sau a întinde o mână salvatoare acolo unde nevoia o reclamă.
Suferinţa lumii Îl ”afectează” și Îl îndurerează pe Creator. Prin activarea spre alinarea
suferinţei în lume, alinăm tristeţea lui Dumnezeu, Care nu rămâne impasibil, ci se
împărtăşeşte de această suferinţă. Datoria unui medic bun nu se rezumă doar la a
diagnostica și a prognostica, la modul cât mai exact, cu mijloacele și metodele cele mai
avansate, cât și a înțelege, a asculta, a stabili o relație de încredere cu pacientul și familia
sau apropiații acestuia. Medicul credincios, rugător, care-i iubește pe cei suferinzi și-i ajută,
apropiindu-se de ei cu dragoste și bunăvoință, Îl interiorizează pe Hristos Care lucrează prin
el pentru tămăduirea și mângâierea celui bolnav. Medicul de vocație și de bună credință
se angajează solemn în a-și consacra întreaga viață în serviciul umanității și în a exercita
această artă cu conștiință, demnitate și iubire de semeni, considerând sănătatea
pacientului ca primul său scop, așa cum a procedat și Hristos Domnul Care nu a socotit
nimic mai de preț decât vindecarea sufletească și trupească a oamenilor.

105 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019

Probleme de etică în spitalizarea pacienților cu
patologie reumatismală
Ana-Maria Pop3, C. Rezuş1,2, Gabriela Melinte², Ana-Roxana GănceanuRusu1,2, Andreea Clim1,2, Nicoleta Dima1,2, Elena Rezuş1,3
1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa“ Iaşi, România
2Spitalul Clinic Judeţean de Urgență ”Sf. Spiridon“, Clinica III Medicală, Iaşi, România
3Spitalul Clinic de Recuperare, Clinica I Reumatologie, Iaşi, România
Cuvinte cheie: patologie reumatismală, autonomie, complianţă, spitalizare

Introducere: Aspectele etice ale actului medical în reumatologie au devenit partea
integrantă din demersul diagnostic și terapeutic și ridică zilnic noi provocări și controverse.
Material şi metodă: S-a realizat o revizuire sistematică a literaturii de specialitate cu privire
la impactul psihosocial asupra pacientului și implicarea sistemului sanitar prin durata
prelungită a spitalizării și costul medicamentelor în cazul pacienților cu afecțiuni
reumatologice dizabilitante, precum spondilita anchilozantă, osteoartroza, poliartrita
reumatoidă și sclerodermia, analizând date recent publicate.
Rezultate: Au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă medicii zilnic în
relația cu pacienții cu boli inflamatorii reumatismale cronice, printre care, cele mai
importante sunt: costul ridicat al medicamentelor ce determină o scădere a complianței
terapeutice, procurarea dificilă a medicamentelor, spitalizările prelungite și reevaluările
medicale frecvente, anticiparea unor efecte adverse, confuzii și neînțelegerea stării de
sănătate sau a terapiei. De asemenea, impactul pe termen lung al afecțiunilor dizabilitante
se află într-o relație directă cu numărul de articulații afectate și duce adesea la izolare
socială, depresie și scăderea calității vieții. Recuperarea în patologia reumatismală este o
parte importantă în evoluția bolii, fiind un model de terapie multidisciplinar ce crește
autonomia pacientului, dacă acesta conștientizează necesitatea sa și efectele pe termen
lung.
Concluzii: Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii, cresc nevoile pacienților de a înțelege
implicațiile afecțiunilor reumatismale asupra stării de sănătate precum și necesitatea
monitorizării și recunoașterii unor schimbări în evoluția bolii pentru a-și menține
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complianța la tratament, în ciuda tuturor comorbidităţilor asociate şi a controverselor
legate de anumite decizii de tratament.

Ethical issues in the hospitalization of patients
with rheumatic pathology
Ana-Maria Pop3, C. Rezuş1,2, Gabriela Melinte², Ana-Roxana GănceanuRusu1,2, Andreea Clim1,2, Nicoleta Dima1,2, Elena Rezuş1,3
1”Grigore T. Popa“ University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania
2”Sf. Spiridon“ Emergency County Clinical Hospital, 3rd Medical Clinic, Iaşi, Romania
3Clinical Rehabilitation Hospital, 1st Rheumatology Clinic, Iaşi, Romania

Keyswords: rheumatic pathology, autonomy, compliance, hospitalization

Introduction: The ethical aspects of the medical act in rheumatology have become an
important part of the diagnostic and therapeutic approach and raise new challenges and
controversies daily.
Material and method: This systematic review of the literature focuses on the psychosocial
impact of disabling rheumatologic diseases, such as ankylosing spondylitis, osteoarhtitis,
rheumatoid poliatrtitis and systemic scleroderma on the patient’s quality of life and the
involvement of the healthcare system through the prolonged hospitalization and the high
cost of medication for these patients, analyzing recently published data.
Results: The main problems that physicists encounter in the relationship with the patients
with chronic rheumatic inflammatory diseases have been identified, among which, the
most important are: high costs associated with modern antirheumatic therapy, which
causes a decrease in treatment adherence, difficult provision of drugs, prolonged
hospitalizations and frequent re-evaluations, anticipation of adverse effects, confusion and
misunderstanding of the disease or therapy. Also, the long-term impact of disabling
conditions is in direct relation with the number of joints affected, and often leads to social
isolation, depression and decreased quality of life. Recovery in rheumatic pathology is an
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important part of the evolution of the disease, being a multidisciplinary therapy that is
aimed at increasing the patient's autonomy, as long as he is aware of its long-term effects.
Conclusions: With the development of new technologies, raises the patients' need to
understand the implications of rheumatic diseases on health status and the need to
monitor and recognize changes in the evolution of the disease in order to maintain
treatment adherence, despite all the asociated comorbidities and controversies related to
certain treatment decisions.

Aspecte etice şi sociale legate de accesul
studenţilor la o alimentaţie sănătoasă
Lavinia Maria Pop, Magdalena Iorga, Iulia-Diana Muraru
Universitatea de Medicină şi Farmacie

Cuvinte cheie: student, nutriţie, etică, sănătate fizică

Alimentaţia sănătoasă este un factor important pentru menţinerea sănătăţii fizice şi psihice
a tânărului adult.
Durata studiilor academice reprezintă o perioadă solicitanta atât din punct de vedere fizic
cât şi intelectual, motiv pentru care aportul nutriţional este extrem de important pentru
studenţi, pentru a face faţă solicitărilor zilnice.
Lucrarea prezintă dificultăţile studenţilor legate de accesul la o alimentaţie sănătoasă şi
modalităţile prin care familia, instituţia de învăţământ dar şi comunitatea pot să contribuie
la menţinerea sănătăţii acestei populaţii.
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Impactul nutriţiei deficitare a studenţilor
asupra sănătăţii adultului: o problemă de
sănătate publică
Lavinia Maria Pop, Magdalena Iorga, Iulia-Diana Muraru
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa", Iaşi

Cuvinte cheie: student, sănătate publică, adult, nutritive

Asigurarea unei nutriţii sănătoase este importantă atât pentru dezvoltarea fizică şi psihică
a persoanei dar ea reprezintă şi o prioritate din punct de vedere al sănătăţii publice.
Lipsa unei alimentaţii sănătoase are impact asupra sănătăţii fizice, pe tot parcursul vieţii şi
este responsabilă de apariţia unor boli cronice netransmisibile (diabet, dislipidemii,
sindrom metabolic, boli cardio-vasculare etc).
Asigurarea unei alimentaţii sănătoase pe parcursul studenţiei, atunci când accesul la
alimente este limitat şi se face haotic, ar trebui să reprezinte o problemă de sănătate
publică, prin prevenirea dezvoltării ulterioare a unor boli cronice şi prin diminuarea
costurilor asociate îngrijirii acestora.
Lucrarea prezintă o abordare teoretică a acestei problematici.
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Discernământul ideilor întrupate. Bioetica
între spiritualitate și ideologie
M. Pușcașu
Asociația Bucovina Profundă

Nevăzutele sunt mai importante decât cele văzute, primele determinându-le pe cele din
urmă. Există valori mai de preț decât simpla supraviețuire, de aceea există situații în care
un om preferă jertfa de sine pentru ceva care el consideră că este mai important decât
existența proprie. Paradoxal, orice progres ontologic real presupune un sacrificiu. Clipa
prezentă este sacrificată pentru un bine viitor, soldatul își pune viața pentru țara sa, mama
sacrifică tot pentru copii, martirii suferă tortura și moartea decât să se lepede de
Dumnezeu, savantul își sacrifică timpul pentru binele omenirii. Pe cine şi ce poți jertfi: O
caracteristică a spiritualității este jertfa voluntară de sine sau de ce-i al tău pentru
transcendent, iar specific unei ideologii este sacrificarea celorlalți pentru impunerea
succesul ideologic. Viața spirituală e firească și general umană (homo religiosus), dar e
posibilă doar în libertate, iar ideologia, fiind construct artificial, poate trăi doar forțat,
impusă ca obligatorie. Există în acest front al cunoașterii și categorii de patologii
spirituale/psihologice: jertfa de sine pentru principii inferioare sau egocentrice
(transgenderismul, anorexia nervosa ș.a.) sau jertfirea altora pe altarul ideologiei proprii
(sclavia, rasismul, scorul social din China actuală ș.a.). Impunerea cu forța legii sau a armelor
a ideologiilor a dat naștere tuturor formelor de totalitarism sau colectivismele (până la
corectarea politică forțată a neomarxismelor recente). Soljenițîn spunea că a realizat în
gulag că granița dintre bine și rău nu trece pe hărțile politice, ci prin mijlocul inimii fiecărui
om. Tot el considera Procesul de la Nurenberg ca fiind cel mai important eveniment al
sec.XX. Bioetica are și această răspundere de a discerne și consolida principii care să
prevină repunerea in scenă a patologiilor totalitare la nivel personal sau societal.
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Responsibility of the embodied ideas.
Bioethics between spirituality and ideology
M. Puscasu
Bucovina Profundă Association

The unseen are more important than the ones seen, the former determining the latter.
There are values more valuable than mere survival, which is why there are situations in
which a man prefers self-sacrifice for something that he considers to be more important
than his own existence. Paradoxically, any real ontological progress requires sacrifice. The
present moment is sacrificed for the good of the future, the soldier lays down his life for
his country, the mother also sacrifices for the children and the martyrs suffer torture and
death rather than give up God, the scientist sacrifices his time for the good of mankind.
Who and what you can sacrifice: A characteristic of spirituality is the voluntary sacrifice of
self or yours for the transcendent, and specific to an ideology is the sacrifice of others to
impose ideological success. Spiritual life is embedded in human nature and spreaded in
entire world and history (homo religiosus), but it is possible only in condition of freedom,
and ideology, being an artificial construct, can only live by force, imposed as compulsory.
In this front of knowledge exists also some categories of spiritual / psychological
pathologies: the self-sacrifice for inferior or egocentric principles (transgenderism,
anorexia nervosa etc.) or the sacrifice of others on the altar of their own ideology (slavery,
racism, social score in present-day China etc.) The imposition of ideologies by force of law
or weapons has given rise to all forms of totalitarianism or collectivism (up to the recent
trend of forced political correction of non-Marxist origin). Soljenițin said that he realized in
the gulag that the border between good and evil does not pass on the political maps, but
through the heart of every man. He also considers the Nuremberg Trial to be the most
important event of the twentieth century. Bioethics also has this responsibility to discern
and consolidate principles that prevent the re-enactment of totalitarian pathologies on a
personal or societal level.
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How can Plato be relevant for contemporary
medicine?
T.Şt. Rotaru
University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa ” Iaşi
"Alexandru Ioan-Cuza" University of Iaşi

Key words: autonomy, health, holistic medicine, Plato, philosophy

Introduction: Plato’s ideas about medicine and care often appear in his dialogues. The
philosopher uses medicine as a metaphor, as an analogy for philosophy, as an example of
privileged practice, an allusion to politics or craftsmanship.
Method: We analyzed Plato’s Dialogues in order to find out the places where medicine and
doctors are mentioned. We did a conceptual analysis and compared what transpires in the
Dialogues with some of the current understanding about medicine and doctors.
Results: Despite long distance in time between medicine in ancient Greece and medicine
as we understand it today, there is a significant amount of teachings that can help us cope
with current day problems about the doctor-patient relationship. For Plato, it appears that
the „patient” is a part of the whole which got dislocated from the metaphysical order which
is common for body parts, soul parts and city parts. Care seeks to restore that specific
element to its original place and function. Health tries to restore or include the person or
an entire community into a general order of proper functions and places. Furthermore,
true „patient autonomy” might be seen in actions that are truly wanted by the person not
in actions that seem fit. If we allow ourselves to understand autonomy as freedom
conducted towards what is good, real knowledge finds itself in antithesis with spoiling.
Conclusion: Reading Plato can give us new insight in how to solve contemporary problems
about doctor-patient relationship and about medical choices. It connects with the holistic
approach, the form of healing that considers the whole person in the quest for optimal
health and wellness body, mind, spirit, and emotions. It might also give us a new
understanding about what patient autonomy should be and who has the right to decide
true beneficence. A thorough reading of Plato’s Dialogues and a good understanding of
his concepts is beneficial in proposing solutions for contemporary medical practice.
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Mediatorii sanitari și sănătatea populației
rrome în Europa
Roxana Elena Rusu1,3, Beatrice Gabriela Ioan2,3
1Spitalul Clinic Județean de Urgențe ”Sf. Spiridon”, Iași, România
2Institutul de Medicină Legală, Iași, România
3Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România
Cuvinte cheie: populația rromă, mediatori sanitari, integrare

Introducere: Populația rromă este cel mai numeros grup etnic al Europei. Majoritatea
rromilor sunt victime ale excluderii sociale, cu toate ca țările Uniunii Europene luptă
împotriva discriminării. În acest context, mediatorii sanitari au scopul de a reduce
consecințele negative ale barierei lingvistice și ale diferențelor socio-culturale în contextul
îngrijirilor medicale. Scopul final este crearea opțiunilor de îngrijire medicală egale pentru
populația rromă si cea nativă referitor la accesibilitatea și calitatea acestora.
Material și metodă: Informațiile au fost selectate din cadrul rapoartelor anuale ale unor țări
membre ale Uniunii Europene referitoare la integrarea populației rrome, cu scopul de a
analiza problemele de sănătate ale populației rrome, măsurile luate de acestea cu privire
la îmbunătățirea accesului acestora la îngrijiri medicale, numărul mediatorilor sanitari și
implicarea acestora.
Rezultate: Datele colectate arată ca speranța de viață a populației rrome este mai mică
comparativ cu cea a populațiilor native. Problemele de sănătate ale acestui grup etnic sunt
variate-prevalența mare a bolilor cronice, urmărirea necorespunzătoare a sarcinilor
femeilor rrome, accesul dificil al acestora la măsuri preventive. Numărul mediatorilor
sanitari este variat în țările europene, însă implicarea acestora atât în comunitățile rrome,
cât și în instituțiile medicale este foarte importantă.
Discuții: Integrarea populației rrome este un proces dificil în toată Europa, iar
îmbunătățirea sănătății acestora reprezintă unul dintre principalele obiective ale Uniunii
Europene. Pentru acest lucru, mediatorii sanitari ocupă un loc central în îmbunătățirea
accesului pacienților din populația rromă la îngrijiri de sănătate și, astfel, a stării de sănătate
a acestora.
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Health mediators and the health of Roma
people in Europe
Roxana Elena Rusu1,3, Beatrice Gabriela Ioan2,3
1County Emergency Clinical Hospital “Saint Spiridon”, Iaşi, Romania
2Institute of Forensic Medicine, Iaşi, Romania
3“Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania
Keywords: Roma people, health mediators, integration

Introduction: The Roma population is the largest ethnic group in Europe. Most Roma are
victims of social exclusion, although EU fights discrimination. In this context, health
mediators aim to reduce the negative consequences of the language barrier and sociocultural differences in the context of health care. The ultimate goal is to create equal care
options for the Roma and native population regarding their accessibility and quality.
Material and method: The information was selected from the annual reports of some
member countries of the European Union on the integration of the Roma population, in
order to analyze the health problems of the Roma population, the measures taken in order
to improve their access to health care, the number of health mediators and their
involvement.
Results: The data collected show that the life expectancy of the Roma population is lower
compared to that of the native populations. The health problems of this ethnic group are
varied - the high prevalence of chronic diseases, inadequate follow-up of the pregnancies
of Roma women, their difficult access to preventive measures. The number of health
mediators is varied in the European countries, but their involvement both in the Roma
communities and in the medical institutions is very important.
Discussions: The integration of the Roma population is a difficult process throughout
Europe, and improving their health is one of the main objectives of the European Union.
Therefore, health mediators play a central role in improving the access of the patients from
the Roma population to health care and thus of their health status.
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Bioenhancement, artificial intelligence,
spirituality and God-like responsibility of
mankind – Bioethical challenges
A. Sandu
“Ştefan cel Mare” University of Suceava
”Lumen” Socio-Human Research Center

Keywords: virtual space, internet of things network, artificial intelligence, virtual hyperspace

The process of virtualization of the social space is based on the transfer of social
interactions in a special environment of virtual hyperspace, based on instant
communication and eliminating objective distances due to online communication media.
A number of philosophers, including Nick Bostrom, discuss the issue of bioenhancement
and the emergence of an artificial intelligence, a depository of all human knowledge
capable of interacting with both human beings, possibly based on neural interfaces, and
also with various objects, transformed into intelligent objects and connected to each other
through the Internet of Things Network. In the context of this article, we are interested to
what extent such an artificial intelligence may be the subject of quasi-religious beliefs, but
also how humanity might relate differently to the Divine, due to interacting with a Godlike artificial intelligence. Also, we will stress on the challenges raised by artificial
intelligence technology in medicine and bioethics.
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Ethical values in Romanian society. Between
tradition and modernity
A. Sandu
Center for Studies in Applied Ethics of “Ştefan cel Mare” University from Suceava

Keywords: ethical values, ethical principles, ethical prescriptions, social construction of values

Values such as human dignity, (medical) responsibility, respect for the autonomy of the
individual (patient), compassion, caring, etc. are subject to the mechanisms of social
construction, and their content suffers an interpretative drift under the impact of social
interaction in various social contexts. Constructs, once established, are perceived as
universal, and the individual takes them for granted and perceives them as such, unaware
of their context dependence. The change of context, under the impact of scientific
innovations, leads to the deconstruction of the universality claim of the intrinsic values
themselves, while the overlap between values (instrumental and intrinsic), principles and
guidelines is generally confusing for the individual who is unfamiliar with the ethical
literature. Unfortunately, a similar confusion arises among individuals, when, having no
personal vision of what constitutes an ethical value for themselves, and being in a position
to respect ethical codes built without a clear relation to values, but only to a a series of
principles, which emphasize the sanctioning side and not the prescriptive affirmative of
ethics, reject the necessity of an ethical reflection, considering this activity as an additional
bureaucratic element. The model proposed by us in this paper, being based on a relational
constructionist theory, completely eliminates the discussion about the intrinsic or extrinsic
character of values, since no value in itself can be recognized in the absence of an
agreement on the interpretations that the communicative actors assign to the respective
value.
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O nouă abordare în lupta cu o veche zoonoză tuberculoza
Violeta-Elena Simion, Adriana Amfim, Mădălina Belous, Monica Pârvu
Facultatea de Medicină Veterinară, Universitatea ”Spiru Haret”, București, România
Cuvinte cheie: tuberculoză, screening neinvaziv, compuși organici volatili, vaci în lactaţie

Tuberculoza (TB), una dintre cele mai vechi boli, continuă să fie în atenția specialiștilor, deși
se raportează o reducere a epidemiei de tuberculoză și o scădere a ratei incidenței TB în
ultimii zece ani, cel puțin în regiunile europene ale Organizaţiei Mondiale ale Sănătăţii
(OMS). Identificarea timpurie a animalelor contaminate și, în special, a tuturor surselor de
contaminare din zona respectivă, în egală măsură animale umane și sălbatice, este cea mai
bună abordare pentru controlul și eradicarea acestei boli. Pentru a controla tuberculoza,
lucrarea prezintă câteva evoluții prin prelevarea de probe neinvazive și analiza compușilor
organici volatili (COV) de la vacile lactate (confirmate negative, pozitive și suspecte în
testele de diagnostic clasice), în contextul transmiterii infecției de la animal la animal, de la
animal la om și de la om la om. Metodele prezentate sunt metode viabile în aplicarea
conceptului 3R.
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New approach in the fight with an old zoonosis
- tuberculosis
Violeta-Elena Simion, Adriana Amfim, Mădălina Belous, Monica Pârvu
Faculty of Veterinary Medicine,”Spiru Haret” University, Bucharest, Romania
Keywords: tuberculosis, non-invasive screening, volatile organic compounds, dairy cows

Tuberculosis (TB), one of the oldest diseases, continues to be in the attention of specialists,
although a reduction in the tuberculosis epidemic, and a decrease in the TB incidence rate
over the past ten years are reported, at least in World Health Organisation (WHO) European
region. Early identification of contaminated animals, and especially of all sources of
contamination in the respective area, equally human and wild animals, is the best
approach for the control and eradication of this diseases. In order to control TB, the paper
presents some developments by taking non-invasive sampling and analysis of volatile
organic compounds (VOC) from dairy cows (confirmed negative, positive and suspicious
in the classic diagnostic tests), in the context of transmitting the infection from animal to
animal, from animal to human, and from human to human. The methods presented are
viable methods in applying the 3R concept.
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Studiu privind impactul experimentării pe
animale asupra tinerilor din România
Mihaela-Claudia Spătaru1, C. Coman2*, Carmen Zamfir3, C. Spataru1
1Departamentul Sănătate Publică, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară ”Ion
Ionescu de la Brad”, Iaşi, România
2Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Medico-Militar ”Cantacuzino” Bucureşti, România
3Departamentul Preclinici, Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iaşi, România
Cuvinte cheie: experimentare pe animale, tineri, chestionar

Introducere: Deoarece până în prezent nu a fost sondată opinia cetăţenilor români privind
experimentarea pe animale, prezenta lucrare îşi propune un studiu aprofundat al acestei
problematici în rândul tinerilor majori din liceele şi facultăţile din România.
Material şi metodă: Studiul a constat în interpretarea rezultatelor în urma completării unui
chestionar cu 20 întrebări privind gradul de informare, sursele şi percepţia tinerilor privind
rolul, necesitatea şi viitorul experimentării pe animale, numărul total de tineri care au
completat formularul fiind de aproximativ 4800. Aplicarea chestionarelor s-a făcut cu
acordul repondentului în condiţii de confidenţialitate.
Rezultate: În ceea ce priveşte sursele de informare despre experimentarea pe animale,
îngrijorător este faptul că internetul este utilizat de către 48,56% dintre tinerii români,
informaţiile furnizate de sistemul şcolar fiind de doar 21,67%, iar 33.53% considera că
oprirea experimentării pe animale ar avea un efect pozitiv. Întrebaţi dacă ar cumpăra un
produs etichetat ”testat pe animale”, 50.67% sunt împotriva dar 61.21% recunosc că
utilizează produse obţinute în urma testării pe animale.
Concluzii: Rezultatele obţinute în România se încadrează în tendinţele şi percepţiile
generale ale cetăţenilor europeni privind experimentarea pe animale.
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Study on the impact of experimentation on
animals on young people in Romania
Mihaela- Claudia Spataru1, C. Coman2, Carmen Zamfir3, C. Spataru1
1Department of Public Health, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine "Ion Ionescu de
la Brad", Iaşi, Romania
2"Cantacuzino" National Medical-Military Institute for Research and Development, Bucharest, Romania
3Department of Preclinics, University of Medicine and Pharmacy "Grigore T. Popa", Iaşi, Romania
Keywords: animal experimentation, young people, questionnaire

Introduction: Because so far the opinion of Romanian citizens regarding animal
experimentation has not been probed, the present paper proposes an in-depth study of
this problem among the young adults from the Romanian high schools and faculties.
Material and method: The study consisted of interpreting the results after completing a
questionnaire with 20 questions regarding the degree of information, the sources and the
perception of young people regarding the role, necessity and future of animal
experimentation, the total number of young people who completed the form was about
4800. The questionnaires were applied with the consent of the respondent in
confidentiality conditions.
Results: Regarding the sources of information about animal experimentation, it is worrying
that the internet is used by 48.56% of young Romanians, the information provided by the
school system is only 21.67%, and 33.53% consider stopping the experimentation on
animals would have a positive effect. Asked if they would buy a product labelled "tested
on animals", 50.67% are against, but 61.21% admit to using products obtained from animal
testing.
Conclusions: The results obtained in Romania are within the general tendencies and
perceptions of the European citizens regarding animal experimentation.
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Aspecte etice ale diagnosticului de malignitate
în ginecologie
Mihaela Camelia Tîrnovanu1, B. Toma2, Cerasela Mucilenita2,
Alexandra Iov1, V.G. Tîrnovanu1
1Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi
2Maternitatea "Cuza Vodă" Iaşi Clinica I Obstetrică Ginecologie

Cuvinte cheie: neoplasm, etica, relaţia medic pacient, comunicare

Informarea pacientului asupra diagnosticului şi prognosticului cancerului este
dintotdeauna o provocare etică. Medicul apreciază comunicarea dificilă, datorită lipsei de
preocupare pentru această abilitate în cursul pregătirii medicale, simbolismului cancerului,
existentei unor cunoştinte ale pacienţilor nereale legate de diagnostic şi de dificultatea
instiinţării despre o posibilă moarte.
Scop: Identificarea conflictelor etice ale ginecologului în comunicarea malignităţii şi
înţelegerea aşteptărilor pacientelor în legătură cu comunicarea şi luarea deciziei
terapeutice.
Material şi metodă: Un studiu prospectiv în Clinica I Ginecologie Iaşi a utilizat chestionare
pentru pacientele internate.
Rezultate: Am analizat 90 paciente, cu vârsta medie de 47,7±5,2 ani (limite 18-76 ani).
93,3% din femei vor sa fie informate dacă au cancer, 92,3% într-un mod direct şi doar 13%
nu au dorit înştiinţarea familiei. Pacientele solicită să ştie despre şansele de vindecare şi nu
despre mortalitate – 88,9%. 86,7% dintre ele au vrut să cunoască, cum le va influenţa boala
calitatea vieţii. 53,3% au dorit comunicarea diagnosticului în prezenţa unei persoane
apropiate. 61% dintre femei apreciază un medic care le comunică direct şi fără
menajamente diagnosticul. Deşi abordarea paternalistă în privinţa terapiei nu mai este de
actualitate, în cazul unui diagnostic de malignitate 72% paciente au considerat ca medicul
trebuie să decidă în totalitate tratamentul.
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Concluzii: Prin creşterea autonomiei pacientului şi existenţa unui grad crescut de educaţie,
apare necesitatea cunoaşterii propriei boli. Modalitatea de comunicare este importantă
pentru paciente, toate dorind onestitate şi realism. Rezolvarea dilemelor medicului în
privinţa transmiterii diagnosticului de cancer se atinge când se focusează pe respectarea
preferinţelor pacientei.
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Gestionarea migrației medicale în context
multicultural
Elena Toader
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa ”, Facultatea de Medicină, Departamentul de
Bioetică și Etică Medicală, Iaşi, România

Cuvinte cheie: migrație medicală, multiculturalitate, globalizare, probleme etice

În intersecția culturală a globalizării, adaptarea la noul context social și cultural și
îmbrățișarea pluralismului sunt acțiuni care converg spre esența principiilor etice ale
autonomiei și echității și a considerațiilor dreptății asupra drepturilor omului. Problema
etică privește modul în care medicul migrator își poate menține propriile valori, dar, de
asemenea, dezvoltă un respect autentic pentru o multitudine de valori, tradiții și
experiențe produse din diverse circumstanțe profesionale și sociale. În primul rând, vom
extrage principalele probleme etice pe care interconectarea dintre globalizare, migrația
medicilor și contextul multicultural le implică în domeniul medical. Vom arăta cum aceste
aspecte sunt reflectate sau nu în contextul național specific. Pentru a obține o imagine
realistă a situației locale, vom analiza informațiile obținute prin observații participative și
interviuri complete aplicate la două târguri de muncă pentru medici pentru reprezentanții
firmelor de recrutare, medicii care au participat la târg și medicii care au exercitat sau sunt
exercitându-și profesia în străinătate. Toate aspectele referitoare la investigația empirică
vor fi corelate cu dezbaterile din literatura de specialitate și cadrul legal.
In concluzie vom evidenția situațiile considerate reprezentative pentru modul în care
medicii migranţi se adaptează și se integrează profesional în diversitatea culturală.
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Keywords:

medical migration, multiculturalism, globalization, ethical issues

In the cultural intersection of globalization, the adjustment to the new social and cultural
context and the embracing of pluralism are actions which converge towards the essence
of the ethical principles of autonomy and equity, and the considerations of justice on
human rights. The ethical issue regard the manner in which the migrating doctor could
maintain his or her own values but also develop authentic respect for a multitude of values,
traditions and experiences produced by various professional and social circumstances.
Primarily, we will extract the main ethical issues that the interconnection between
globalization, migration of doctors and the multicultural context involves in the medical
field. We will show how these matters are reflected or not in the specific national context.
In order to achieve a realist image of the local situation, we will analyze the information
obtained through participatory observations and comprehensive interviews applied at
two job fairs for doctors for the representatives of the recruitment firms, doctors who
attended the fair and doctors who exerted or are exerting their profession abroad. All the
aspects regarding the empirical investigation will be correlated with the debates in the
literature and the legal framework.
In conclusion we will highlight the situations deemed as representative for the manner in
which the migrating doctors adjusts and integrates professionally in the cultural diversity.
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Religia și spiritualitatea pacienților în abordare
etică
Elena Toader
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa ”, Facultatea de Medicină, Departamentul de
Bioetică și Etică Medicală, Iasi, România
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Practica medicală contemporană oferă tot mai multe dovezi și argumente de susține a
faptul că religia și practicile spirituale ale pacienților sunt factori care exercită o puternică
influență asupra multor bolnavi care se confruntă cu boli grave sau cu dificultăți în luarea
deciziilor etice cu privire la opțiunile de tratament sau îngrijirile medicale de la sfârșitul
vieții. Provocările acestui context medical sugerează faptul că în cadrul interacțiunilor
dintre medic și pacient, medicii evită abordarea conținutului religios sau spiritual, justificat
de lipsa de formare corespunzătoare pentru modul în care ar trebui abordată latura
spirituală a pacientului sau nu ar putea fi de așteptat ca medicul să înțeleagă credințele și
practicile atâtor comunități religioase diferite. Pentru a ajunge la o înțelegere cât mai clară
a modalităților în care sistemele de credință religioase ale pacienților pot fi integrate în
actul medical, ne propunem, ca în limitele eticii medicale, să urmărim modul de angajare
a credințelor spirituale ale pacienților în procesul de îngrijire medicală.
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Contemporary medical practice offers more and more evidence to support the fact that
patients' religion and spiritual practices are factors that exert a strong influence on many
patients facing serious illness or difficulty in making ethical decisions regarding treatment
options or end-of-life medical care. The challenges of this medical context suggest that
within the doctor-patient interactions, physicians avoid approaching religious or spiritual
content, justified by the lack of proper training for how the patient's spiritual side should
be approached or the doctor might not be expected to they understand the beliefs and
practices of so many different religious communities. In order to arrive at a clearer
understanding of the ways in which patients 'religious belief systems can be integrated
into the medical act, we aim, as within the limits of medical ethics, to look at how patients'
spiritual beliefs are involved in the medical care process.
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Etica si norme de conduita profesionala in
practica medico-legala
Anca Mădălina Tudor, Dana Ileana Mateiciuc
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Introducere: Aspectele etice şi de conduită profesională în practica medico-legală sunt
reglementate specific întru-un Cod de etică şi conduita profesională, aprobat de Consiliul
superior de medicină legală (prevăzut şi în sistemul de management al calităţii) la care
aderă angajaţii instituţiei medico-legale, fiind un ghid de comportament, reflectând valori
esenţiale şi standarde etice asumate în activităţile derulate în beneficiul serviciului public.
Scop/material/metodă. Lucrarea prezintă pe scurt cadrul legal, aspecte teoretice privind
principii, norme de conduită profesională în activitatea medico-legală.
Cuprins: Cadrul legal are la bază Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,
Constituţia României, legea drepturilor pacientului, 95/2006, 477/2004 , 459/2001, codul
penal.
Principiile etice sunt responsabilitatea transparenţă, integritatea şi profesionalismul.
Se interzice personalului medico-legal privind exprimarea în public a cazurilor aflate în curs
de soluţionare care pot fi de natură să atragă avantaje necuvenite sau acordarea de
asistenţă şi consultanţă în vederea promovării de acţiuni juridice împotriva statului sau
instituţiei publice. Libertatea opiniilor trebuie să promoveze interesele instituţiei, fără
influenţa personală. Atitudinea va fi conciliantă.
Doar de persoanele desemnate au relaţii cu mijloacele de informare în masă. Se interzice
activitatea politică. Se respectă principiul egalităţii, eliminarea discriminării, păstrarea
secretului profesional. Este interzis acceptarea cadourilor/serviciilor şi avantajelor .
Concluzii: Comportamentul etic trebuie să fie bazat pe respect, bună credinţă,
corectitudine, amabilitate, atitudine imparţială şi justificată. Aceste aspecte promovează
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relaţiile bazate pe încredere cu toate părţile interesate, creste calitatea serviciului public şi
scad faptele de corupţie.

Ethics and rules of professional behaviour in
forensic medicine - theoretical aspects
Anca Madalina Tudor, Dana Ileana Mateiciuc
Bacău County Department of Forensic Medicine

Keywords: code of ethics, forensic medicine, ethical behaviour

Introduction: The ethical and professional conduct issues in forensic practice are
specifically regulated by a Code of ethics and professional conduct, approved by the
Superior Council of Forensic Medicine (provided also in the quality management system)
- to which the employees of the forensic institution adhere, being a behavioural guide,
reflecting essential values and ethical standards assumed in the activities carried out for
the benefit of the public service.
Purpose/material/method: The paper briefly presents the laws, theoretical aspects
regarding principles, norms of professional conduct in the forensic activity.
Contents: The legal framework is based on the Charter of Fundamental Rights of the
European Union, the Constitution of Romania, the Law of Patient Rights, 95/2006,
477/2004, 459/2001, the penal code.
Ethical principles are transparent, responsibility, integrity and professionalism.
It is forbidden to the medico-legal employees regarding the public expression of the cases
that are being solved which may attract unjust advantages or to provide assistance and
consultancy in order to promote legal actions against the state or the public institution.
Freedom of opinion must promote the interests of the institution, without personal
influence. The attitude will be conciliatory.
128 |

Conferinţa Naţională de Bioetică
Ediţia a XIV-a, Iaşi, 5 – 7 decembrie 2019
Only the designated persons have relations with the mass media. Political activity is
prohibited. It respects the principle of equality, eliminating discrimination, keeping
professional secrecy. It’s not allowed to accept gifts/services and benefits.
Conclusions. Ethical behaviour must be based on respect, good faith, fairness, kindness,
impartial and justified attitude. These aspects promote trust-based relationships with all
patients or institutions, increase the quality of public service and reduce corruption.
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Incidentul etic între teorie şi practică
Anca Mădălina Tudor, Dana Ileana Mateiciuc
Serviciul Judeţean de Medicină Legală Bacău
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Introducere: Consiliul de etică (CE) funcţionează în cadrul spitalului şi are rol de îmbunăţire
a activităţii din prespectiva limitării şi diminuării incidentelor de etică.
Scop, material/metodă: Studiul prevederilor legale, arhiva SJU Bacău şi studiul hotărârilor
judecătoreşti privind incidentele de etică/abaterile disciplinare cu implicaţii etice şi
deontologice.
Cuprins: Compartimentul de integritate din cadrul M.S. propune formarea CE în cadrul
spitalelor care analizează incidentele etice, feedback-ul pacienţilor. Consiliul de etică
eliberează un aviz şi o hotărâre, fiind un for de autoritate morală. Incidentul etic are aspecte
comune cu abaterea disciplinară (vezi codul de deontologie al C.M.; legea drepturilor
pacientului; L95/2006, regulamente interne, HGR pentru contravenţii în domeniul
sănătăţii.
Majoritatea conflictelor etice au fost considerate abateri disciplinare - nu se respectă o
procedură, care e apanajul comisiei de disciplină. Exemplificăm câteva cazuri: medici
reclamaţi că au comunicat mass-mediei informaţii de interes public; nerespectarea
obligaţiei diligenţei de mijloace, greșeala medicală legată de etică şi deontologia profesiei
de medic, cercetare disciplinară pentru nerespectarea unor norme interne, de organizare,
funcţionare şi administrare a unităţii spitaliceşti; un caz de contravenţie a DSP de
nerespectare a drepturilor pacientului şi de a aduce atingere asupra încrederii publice în
sistemul medical.
Concluzii: Sunt necesare demersuri pentru creşterea gradului de încredere a pacienţilor în
serviciile medicale şi un prim pas îl reprezintă respectarea tuturor normelor etice, articol
de articol - cazurile prezentate despre incidentele de etică, abaterile disciplinare,
răspunderea penală, fiind dovada necontestabilă a necesităţii respectării acestora.
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The ethical incident - between theory and
practice
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Introduction: The Ethics Council (EC) operates within the hospital and has the role of
improving the activity from the perspective of limiting and diminishing the incidents of
ethics.
Purpose, material/method: Study of the law, the County Bacau Hospital archive and judicial
decisions regarding the ethical incidents/disciplinary deviations with ethical and
deontological implications.
Contents: The integrity department within the ministry of health proposes the formation
of EC within hospitals that analyze ethical incidents, patient feedback. The EC elaborates a
decision, being a forum of moral authority. The ethical incident has common aspects with
the disciplinary deviation (see the code of ethics of C.M.; the law of patient rights; L95/2006,
internal regulations, HGR for health contraventions.
Most ethical conflicts were considered disciplinary acts violations: a procedure is not
respected and must request the disciplinary commission of the Association of Physicians.
We illustrate some real cases: physicians accused to have communicated to the media
information of public interest; absence of diligence of resources, medical error related to
the ethics and deontology due to profession, disciplinary punishment for non-respecting
of internal norms, organization, functioning and administration of the hospital unit; a case
of a contravention of the Local Public Health
Department for violating the rights of the patient and undermining public confidence in
the medical system.
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Conclusions: Approaches are needed to increase the degree of confidence of patients in
the medical services and a first step is to obey with all ethical norms, article by article - the
cases presented about the ethical incidents, the disciplinary deviations, the criminal
responsibility, being the indisputable proof of the need to respect them.
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Factori psihosociali şi etici legaţi de apariţia şi
dezvoltarea stresului şi a depresiei în rândul
studenţilor medicinişti
Andreea Ungureanu, Andreea Trofin, Iulia-Diana Muraru
Universitatea de Medicină şi Farmacie
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Comparativ cu alte categorii de studenţi, cei care studiază ştiinţele medicale obţin scoruri
mai ridicate la stres şi depresie.
Lucrarea prezintă cauzele apariţiei depresiei şi stresului în rândul studenţilor la medicină,
prezentând, pe de o parte, factorii psiho-sociali şi etici şi, pe de altă parte, câteva propuneri
de intervenţii ale instituţiei pentru prevenirea şi diminuarea stresului şi a depresiei în
rândul studenţilor.
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Aspecte etice şi psihologice legate de
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M.A. Ungureanu
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Dacă în trecut infertilitatea era privită ca pe o afecţiune izolată, în zilele actuale a devenit o
problemă majoră asemenea răspândirii cancerului, adică se poate spune că aproape nu
există un anumit grup de persoane, familii, de anturaje, unde să nu existe un caz de cancer,
la fel putem afirma şi despre infertilitate, care, practic dintr-un caz izolat, a ajuns să fie
"diagnosticată" ca un fenomen îngrijorător. Astăzi nu se mai pune problema infertilităţii ca
în vechime, unde femeile care nu aveau copii erau marginalizate, uneori spânzurate de
către soţii lor, iar în Anglia, ele erau abandonate. Pe atunci nu se lua în considerare ca şi
bărbaţii puteau fi infertili, aşa cum a fost cazul regelui Franţei Ludovic al XVI-lea, soţul
Mariei Antoaneta, care era infertil. Existau fel de fel de "leacuri" contra infertilităţii pe care
femeia trebuia să le bea: poţiune din lapte de iapă, sânge de iepure, urina de oaie, ceai de
mentă pisicii (o plantă înrudită cu mentă). Caz cunoscut de infertilitate în istorie a fost şi
acela al reginei Angliei, Mary Tudor (1600 d.Hr.), care, în ciuda frumuseţii ei, era foarte
răzbunătoare pe semeni, mai ales datorită faptului că nu putea să aibă copii. Avea inclinaţii
psihotice, înnebunită de durerea provocată de dorinţa de a avea un copil.
Totuşi, astăzi, infertilitatea nu declanşează mai puţină suferinţa, însă este mascată cu mai
multă dibăcie. Existând atâta deschidere către libertate şi prosperitate, lipsa de copii
creează un real handicap, pe care numai persoanele infertile îl simt cu adevărat. În această
prezentare vom arăta puţin din starea sufletească şi psihica - de după cortina sufletului - a
persoanelor infertile şi vom căuta să propunem câteva soluţii care să vină în ajustarea
comportamentului nostru faţă de acestea.
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Către o înțelegere a legăturii dintre etică și
managementul intercultural
I. Warter L. Warter
Centrul de Studii Socio-Economice și Multiculturalism, Iași, România
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Imperativul economic al globalizării forțează, pe de o parte, tot mai multe organizații să-și
extindă activitățile la nivel mondial. Pe de altă parte, organizațiile sunt din ce în ce mai
expuse la diferențele culturale și la consecințele lor. Mulți oameni de ştiinţă din diferite
discipline academice au discutat perspective pentru soluții etice de gestionare a dilemelor
într-o lume a diversității culturale, în care normele și valorile diferite sunt în centrul tuturor
activităților organizațiilor multinaționale. Diverşi autori în domeniul managementului
intercultural au susținut că organizațiile multinaționale au un set de responsabilități etice,
în ciuda diversității practicilor etice dintre culturi. Mai mult decât atât, urmărirea unor
obiective etice comune prin intermediul unor practici de management inadecvate din
punct de vedere cultural, poate submina eficacitatea eforturilor de gestionare a eticii.
Progresul literaturii academice relevante arata o concentrare pe adaptarea cu succes la
culturile și organizațiile gazdă, dar acordă o mică atenție dimensiunilor etice ale regulilor
nou învățate și valorilor recent acceptate. Acest articol prezinta o serie de preocupări
legate de conexiunea dintre etică și managementul intercultural. Lucrarea noastră
dezvăluie că nu există valori absolute, fără cultură, ci mai degrabă judecăți morale, care au
fost întotdeauna dependente de mediul lor cultural. Aceasta lucrare explică modul în care
mai multe dimensiuni importante ale culturii pot influența eficacitatea inițiativelor și
deciziilor etice comune și recomandă dezvoltarea și aplicarea unei analize a contingenței
structurii culturii cu obligația de a încuraja comportamentul etic în organizațiile globale.
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The economic imperative of globalization forces, on the one hand, more and more
organizations to expand their activities world-wide. On the other hand, organizations are
more and more exposed to cultural differences and their consequences. Many scholars
from different academic disciplines have discussed perspectives for ethical solutions of
managing dilemmas in a world of cultural diversity, where differing norms and values are
at the heart of all activities of multinational organizations. Various authors in the field of
intercultural management have argued that multinational organizations possess a core set
of ethical responsibilities, despite the diversity of ethical practices among cultures.
Moreover, pursuing shared ethical goals by means of culturally inappropriate
management practices, can undermine the effectiveness of ethics management efforts.
The growth of the relevant academic literature reveals a focus on the successful adaptation
to host cultures and organizations, but little attention to the ethical dimensions of newly
learned rules and newly accepted values. This article introduces a number of concerns
related to the connection between ethics and intercultural management. Our paper
reveals that there are no absolute, culture-free values, but rather moral judgments, which
were always dependent on their cultural background. This paper explicates how several
important dimensions of culture can influence the effectiveness of common ethics
initiatives and decisions, and recommends the development and application of a culturestructure contingency analysis in the task of encouraging ethical behaviour in global
organizations.
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În ultimele decenii au apărut schimbări majore în perspectivele eticii. Oamenii din întreaga
lume au devenit mai mobili, iar distanțele și spațiul fizic nu mai sunt un obstacol în
mobilitatea lor. Oamenii care se deplasează liber dintr-un spațiu cultural în altul poartă cu
ei valorile de origine și mediul cultural care influențează modul lor de a lucra, de a gândi și
de a se comporta. Într-un mediu din ce în ce mai global, mulți oameni se confruntă cu o
dilemă atunci când selectează și aplică valori morale la deciziile din diferite medii etice. În
ultimii ani, oamenii de ştiinţă din diferite spații culturale au analizat particularitatea acestei
influențe asupra eticii. Ei au încercat să descrie dilema rolului jucat de mediul cultural al
oamenilor și legătura dintre valorile asociate eticii. Printre mai multe teze concluzive, cea
mai importantă este aceea că managementul intercultural ca domeniu academic poate
profita din utilizarea unor cazuri de etică extrem de controversate pentru testarea
competenței sale. Cercetătorii de management intercultural s-au confruntat cu teorii
contradictorii. Această lucrare va prezenta o sinteză a acestor constatări și va sublinia
abordarea managementului intercultural și influențele asupra construcției eticii. De
asemenea, acest articol va oferi o analiză narativă a studiilor care au urmărit să pună
accentul pe legătura dintre valorile culturale și etică.
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In the last decades major changes have occurred in perspectives on ethics. People
worldwide have become more mobile and distances and physical space are not anymore
an obstacle in their mobility. People moving freely from a cultural space to another are
carrying with them their home values and the cultural background that are influencing
their way of working, thinking and behaving. In an increasingly global environment, many
people face a dilemma when selecting and applying moral values to decisions in different
ethic settings. In the last years scholars from different cultural spaces have analyzed the
peculiarity of this influence upon ethics. They have tried to describe the dilemma of the
role played by the cultural background of people and the connection between the values
associated to ethics. Among several concluding theses the most important one is a claim
that intercultural management as an academic field can profit from using highly
controversial ethics cases for testing its competence. Intercultural management
researchers have wrestled with contradictory theories. This paper will present a synthesis
of these findings and will underline the intercultural management approach and the
influences upon the construction of ethics. Also, this article will provide a narrative analysis
of the studies that aimed to emphasize the connection between cultural values and ethics.
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Suicidul în rândul studenţilor la medicină şi a
medicilor. Date statistice
Zaidi Yannis, Touni Siham
Durata studiilor universitare reprezintă o perioadă solicitantă pentru studenţi. Comparativ
cu populaţia generală, studenţii înregistrează rate mai mare ale stresului şi depresiei.
Durata mai lungă nu este neapărat corelată cu scoruri mai mari însă există o serie de factori
care înfluenţează negativ. Studenţii de la medicină sunt printre specialităţille cele mai
solicitante: fiind implicaţi atât factori care ţin de personalitate dar şi factori care ţin de
ocupaţie: program încărcat, competitivitate crescută, aspiraţiile personale, confruntarea cu
boală sau moartea pacientului, activităţile practice cu diverse patologii etc. Stresul şi
depresia cresc riscul tentativelor de suicid. Lucrarea prezintă date comparative, din divers
ţări, legate de tentativele de suicid în rândul studenţilor la medicină şi al medicilor.
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