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A fi sau a nu fi vaccinat: atitudinea față de 

vaccinarea anti-COVID-19 în rândul studenţilor 

medicinişti 

Adina Andrieș, Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, România 

Cuvinte cheie: studenți, vaccin, COVID-19, ezitare, strategie 

Introducere: Pandemia de COVID-19 (COronaVIrus Disease-19) a determinat numeroase 

probleme la nivel mondial, în toate domeniile vieții umane, devenind cea mai mare provocare 

de sănătate publică din lume. Deși cercetătorii au pus la dispoziția publicului diferite vaccinuri 

pentru lupta împotriva acestei boli, populația este reticentă la administrarea acestuia. Având în 

vedere faptul că înțelegerea perspectivei studenților cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19 

permite elaborarea unor strategii educaționale de informare cât mai corectă și implicarea 

acestora în susținerea conceptului de vaccinare, scopul acestui studiu a fost identificarea 

atitudinii studenților mediciniști cu privire la vaccinarea anti-COVID-19 și a factorilor care o pot 

influența.   

Material şi metodă: Autorii au realizat o cercetare de tip prospectiv, realizată cu ajutorul 

chestionarului, aplicat studenților de la Facultățile de Medicină din România, de la secțiile cu 

predare în limbile română, engleză și franceză.  

Rezultate: Lotul de participanți a inclus 511 studenți (246 români, 265 internaționali). La 

momentul aplicării chestionarului, 84.95% dintre studenții români și 52.45% dintre studenții 

internaționali erau de acord cu vaccinarea anti-COVID-19 sau erau deja vaccinați. Decizia de a se 

vaccina sau nu a fost corelată pozitiv cu factori precum îngrijirea unei persoane bolnave de 

COVID-19, prezența bolii la rude/colegi/prieteni, teama majoră de infectare, acceptarea 

vaccinului antigripal, rezidența în mediul urban şi pregătirea în anul terminal de studii. 

Dimpotrivă, teama de efecte adverse, lipsa informațiilor suficiente și lipsa de încredere în 

procesul din care a rezultat vaccinul au fost principalele elemente care i-au determinat pe 

studenți să refuze vaccinul sau să fie indeciși.  

Concluzii: Îmbunătățirea conștientizării studenților la Medicină cu privire la subiectul vaccinării 

este instrumentul cheie pentru creșterea încrederii populației în ceea ce privește această formă 

de imunizare. De aceea, este necesar să înțelegem momentul în care astfel de intervenții pot 

avea un impact mai puternic asupra sensibilității studenților. 
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To be or not to be vaccinated: attitude towards 

anti-COVID-19 vaccination among medical students 

Adina Andrieș, Bianca Hanganu, Beatrice Gabriela Ioan 

”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy of Iasi, Romania 

Keywords: students, COVID-19, vaccine, hesitation, strategy 

Introduction: The COVID-19 (COronaVIrus Disease-19) pandemic has caused many problems 

worldwide, in all areas of human life, becoming the biggest public health challenge in the world. 

Although researchers have made various vaccines available to the public to fight this disease, 

the population is reluctant to vaccination. Given that understanding students’ perspectives on 

COVID-19 vaccination allows the development of accurate educational information strategies 

and their involvement in supporting the concept of vaccination, the aim of this study was to 

identify the attitude of medical students towards vaccination against COVID-19 and the factors 

that may influence it.  

Material and method: The authors conducted a prospective research, performed using a 

questionnaire, applied to students at the Faculties of Medicine in Romania, studying in 

Romanian, English and French languages.  

Results: The group of participants included 511 students (246 Romanians, 265 internationals). 

At the time of applying the questionnaire, 84.95% of Romanian students and 52.45% of 

international students agreed with the anti-COVID-19 vaccination or were already vaccinated. 

The decision to vaccinate or not was positively correlated with factors such as taking care of a 

person with COVID-19, the presence of the disease in relatives/colleagues/friends, major fear of 

infection, acceptance of influenza vaccine, residence in urban areas, studying in the final year of 

studies. On the contrary, the fear of side effects, the lack of sufficient information and the lack 

of confidence in the process from which the vaccine resulted were the main elements that 

determined the students to refuse the vaccine or to be undecided.  

Conclusions: Improving the awareness of medical students on the subject of vaccination is the 

key tool for increasing public confidence in this form of immunization. Therefore, it is necessary 

to understand when such interventions can have a stronger impact on students’ sensitivity. 
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Tentația creației: entitățile umane sintetice 

(embrionii “artificiali”) 

 V. Astărăstoae, M.A. Ungureanu 

Cuvinte cheie: entități umane sintetice cu caracteristici asemănătoare embrionilor (SHEEF), embriologie sintetică, 

celule stem, etica cercetării 

Studiul dezvoltării timpurii a embrionului uman este esențial pentru promovarea medicinei 

reproductive și regenerative. Studiile embriologice umane tradiționale se bazează pe specimene 

de țesut embrionar, care sunt dificil de achiziționat din cauza provocărilor tehnice și a restricțiilor 

etice. 

Embrionii artificiali, numiți inițial ”gastruloizi” (Warmflash și colab. 2014) apoi ”blastoizi” și în final 

entități umane sintetice cu caracteristici asemănătoare embrionilor (SHEEF ar putea permite 

oamenilor de știință să studieze dezvoltarea umană timpurie, infertilitatea și pierderea sarcinii 

fără a experimenta pe embrioni reali. SHEEF, ”embrionii sintetici” (Denker, 2014) sau ”embrioni 

dintr-o farfurie” (Pera et al., 2015) sunt produși prin utilizarea celulelor stem pluripotente umane 

(hPSC). În ultimii ani, domeniul embriologiei sintetice care utilizează celule stem a cunoscut o 

adevărată explozie. Metodele de a genera embrioni sintetici prin biotehnologie sunt tot mai 

simple și destul de eficiente.  

Experimente cu corpi embrioizi generați din celule stem pluripotente izolate (PSC) în cultură, 

efectuate mai întâi cu celule de șoarece (Bedzhov și Zernicka-Goetz, 2014) și mai târziu cu celule 

umane (Deglincerti și colab., 2016 ; Shahbazi și colab., 2016) au descoperit că aceste corpuri pot 

recapitula polarizarea epiblastică timpurie și formarea lumenului într-un mod care este similar 

cu etapele incipiente ale dezvoltării cavității pro-amnionice în embrionilor obtinuți din zigoți prin 

act sexual sau în cultură prin inseminare artificială/asistată. 

Problema de bază pe care o pun SHEEF-urile este nu de natură tehnică ci de natură morală: 

a) Care este statutul moral al acestui “embrion sintetic”? Este uman sau non uman?  

b) Pot fi folosiți în reproducere și cum? Ar putea fi folosit sistemul pentru a genera 

oameni modificați genetic, un scenariu distopic similar cu incubatoarele centrale 

descrise în Brave New World? 

c) Este necesară o reglementare specifică? Societatea Internațională pentru Cercetare 

pe Celule Stem (ISSCR) intenționează să emită orientări actualizate privind structurile 

asemănătoare embrionilor. Într-un raport publicat în februarie 2020, societatea a 

https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib65
https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib13
https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib52
https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib4
https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib12
https://elifesciences-org.translate.goog/articles/20674?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=nui,sc#bib56
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declarat că “liniile directoare pentru conduita etică din aceast domeniu nu sunt bine 

definite”. 

Medicina reproductivă clinică și biologia reproducerii, din motive etice valabile, trebuie  supuse 

unui control public mai mare decât majoritatea celorlalte domenii științifice.  
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Știință, dreptate și vinovăție în vremuri de 

pandemie. O analiză social-media 

D. Botezat 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: etică, societate 

Cât de mult ne permite definirea științei (sau accepțiunea ei socială actuală) să dăm verdicte în 

numele științei? Și, de aici, câteva întrebări derivate: există criterii suficiente în a stabili adevărul 

și dreptatea de partea unor opinii medicale în condițiile actualei pandemii? Cine are 

responsabilitatea pentru încrederea oamenilor in medicină? Medicină sau oamenii? Etica se 

poate schimba sub impactul unor probleme majore de sănătate publică sau, cel mult, se poate 

confrunta în argumente cu argumentele sănătății publice?  

Acest articol analizează din punct de vedere etic unele dintre dezbaterile care au loc în mediul 

on-line și în televiziune și consecințele sociale potențiale sau manifeste ale dezbinării în opinia 

publică pe temele pandemice.  
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Sinele cuantificat  

M.G. Buta1, Liliana Buta2 

1U.B.B. Cluj-Napoca 
2Spitalul Județean de Urgență Bistrița 

Cuvinte cheie: holism, reducționism, sinele cuantificat, medicină 

Prin calcule, oamenii de știință au reușit să descopere germeni patogeni, dereglări fiziologice ale 

corpului uman și au dezvoltat tratamente pentru prevenirea bolilor și redarea sănătății. Această 

încredere nemărginită în legile științei, pentru a explica lumea, a dus cu timpul la o schimbare 

subtilă în modul de gândire al medicului modern, pentru înțelegerea corpului uman și bolilor 

acestuia. A vedea însă realitatea doar ca pe un sistem matematic înseamnă că  dezvoltăm 

paradigma pentru control și manipulare. Corpul este văzut astfel ca fiind format din subsisteme 

mecanice ale căror numere de ieșire pot fi măsurate prin biomarkeri și ale căror riscuri pot fi 

prezise pe baza intrărilor. În această situație, sănătatea încetează să se mai bazeze pe 

bunăstarea subiectivă sau capacitatea de activitate, dar se bazează pe modul în care cineva se 

potrivește cu normele numerice.  
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Știință, morală, religie și ideologie 

S.N. Bute 

Universitatea ”Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației 

Cuvinte cheie: știință, morală, ideologie, religie, idolatrie 

Lucrarea de față își propune să contribuie la înțelegerea raportului dintre știință, morală și 

ideologie. Ceea au în comun toate trei este că oferă o perspectivă asupra lumii, delimitează, 

conștient sau nu, un mod de a înțelege realitatea, și implicit pretind să ofere o orientare 

comportamentului oamenilor. Știința vede lumea ca un loc al obiectelor, ca un dat imuabil, 

făcând abstracție de prezența conștiinței umane în ea. Morala vede lumea ca un loc al acțiunii 

omului. Obiectele din lume sunt privite nu prin intermediul metodei științifice ci prin prisma 

relevanței pe care o au pentru acțiune. Valorile sunt ierarhizate, de aceea ele sunt valori relative 

și valori absolute. Ideologia este acel mod de a privi realitatea parțial, redusă la doar unul dintre 

aspectele ei, fie pozitiv, fie negativ. În plus, ideologia absolutizează unele valori relative. Atât 

morala cât și ideologia, descoperă structura religioasă a naturii umane. Omul fie caută valoarea 

absolută prin ierarhizarea valorilor fie se oprește ideologic asupra unor valori relative pe care le 

idolatrizează, considerându-le absolute. 
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Science, morality, religion and ideology 
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This paper aims to contribute to the understanding of the relationship between science, morality 

and ideology. What all three have in common is that they offer a perspective on the world, 

delimit, consciously or not, a way of understanding reality, and implicitly claim to provide an 

orientation to people's behavior. Science sees the world as a place of objects disregarding the 

presence of human consciousness in its Morality sees the world as a forum for action. Objects 

in the world are viewed not through the scientific method but through the relevance they have 

for action. Values are hierarchical, so they are relative values and absolute values. Ideology is 

that way of looking at reality in part, reduced to only one of its aspects, either positive or 

negative. In addition, ideology absolutizes some relative values. Both morality and ideology 

reveal the religious structure of human nature. Man either seeks absolute value by hierarchizing 

values or stops ideologically on relative values that he idolizes, considering them absolute. 
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Sinergia terapiei genice și a editării genomului prin 

CRISPR: aplicabilitate, limitări și considerente etice 

Violeta Cazacu-Davidescu, Bianca Hanganu 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași, România 

Cuvinte cheie: sistemul CRISPR-Cas9, etică, editarea genomului, terapie genică, celule germinale 

Introducere: Progresele în analiza secvențierii genomului uman au permis o studiere genetică 

a bolilor monogenice, prin abordarea patologiei la nivel molecular. Terapia genică și editarea 

genomului uman reprezintă sisteme cu aplicabilitate umană dovedită, care implică manipularea 

specifică a secvențelor de ADN celular în scopul modificării particularităților organismului. 

Lucrarea se concentrează pe aspectele etice asociate acestor intervenții genetice.  

Material și metodă: Studiul are la bază cercetarea a 23 de articole relevante din baza de date 

PubMed, publicate în ultimii 5 ani. Articolele selectate includ trialuri clinice și aplicabilități ale 

metodelor de terapie genică sau ale sistemului CRISPR (clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats)-Cas9 (CRISPR-associated enzyme).  

Rezultate: Studiile identificate în literatură subliniază că terapia genică și editarea genomului 

sunt aprobate numai pentru celulele somatice. Tehnicile au evidențiat rezultate favorabile 

pentru tratamentul bolilor neurodegenerative, maligne sau retiniene. Însă aceste beneficii sunt 

însoțite de numeroase provocări financiare, imunologice, etice și metodologice. Principala 

provocare etică ce împiedică aprobarea utilizării CRISPR-Cas9 în modificarea liniei germinale 

umane este legată de incapacitatea de excludere a riscului transmiterii către generațiile viitoare 

a unei mutații.  

Concluzii: Editarea genomului implică noi posibilități în tratamentului bolilor genetice. Evoluția 

rapidă a tehnicilor solicită eforturi pentru a fi asigurată utilizarea în mod responsabil, etic, pentru 

a trata și preveni aceste maladii. 
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Synergy of gene therapy and genome editing 

through CRISPR: applicability, limitations and 
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Keywords: CRISPR-Cas9 system, ethics, genome editing, gene therapy, germ cells 

Introduction: Advances in the analysis of human genome sequencing have allowed a genetic 

study of monogenic diseases, by approaching the pathology at the molecular level. Gene 

therapy and human genome editing are systems with proven human applicability, which involve 

the specific manipulation of cellular DNA sequences in order to change the particularities of the 

organism. The paper focuses on the ethical issues associated with these genetic interventions. 

Material and method: The study is based on the research of 23 relevant articles from the 

PubMed database, published in the last 5 years. Selected articles include clinical trials and 

applicability of gene therapy methods or the CRISPR (clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats)-Cas9 (CRISPR-associated enzyme) system.   

Results: Studies identified in the literature point out that gene therapy and genome editing are 

approved only for somatic cells. The techniques have shown favorable results for the treatment 

of neurodegenerative, malignant or retinal diseases. Nevertheless, these benefits are 

accompanied by many financial, immunological, ethical and methodological challenges. The 

main ethical challenge that prevents the approval of the use of CRISPR-Cas9 in modifying the 

human germline is related to the inability to exclude the risk of transmitting a mutation to future 

generations.  

Conclusion: Genome editing involves new possibilities in the treatment of genetic diseases. The 

rapid evolution of techniques requires efforts to ensure that they are used responsibly, ethically, 

to treat and prevent these diseases. 
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Embrionul uman - între tradiția creștină și cea laică 

P. Cernat1, Cristina Gavrilovici2  

1Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 
2Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Cuvinte cheie: embrion, tradiție creștină, creaționism, pre-embrion 

În orice epocă istorică omul a fost însoțit de ”fascinația originilor”. Întrebările ”de unde vin?”, 

”când încep să exist?” sau ”încotro mă îndrept?” au făcut parte întotdeauna din căutările, uneori 

fără răspuns, ale geniului uman. Ca toate perioadele istorice și secolul XXI are propriile încercări 

de a întâmpina aceste întrebări. Embrionul uman este un asemenea purtător al enigmei 

originilor. El se află în centrul dezbaterilor contemporane mai ales de când tehnicile de fertilizare 

in vitro permit crearea de embrioni în laboratoare. Această posibilitate tehnică formidabilă i-a 

permis omului să acționeze asupra embrionilor încă de la fecundare. Tradiția creștină aduce o 

lumina asupră identității umane a embrionului încă de la fecundare, ale cărei raze sunt 

reprezentate de 5 argumente: moral, antropologico-filosofic, creaționist, teologic și hristologic. 

În teologia creștină se vorbește de momentul însuflețirii embrionului, moment după care 

umanitatea deplină a embrionului nu mai este pusă la îndoială. Prezența unui suflet rațional 

creat de Dumnezeu face din embrion o individualitate umană, numai că această prezentă a fost 

văzută când la zămislire (însuflețire imediată), când la formare, la 40 de zile de la zămislire 

(însuflețire ulterioară sau progresivă). O reverberație contemporană a acestei situații este 

momentul în care experimentul pe embrion devine ilicit (până în mai 2021 era recunoscută 

internațional limită de 14 zile, care de atunci a început să fie chestionată). O altă replică în 

contemporaneitate este discuția despre pre-embrion și despre etapa formării liniei primitive: 

din ce moment există o schimbare, un salt calitativ. Cât despre sufletul prezent încă la concepție, 

un semn al acestei prezențe poate fi garnitura genetică diploidă a zigotului. Astfel, lucrarea are 

ca scop prezentarea celor 5 argumente, aplicate manipulării și utilizării embrionului uman în 

cadrul noilor tehnologii reproductive. 
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The human embryo - between the Christian and 
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Keywords: embryo, Christian tradition, creatianism, pre-embryo 

In any historical period the man has been accompanied by the fascination of origins. The 

questions “where do I come from?”, “When do I start to exist?” or “Where am I going?” have 

always been part of the pursuits, sometimes unanswered, of human mind. Like all historical 

periods, the 21st century has its own attempts to put and answer these questions. The human 

embryo is such a bearer of the riddle of origins. It is in the middle of contemporary debates 

especially since in vitro fertilization techniques allow the creation of embryos in laboratories, so 

outside the mother's womb. This formidable technical possibility has allowed man to act on 

embryos since fertilization. The Christian tradition sheds light on the human identity of the 

embryo since fertilization, whose rays are represented by 5 arguments: moral, anthropological-

philosophical, creationist, theological and Christological. In Christian theology we speak about 

the moment of the animation of the human embryo, after which the full humanity of the embryo 

is no longer questioned. The presence of a rational soul created by God makes the embryo a 

human individuality, only that this presence was seen sometimes at birth (immediate 

animation), sometimes at formation, 40 days after birth (delay or progressive animation). A 

contemporary reverberation of this situation is when the embryo experiment becomes illegal 

(until May 2021, the 14-day limit was internationally recognized, which since then it has to be 

questioned). Another reverberation is the discussion about the pre-embryo and about the stage 

of formation of the primitive streak: from which moment there is a change, a qualitative leap. 

As for the soul still present at conception, a sign of this presence may be the diploid genetic lining 

of the zygote. Thus, this study aims to present the 5 arguments applied to the manipulation and 

use of the human embryo in new reproductive technologies. 
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Impact of COVID-19 pandemic on medical staff in 

emergency department 
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Keywords: COVID-19, emergency, burnout, depersonalization, emotional exhaustion 

Introduction: Since the beginning of COVID-19 pandemic, frontline healthcare workers involved 

in the diagnosis, treatment, and care of patients reported more severe symptoms of anxiety, 

depression, and stress than those not on the frontline. The objective was to analyze the risk of 

or the presence of burnout among the medical personnel who work in the emergency 

department.  

Methods: The research took place within a university hospital in January 2020. For measuring 

burnout, we used Maslach Burnout Inventory, a widely used 25-items self-report instrument 

comprised of three subscales: emotional exhaustion, depersonalization, and lack of personal 

accomplishment.  

Results: There were 97 questionaries (18.6% physicians, 14.4% resident physicians, 47.4 % 

nurses, 7.2% orderlies, 10.3% stretcher-bearers, and 2.1% registrars). Higher proportions of 

burnout symptoms were reported by resident, nurses and physicians, while the lower 

proportions are encountered in the orderlies’ group. Age is not significantly associated with any 

of the three dimensions. Men presented higher level of depersonalization compared to women 

in the nurse group. Participants that reported a high level of emotional exhaustion reported high 

levels of depersonalization and lack of personal accomplishment.  

Conclusion: This period should lead to a better understanding of the risk factors to which 

medical staff, and in particular the emergency medical team, are exposed. 
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mașini 

Svetlana Cociu 
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Cuvinte cheie: responsabilitate morală, datoria de a nu vătăma, siguranță rutieră  

Introducere: Accidentele rutiere reprezintă a treia cauză de deces pentru tinerii cu vârsta 

cuprinsă între 15 și 29 de ani din întreaga lume și afectează în mod disproporționat țările cu 

venituri mici și mijlocii. Se acordă mai puțină atenție prevenirii traumelor rutiere prin aplicarea 

principiilor etice, chiar dacă împărțim un singur drum, fiecare participant în trafic poate contribui 

la îmbunătățirea siguranței rutiere prin responsabilitatea sa, conștientizare și un comportament 

adecvat.  

Material și metode: A fost efectuată o căutare de literatură în baza de date PubMed, folosind 

un set de criterii de includere. Căutarea s-a făcut prin aplicarea operatorilor Booleeni, perioada 

2010 - 2020. Rezultatele raportate au fost compilate sub formă narativă. Întrebare de cercetare: 

poate responsabilitatea morală îmbunătăți siguranța rutieră în țară? 

Rezultate: Din numărul total de 84 de rezultate, 14 studii au răspuns criteriilor specifice stabilite. 

În pofida eforturilor depuse de Guverne de a reduce accidentele rutiere și traumele, 

comportamentul și atitudinea participanților la trafic rămân iresponsabile. Guvernul are o 

responsabilitate majoră pentru siguranța traficului, inclusiv infrastructura rutieră, adoptarea și 

aplicarea legilor rutiere, impozitarea combustibilului și educarea șoferilor, pe de altă parte, 

utilizatorii drumului sunt responsabili de cunoașterea legii și a regulilor de circulație, de respect 

și atenție în trafic, de comportament responsabil ca șofer sau pieton. 

Concluzie: Investiția în campanii educaționale, comunicare eficientă, sprijin social, creșterea 

gradului de conștientizare a responsabilității în trafic și creșterea respectului față de toți 

participanții la trafic, fără a provoca vreun prejudiciu, poate menține traficul în siguranță. 
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Introduction: Road accidents are the third leading cause of death for young people aged 15-29 

years old worldwide and disproportionately affect LMICs. Less attention is paid to the prevention 

of road injuries considering ethical principles, even if everyone who shares a road can contribute 

to improving road safety by his/her responsibility, that refers to consciousness, individual 

responsibility, and proper behavior.  

Material and methods: A specialized literature search were conducted within PubMed, using 

a set of inclusion criteria. The search was done by applying Boolean operators, period of 2010 - 

2020. Reported outcomes were compiled in narrative form. Research question: May moral 

responsibility improves road safety in the country? 

Results: From the initial 84 results, 14 studies answered the specific set up-criteria. Despite the 

government’s efforts in reducing road accidents and injuries, however, the behavior and attitude 

of the participants in the traffic remain irresponsible. Government has a major responsibility for 

traffic safety, including road infrastructure, the adoption and enforcement of traffic laws, the 

taxation of fuel, and the education of drivers. on the other hand, road users are responsible for 

knowing the law and traffic rules, respect and attention in traffic, responsible behavior as a 

driver or pedestrian. 

Conclusion: Investing in educational campaigns, effective communication, social support, 

increasing awareness of responsibility in traffic, and increasing respect for all participants in 

traffic, without causing any damage may keep traffic safe.  
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Cuvinte cheie: biotehnologie animală, animale modificate genetic, preocupări morale 

Doi termeni definesc modificările aduse animalelor prin tehnologiile moderne: biotehnologia 

animală și modificarea genetică. În general, sintagma ”biotehnologie animală” definește 

proceduri bine stabilite de creştere convenţională a animalelor precum utilizarea însămânțărilor 

artificiale, dar și evoluțiile majore în fiziologia reproducerii, cum ar fi fertilizarea in vitro și 

transferul de embrioni. Sintagma ”animale modificate genetic” se referă la animale cu gene 

normale modificate în așa fel încât acestea se transferă la descendenți sau transferul unor gene 

de la un animal la altul sau de la o specie la alta. Aplicate extensiv,  aceste biotehnologii au dus 

la crearea de rase rezistente la boli, creșterea producției, au creat tulpini de animale pe care se 

pot cerceta boli umane. Biotehnologia ajută la conservarea speciilor și la creșterea bunăstării 

animalelor. Cu toate acestea, noile biotehnologii tind să provoace un răspuns ostil în societate. 

Biotehnologia animală este o problemă sensibilă din punct de vedere moral pentru că mulți 

oameni au preocupări nu numai despre modul cum tratăm animalele, dar și despre natura 

biotehnologiei însăși. Unii consideră că toate formele de modificare genetică pot fi greșite în 

sine, indiferent de cum sunt aplicate și de consecințe. Principalele îngrijorări morale sunt legate 

de religie, natura și bunăstarea animalelor, reducerea biodiversității și de riscurile 

biotehnologiilor. Biotehnologia animală poate genera îngrijorări morale diferite. Motivele și 

argumentele acestora trebuie identificate cu precizie deoarece unele se bazează pe forme 

radical diferite de argumentare. Generalizările despre bine și rău în biotehnologia animală în 

ansamblu nu vor fi de mare ajutor în justificarea îngrijorărilor morale. 
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Two terms define changes in animals through modern technologies: animal biotechnology and 

genetic modification. In general, the phrase "animal biotechnology" defines well-established 

procedures for conventional animal husbandry such as the use of artificial insemination, but 

also major developments in reproductive physiology, such as in vitro fertilization and embryo 

transfer. The phrase "genetically modified animals" refers to animals with normal genes 

modified in such a way that they are transferred to offspring or the transfer of genes from one 

animal to another or from one species to another. Applied extensively, these biotechnologies 

have led to the creation of disease-resistant breeds, increased production, created animal 

strains on which human diseases can be researched. Biotechnology helps to conserve species 

and increase animal welfare. However, new biotechnologies tend to provoke a hostile response 

in society. Animal biotechnology is a morally sensitive issue because many people have concerns 

not only about how we treat animals, but also about the nature of biotechnology itself. Some 

believe that all forms of genetic modification can be wrong in themselves, no matter how they 

are applied and the consequences. The main moral concerns are related to religion, the nature 

and welfare of animals, the reduction of biodiversity and the risks of biotechnology. Animal 

biotechnology can generate different moral concerns. Their motives and arguments need to be 

identified precisely because some are based on radically different forms of argument. 

Generalizations about good and bad in animal biotechnology as a whole will not be very helpful 

in justifying moral concerns. 

  



A XVI-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE BIOETICĂ 

 

25 
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Cuvinte cheie: cancere ale capului și gâtului, genomica medicală, etică 

Introducere: Cancerele de la nivelul capului și gâtului reprezintă patologii maligne care de multe 

ori sunt surprinse în stadii tardive, iar tratamentul lor determină adesea sechele estetice și 

funcționale devastatoare, cu impact important asupra calității vieții pacienților. Genomica 

medicală este “o ramură a medicinei în continuă dezvoltare ce implică utilizarea informațiilor 

genetice ale unui individ ca parte a îngrijirii medicale acordate”. Reușitele din ultimul deceniu de 

a decoda genomică acestor cancere a determinat pe o parte creșterea ratei de supraviețuire 

prin îmbunătățirea diagnosticului și tratamentului dar pe de altă parte a generat numeroase 

probleme de natură etică.  

Scopul acestei lucrări este de a identifica și analiza problemele etice asociate testării genetice în 

abordarea leziunilor maligne de la nivelul capului și gâtului.  

Material și metodă: Autorii au identificat aspectele etice și în domeniul genomicii medicale 

aplicată în cancerele capului și gâtului, pe baza studiilor publicate în literatura de specialitate în 

perioada 2016-2021.  

Rezultate: Aplicațiile clinice ale genomicii în diagnosticarea și tratamentul individualizat ale 

cancerelor capului și gâtului este în plină expansiune, existând teste genetice specifice ca 

indicatori de diagnosic pentru această patologie. Din punct de vedere etic au fost identificate 

probleme legate de autonomia pacienților și obținerea consimțământului lor informat, 

dezvăluirea rezultatelor testelor genetice, utilizarea materialui genetic al pacientului pentru 

diagnostic și/sau tratament și în scop de cercetare.  

Concluzii: Genomica medicală aplicată în diagnosticarea și tratarea cancerelor capului și gâtului 

are importante implicații etice care trebuie atent identificate și abordate pentru a asigura cel mai 

înalt standard de îngrijire medicală pacienților, într-un cadru etic adecvat. 
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Cuvinte cheie: terapii genice, făt, competență etică 

Dubla loialitate este cuvântul de ordine: loialitatea față de mamă și față de făt. Intervențiile nu 

vor fi adresate în beneficiul exclusiv al mamei. Astfel etica în terapiile genice adresate fătului 

implică recunoașterea și aplicarea principiilor etice (Clothier Committee Report, 1992, GTAC 

1997). Tratamentul inovativ la intersecția cu normele de tratament și cercetarea științifică 

implică delimitări etice necesare ce se discută și rediscută începând cu ghidurile privind 

tratamentul experimental din Germania anilor 1920, primele ghiduri privind voluntariatul și 

prealabilă informare în cercetarea științifică ca recunoaștere a dreptului la autodeterminare. 

Competența etică a medicului se bazează și pe competența etică a mamei? Decizia etică a 

medicului este și o decizie etică a mamei? Și dacă mamei îi lipsește înțelegerea necesară? 

Coerciție sau directive privind consilierea? Aplicații ale terapiilor genice in utero. Cât de sigure 

sunt? Ce riscuri rezonabile cunoscute au? Cu a cărui competență etică sunt ele decise și pe a 

cărui responsabilitate sunt ele asumate? A medicului? A mamei? A societății? Și pe a cărui 

cheltuială? A sponsorului? A societății? A mamei? 
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Double loyalty is the watchword: loyalty to the mother and to the fetus. Interventions will not be 

addressed for the exclusive benefit of the mother. Thus, ethics in gene therapies for the fetus 

involves the recognition and application of ethical principles (Clothier Committee Report, 1992, 

GTAC 1997). from Germany in the 1920s, the first guidelines on volunteering and prior 

information in scientific research in recognition of the right to self-determination. Is the ethical 

competence of the doctor based on the ethical competence of the mother? Is the ethical 

decision of the doctor also an ethical decision of the mother? What if the mother lacks the 

necessary understanding? Coercion or counselling directives? Applications of gene therapies in 

utero. How safe am I? What are known reasonable risks? With whose ethical competence are 

they decided and on whose responsibility are they assumed? The doctor's? The mother’s? That 

of society? And at whose expense? Of the sponsor? Of society? Of the mother? 
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Competența etică a personalului medical include trei aspecte principale: a fi, a face, a ști și 

presupune caracter, abilități și cunoaștere.  

Medicul pune diagnosticul, tratează, ia decizii și incurajează cu loialitate și dublă loialitate. El nu 

manageriază cazul. Printre deciziile profesionale medicului îi revine nu doar să aplice etica 

profesională dar să și ia decizii etice, ori acestea nu pot fi luate fără asumarea responsabilității 

ceea ce aduce nevoia medicului responsabil. 

Comisia Europeană descrie competența etică ca pe o ”meta competență”, ca o parte integrantă 

a cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor unui medic. Comisia subliniază totodată că o astfel de 

competență este esențială pentru dezvoltarea responsabilității și autonomiei individului în 

general și a medicului în particular. Competență etică se bazează pe caracterul persoanei, nivelul 

de constiință etică, judecată morală și voința de a face bine ca bine în afara oricărei calificări. 

Competența etică include însă și sensibilitatea etică, reflecția etică, luarea deciziilor etice, 

acțiunea etică și comportamentul etic, cunoștințele de etică. Adica motivația valorilor morale ca 

și conținut al eticii. Dincolo de etica din interiorul fiecăruia și a medicului în particular se află 

normele și ghidurile de conduită etică și decizie etică: cât sunt ele suportive în a lua deciziile 

bune? Dar în a lua deciziile corecte? Dar în a informa pacienții și rudele cu privire la deciziile etice 

în profesie? “Două lucruri respect și au cea mai mare valoare pentru mine: stelele deasupra mea 

și legile morale înăuntrul meu”: Immanuel Kant. vorbind despre competența etică și despre 

competența sa etică. 
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The ethical competence of medical staff includes three main aspects: being, doing, knowing and 

involving character, skills and knowledge. The doctor diagnoses, treats, makes decisions and 

encourages with loyalty and sweet loyalty. He does not handle the case. Printer professional 

decisions are incumbent on the physician not only to apply professional ethics but also to make 

ethical decisions, or they cannot be made without taking responsibility which brings the need of 

the responsible physician. The European Commission describes ethical competence as a 

""meta-competence"", as an integral part of a doctor's knowledge, skills and abilities. The 

Commission also emphasizes that such competence is essential for the development of the 

responsibility and autonomy of the individual in general and of the doctor in particular. Ethical 

competence is based on the character of the person, the level of ethical conscience, moral 

judgment and the will to do good as well outside of any qualification. Ethical competence also 

includes ethical sensitivity, ethical reflection, ethical decision making, ethical action and ethical 

behavior, knowledge of ethics. That is, the motivation of moral values as the content of ethics. 

Beyond the ethics within everyone and the doctor in particular are the norms and guidelines of 

ethical conduct and ethical decision: how supportive are they in making good decisions? But in 

making the right decisions? But in informing patients and relatives about ethical decisions in the 

profession? "Two things I respect and have the greatest value for me: the stars above me and 

the moral laws within me": Immanuel Kant, talking about ethical competence and its ethical 

competence. 
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Relația medic pacient în pandemie se află sub presiune. Pandemia COVID-19 a produs o 

schimbare paradigmatică dinspre etica deontologică spre etica utilitariană pierzând ținta binelui 

maximal. Ne aflăm pierduți de pe coridorul eticii profesionale? Relația medic-pacient nu se află 

în disoluție dar se află sub presiune și are nevoie de o reinițializare. Este mai necesară ca oricând 

din timpurile apropriate. Reașezarea principiilor bioeticii în intersecția cu pandemia COVID-19: 

prevalența valorilor justiției. Încă ne aflăm în pandemie dar se conturează deja lecții ce trebuie a 

fi învățate pentru următorul val și următoarea pandemie, între care reatestarea și protejarea 

valorilor morale ale relației medic pacient sunt importante. Medicii postpandemie vor fi trecut 

prin pandemie și de modul în care cu comptența etică au rezolvat dilemele acestei pandemii va 

depinde în mare măsură competența lor etică în viitor. Pandemia cu coronavirus din 1918-1919 

nu a beneficiat de bioetică dar oamenii au fost solidari. Pandemia cu coronavirus din 2019-2021 

beneficiază de bioetică dar oamenii nu sunt solidari. Cum și cât contribuie bioetica la 

competența etică a fiecăruia? Bioetica are o lecție și pentru societate sau numai pentru 

profesioniști? Bioetica are valoare socială? 
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The doctor-patient relationship in the pandemic is under pressure. The COVID-19 pandemic 

produced a paradigm shift from deontological ethics to utilitarian ethics, losing the target of 

maximum good. Are we lost in the corridor of professional ethics? The doctor-patient 

relationship is not in solution but is under pressure and needs a reset: it is more necessary than 

ever in the near future. Restoring the principles of bioethics at the intersection with the COVID-

19 pandemic: the prevalence of justice values. We are still in a pandemic, but there are already 

lessons to be learned for the next wave and the next pandemic. among which the reaffirmation 

and protection of the moral values of the doctor-patient relationship are important. 

Postpandemic physicians will be going through the pandemic and how ethically content they 

have solved the dilemmas of this pandemic will largely depend on their ethical competence in 

the future. The coronavirus pandemic of 1918-1919 did not benefit from bioethics but people 

were supportive. The coronavirus pandemic of 2019-2021 benefits from bioethics but people 

are not supportive. How and how much does bioethics contribute to everyone's ethical 

competence? Does bioethics have a lesson for society or only for professionals? Does bioethics 

have social value? 
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Introducere: Medicina clinică a cunoscut dileme etice încă din cele mai vechi timpuri și a fost 

mereu guvernată de principiile beneficienței și non-maleficienței. În mod special, medicina 

internă, hematologia și oncologia, anestezia și terapia intensivă, medicina de urgență au fost 

specialitățile în care s-au întâlnit cel mai adesea dileme etice, însă în timpul pandemiei COVID-

19, medicii pneumologi și infecționiști au avut de asemenea de soluționat decizii clinice dificile. 

Scopul lucrării noastre a fost de a investiga care au fost cele mai comune dileme etice cu care se 

confruntă medicina clinică. 

Materiale și metode: Am evaluat articolele publicate în câteva baze de date relevante pentru 

domeniul medical (MEDLINE, Web of Science, SCOPUS etc.) pentru a identifica cele mai des 

întâlnite dileme etice cu care s-au confruntat medicii clinicieni atât înainte cât și în timpul 

pandemiei COVID-19.   

Rezultate: Unele dintre cele mai des întâlnite dileme etice din medicina clinică s-au referit la: 

accesul echitabil la screening, diagnostic și tratament, autonomia și libertatea de decizie a 

pacientului, alocarea limitată a resurselor, aspecte socio-economice/politice/culturale ale 

tratamentului medical, stigma, considerații etice în cercetarea medicală, divulgarea adevărului, 

conduita profesională și îngrijirea la finalul vieții. Multe dintre aceste dileme etice au fost întâlnite 

mai ales de medicii clinicieni care lucrau în țări subdezvoltate sau în curs de dezvoltare.   

Concluzii: Dileme etice rămân o probleme complexă în medicina clinică, iar soluționarea 

acestora trebuie să se bazeze pe principiile beneficienței și non-maleficienței. Cu toate acestea, 

rămâne dificilă găsirea unei soluții echitabile în țările subdezvoltate sau în curs de dezvoltare 

unde dezbaterea problemei cu un specialist în etică medicală este dificilă sau imposibilă sau în 

care constrângerile financiare sau de altă natură limitează medicul în a acționa în interesul 

pacientului. 
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Introduction: Clinical medicine has known ethical dilemmas since time immemorial and has 

always been governed by the principles of beneficence and non-maleficence. In particular, 

internal medicine, hematology and oncology, critical care medicine, emergency medicine have 

been the specialties in which ethical dilemmas were most commonly encountered, yet during 

the COVID-19 pandemic, respiratory medicine and infectious diseases physicians have been 

faced with difficult clinical choices. We sought to examine the most common ethical dilemmas 

faced in clinical medicine.    

Materials and methods: We searched several relevant databases (MEDLINE, Web of Science, 

SCOPUS etc.) to identify the most frequent ethical dilemmas faced by clinical medicine 

physicians both before and during the COVID-19 pandemic.    

Results: Some of the most relevant ethical dilemmas faced by specialists who engage in clinical 

medicine include equitable access for evidence-based screening, diagnosis and treatment, 

personal autonomy and freedom of choice, allocation of scarce resources, socio-economic/ 

political/cultural influences regarding therapy, stigma, ethical considerations in research, truth 

telling, professional conduct and end-of-life issues. Many of these ethical dilemmas were 

encountered by physicians practicing in low/middle-income countries.  

Conclusions: Ethical dilemmas remain a complex issue in clinical medicine whose resolution 

should be based on the principles of beneficence and non-maleficence. However, finding an 

equitable solution to such problems in low/middle-income countries where ethical 

consultations with dedicated specialists is unavailable or difficult to engage with or where 

financial or other constraints limit the physician’s capacity to act in the interest of the patient 

remains a cumbersome task.  
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Furnizarea de servicii de sănătate mintală atât copiilor și familiilor are multe aspecte pozitive, 

dintre care se poate face trimitere la îmbunătățirea calității vieții pentru tinerii vulnerabili și 

pentru cei care îi îngrijesc. Lucrul în această arenă necesită, de asemenea, o conștientizare 

deosebită a numeroaselor nuanțe esențiale în respectarea drepturilor celor pe care îi servim și 

responsabilitățile noastre speciale față de aceștia.  

S-a observat că, atunci când se intră într-o relație de consiliere cu un minor, circumstanțele 

implicate trebuie luate în considerare îndeaproape. Unele probleme generale se datorează 

obligația etică de confidențialitate, consimțământul părinților și drepturile legale, 

consimțământul informat și nivelul de competență al minorului. În plus, preocupările specifice 

pot include relația clientului cu părintele sau tutorele, dacă este de așteptat ca divulgarea 

informațiilor să ajute situația și gravitatea potențialei vătămări sau vătămări care ar putea 

apărea dacă informațiile nu sunt dezvăluite. 
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Cu toate că terapia de cuplu este o intervenție necesară și revelatoare, cadrul etic rezultat din 

complexitatea acestor servicii este destul de slab prezentat și analizat în codurile deontologice 

și în literatura de specialitate, mai ales când vine vorba de anumite țări, printre care se află și a 

noastră. Este de la sine înțeles că terapia de cuplu și familie ca sistem este, din punct de vedere 

etic, mult mai complexă decât intervențiile individuale și, cu toate acestea, majoritatea 

psihoterapeuților se bazează, în principal, pe codurile etice ale altor țări sau pe experiența altor 

colegi și pe intervizare. Lipsa unui ghid pentru acești practicieni generează o serie de dileme etice 

în jurul unor arii practice (Saxena & Daimari, 2016), cum ar fi: competența, procedurile de 

consimțământ informat, confidențialitatea, datoria de a preveni, raporta și a proteja persoanele 

implicate, evitarea malpraxisului, valoriile terapeutului care intră în discordanță cu cele ale 

clientului, relațiile multiple prin evitarea comunicării privilegiate și a complicității prin tăinuire 

etc.. 

În cazul terapiei de cuplu, accentul va cădea pe întrebările: Cine este clientul? Unde rezidă 

responsabilitatea mea ca psihoterapeut? Relația este clientul, iar responsabilitatea este axată pe 

relație și pe cei care o susțin în egală măsură 
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În august 2021, într-un tribunal din California, începea unul dintre cele mai importante procese 

din istoria cercetării biomedicale. Elizabeth Holmes, o antreprenoare americană care până în 

2018 fusese una dintre vedetele cercetării biomedicale din Sillicon Valley, e astăzi acuzată de 

fraudă, iar în cazul în care un tribunal o va găsi vinovată, riscă până la 20 de ani de închisoare. 

Holmes era fondatoarea Theranos, o corporație care promisese revoluționarea industriei 

analizelor de sânge, fiind în momentul de vârf al popularității o corporație a cărei valoare era 

estimată la 9 miliarde de dolari, transformând-o pe Holmes în cea mai tânără miliardară din 

istoria Statelor Unite, ea convingând figuri extrem de cunoscute, precum fostul secretar de stat 

american Henry Kissinger, fostul secretar al apărării James Mattis sau magnatul media Rupert 

Murdoch să se afle printre investitorii și membrii boardului executiv fără să fi publicat niciodată 

vreun studiu într-un jurnal științific. 

Theranos a fost doar una dintre numeroasele corporații din Silicon Valley care au intrat pe piața 

cercetării biomedicale promițând revoluții în medicină, însă evitând sistmatic, sub pretextul 

secretului comercial, orice publicații în jurnale științifice. Cu exact un an înaintea începerii 

procesului lui Elizabeth Holmes, NeuraLink, compania fondată de celebrul miliardar Elon Musk, 

dezvăluia prototipul unui implant neural wireless despre care promitea că va revoluționa 

tratamentul patologiilor psihiatrice, în ciuda scepticismului cvasi-unanim din partea 

cercetătorilor din neuroștiință. 

Explorăm pe larg implicațiile intrării intempestive în lumea cercetării științifice a așa-numiților 

unicorni din cercetarea biomedicală: corporații cu bugete foarte mari, care promit revoluții 

științifice, dar care adesea fie nu pot livra ce au promis, fie o fac cu compromisuri atât de mari, 

încât se poate ajunge la procese penale. 
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In August 2021, a California courthouse began hosting one of the most important criminal trials 

in the history of biomedical research. Elizabeth Holmes, an American entrepreneur who, until 

2018, had been one of the rising stars of the biomedical research community in Silicon Valley, 

has been accused with six counts of fraud and faces up to 20 years in prison. Holmes has 

founded Theranos, a biomedical start-up that had promised a revolution in the blood testing 

industry, that was valued, at the height of its popularity at $9 billion, making Holmes  the 

youngest and wealthiest self-made female billionaire in America as she managed to persuade 

well-known public figures, such as former US secretary of state Henry Kissinger, former defense 

secretary James Mattis or media mogul Rupert Murdoch to sign up as investors and members 

of Theranos’ executive board without ever having published an article in a scientific journal. 

Theranos was just one of the many biomedical start-ups in Silicon Valley that entered biomedical 

research by promising medical revolution while at the same time avoiding peer-reviewed 

publications claiming trade secrets. In august 2020, exactly one year before Holmes’ trial began 

in California, NeuraLink, a biomedical start-up founded by billionaire superstar Elon Musk, 

unveiled a prototype for a neural implant that Musk claimed would revolutionize psychiatric 

care, despite widespread scepticism from neuroscientists across the field. 

We will explore the implications of the hastened arrival of the so-called ‘healthcare unicorns’: 

biomedical start-ups with enormous budgets, making claims about scientific revolutions, only to 

be later stifled by their own inability to deliver on their promises. 
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Cu două decenii înainte de intrarea pe piața științifică a unicornilor din  cercetarea biomedicală, 

stimularea magnetică și, ulterior, electrică transcraniană, promiteau, de asemenea revoluții atât 

pentru cercetarea fundamentală din neuroștiință, cât și pentru tratamentul patologiilor 

psihiatrice. Dată fiind natura lor neinvazivă și, până la acest moment, aparent lipsită de efecte 

adverse și având puține contraindicații, cele două metode au început, din anii ’90, să fie utilizate 

pe scară largă, la participanți sănătoși, pentru explorarea unor relații cauzale greu de cercetat 

până atunci în neuroștiință fără proceduri invazive de tipul implantării neurochirurgicale a 

electrozilor, care restrângeau eșantioanele de participanți la cele formate din pacienți epileptici 

sau parkinsonieni.  

În același timp, atât stimularea magnetică, cât și cea electrică transcraniană au început să fie 

utilizate în scop experimental în tratamentul mai multor patologii psihiatrice: tulburări de 

anxietate, depresie, ulterior tulburare obsesiv-compulsivă sau chiar schizofrenie și tulburare de 

stres post-traumatic. Deși au fost aprobate în mai multe țări, aceste tipuri de tratamente au 

rezultate problematice în studiile clinice randomizate, însă, în ciuda acestor probleme, ele sunt 

vândute ca tratamente miraculoase inclusiv pe piața românească. 

Mai recent, neurofeedback-ul, o tehnologie care utilizează EEG sau neuroimagistică funcțională 

în timp real, a început să fie studiată pentru tratamentul patologiilor psihiatrice: în mod similar, 

deși cercetarea e abia la început, neurofeedbackul e deja pus pe piață în România, fiind 

promovat ca tratament eficient pentru diverse patologii psihiatrice. 

Explorăm pe larg credibilitatea și robustețea cercetărilor care susțin afirmațiile despre eficiența 

acestor trei tipuri de tratamente. 
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Two decades before healthcare unicorns entered scientific research, transcranial magnetic and, 

later electric, stimulation, were also used for revolutionary claims about basic and clinical 

research in neuroscience, especially with regard to psychiatric treatment. Given their non-

invasive nature and their apparent lack of side effects, these methods were widely implemented 

in the 1990s basic research exploring causal relationships in healthy participants, having an 

obvious advantage over the heavily invasive methods of implating electrodes that restricted 

research to clinical samples of neurological patients. 

Simultaneously, both transcranial magnetic and electric stimulation were introduced in clinical 

research as experimental treatments for anxiety, depression, later obsessive-compulsive 

disorders and even schizophrenia or PTSD. Despite being given government clearance in various 

countries, these treatments have had problematic results in randomised clinical trials but, 

despite these problems, they have been marketed as miraculously effective, in Romania as well 

as other countries. 

More recently, neurofeedback, a technology using EEG or fMRI in real-time has been introduced 

in clinical research for psychiatric disorders: similarly, although research is still in its early stages, 

neurofeedback has started being advertised in Romania as being an effective treatment for 

various psychiatric disorders. 

We explore the credibility and robustness of the research supporting claims about the apparent 

efficacy of these treatments. 
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Cuvinte cheie: fertilizare in vitro, tehnologia de reproducere asistată, etica 

Introducere: Aproximativ 1 din 7 cupluri poate avea dificultăți în a concepe. Din această cauză, 

tehnologia de reproducere umană (RUAM) asistată s-a dezvoltat în ultimele decenii, oferind 

acestor cupluri șanse să devină părinți, chiar dacă aceste tehnici ridică mai multe probleme etice. 

Scop: Scopul studiului nostru este de a rezuma dovezile privind considerentele etice ale 

procedurilor de reproducere umană asistată și de a vedea cum arată acestea prin ochii femeilor 

care apelează la ele. 

Metoda: Studiul calitativ este reprezentat de experiențele a 50 de femei care au folosit astfel de 

tehnologii pentru a avea un copil și care au răspuns la întrebarea: ”Dacă ați apelat deja la 

tratamente de RUAM, vă rugăm să detaliați experiența avută”. 

Rezultate: În ceea ce privește răspunsurile participantelor, care sunt în concordanță cu 

literatura de specialitate, printre dificultățile întâmpinate amintim: relația defectuoasă pacient-

medic (dreptul la viață și tratament egal), multitudinea de informații contradictorii din spațiul 

public (dreptul de a fi informat), sentimentul că se fac experimente pe corpul pacientului (dreptul 

de a fi informat), erori medicale care au dus la pierderea sarcinii (dreptul la viață), sentimentul 

că spitalele și clinicile private sunt doar afaceri care trebuie să facă bani, dar nu să țină cont și de 

viața pacientei (marketing), costurile ridicate care sunt o problemă reală (economie). 

Concluzii: Se pare că luarea deciziilor cu privire la tehnologiile RUAM nu se poate baza doar pe 

considerente clinice și economice. Este obligatoriu să se ia în considerare principiile etice, 

normele sociale și credințele religioase. 
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Introduction: Almost 1 in 7 couples may have difficulties in conceiving and because of this, 

assisted reproductive technology has been developing in last decades, giving these couples 

chances to become parents, even if these techniques raise several ethical issues. 

Aim: The aim of our study is to summarize the evidence on the ethical considerations of assisted 

human reproduction procedures and to see how does these techniques look like through the 

eyes of women who experience them. 

Methods: Study is represented by the experiences of 50 women who used such technologies in 

order to have a child and answering the question: "If you have already resorted to assisted 

human reproduction treatments, please detail the experience here." 

Results: Regarding the answers of our participants, which are consistent with the literature, 

among the difficulties they faced we mention the defective patient-doctor relationship (the right 

to life and equal treatment), the multitude of contradictory information in the public space (the 

right to be informed), the feeling that experiments are being done on the patient's body (the 

right to be informed), medical errors that led to pregnancy loss (the right to life), the feeling that 

private clinics are just businesses that have to make money, but not to take into account the 

patient's life (marketing), the costs which are a real problem (economy). 

Conclusions: It seems that decision-making concerning ART cannot be based only on clinical 

and economic considerations. It is mandatory to take into consideration ethical principles, social 

norms and religious beliefs. 
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Identitatea digitală este un concept care apare din ce în ce mai des în discursul public și în 

constextul noilor politici la nivel european și global. În principal, două sunt direcțiile în care se 

configurează discursul pentru o astfel de schimbare. Prima, privește un înțeles utilitar, acela de 

a facilita accesul la servicii, de a elimina birocrația prin utilizare tehnologiei digitate. A doua 

direcție, mult mai curajoasă, are în atenție fuzionarea identității fizice cu cea digitală, conform 

afirmațiilor lui Klaus Schwab și îmbunătățirea omului prin mijloace tehnologice. Din punct de 

vedere antropologic faptul echivalează cu reactivarea în social a unui străvechi mit, cel al 

supraomului, grație tehnologiei. Nu este prima încercare în istorie de acest gen, dar toate 

eforturile ideologice sau științifice de a configura o rasă pură, un om nou au fost sortite eșecului. 

Din punct de vedere sociologic se observă o ștergere a frontierelor identitare. Omul devine o 

ființă globală cu o identitate nemărginită, cu capacități nemărginite în universul nesfârșit al 

tehnologiei. Totuși, dincolo de aceste promisiuni, o serie de întrebări din ce în ce mai presante 

își așteaptă răspunsul: Cum vom defini umanitatea în contextul unei hibridări tehnologice? Care 

va fi relația noastră cu corpul? Cât de liberi vom mai fi în raport cu tehnologia și cu cei ce o 

instrumentează și controlează? Vom mai putea discuta despre liber-arbitru? Supraomul este o 

ființă mai fericită decât omul? 
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Digital identity is a concept that appears more and more often in public discourse and in the 

context of new policies at European and global level. Mainly, there are two directions in which 

the text is configured for such a change. The first concerns a utilitarian meaning, that of 

facilitating access to services, of eliminating bureaucracy through the use of digital technology. 

The second direction, much more courageous, focuses on merging physical identity with digital, 

according to Klaus Schwab and improving man through technological means. From an 

anthropological point of view, this is equivalent to the social reactivation of an ancient myth, that 

of the superman, thanks to technology. It is not the first attempt in history of this kind, but all 

ideological or scientific efforts to set up a pure race, a new man have been doomed to failure. 

From a sociological point of view, there is a erasure of identity boundaries. Man becomes a 

global being with a wide identity, with infinite capabilities in the endless universe of technology. 

However, beyond these promises, a series of increasingly pressing questions await their answer: 

How will we define humanity in the context of a technological hybridization? What will be our 

reality with the body? How free will we be in relation to technology and those who implement 

and control it? Will we be able to talk about free will? Is the superman a happier being than man? 
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Introducere: Odată cu evoluția fulminantă a accesului la informația digitalizată comunicarea 

medic-pacient a suferit schimbări ușor sesizabile de medicul clinician. 

Material și metodă: Din perspectiva medicului clinician am făcut o analiză a modificărilor 

evidente în relația de comunicare medic-pacient încercând să găsesc explicații rezonabile ale 

schimbărilor sesizate. 

Rezultate: Digitalizarea informației a oferit pacienților o siguranță crescută cu privire la propria 

boală din perspectiva simptomelor, a utilizării metodelor de diagnostic și tratament dar totodată 

a accentuat reversul medaliei: prin necuprinderea fenomenului patologic a generat judecăți 

adesea neconforme cu realitatea dublate de recul frecvent și dur la sugestii de altă natură decât 

cele obținute de pacient prin mediile digitale. Elemente sesizabile ca evoluție paralelă cu 

digitalizarea: diminuarea ascultării (conversaționale), rigiditate în comunicare, sărăcia ideatică 

exprimată prin diminuarea volumului lexical (generatoare de tensiuni interne), alterarea gândirii 

și randamentului mental, distorsionări, capacitate critică scăzută, virajul de la atitudinea 

proactivă la cea reactivă, atitudini evitante, tentative de compensare gestuală, lipsa de 

flexibilitate, agresivitate. 

Concluzie: Digitalizarea informației medicale cu accesibilitate largă nu reprezintă un factor 

benefic social dacă nu evoluează paralel cu o extensie educațională în sens larg. 
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Utilizarea tehnologiei digitale în cercetarea medicală și psihologică poate fi realizată numai dacă 

sunt respectate condițiile de etică. Consumatorii sunt din ce în ce mai conștienți că informațiile 

lor personale sunt valoroase și solicită controlul lor. Etica digitală și confidențialitatea au devenit 

probleme recente pentru indivizi, organizații și chiar pentru guverne. 

În cercetarea noastră am utilizat o variantă originală a TSST (Trier Social Stress Test) folosind o 

tehnică digitală pentru inducerea stresului social (TSST-digital). Noi am respectat cu strictețe 

condițiile care sunt impuse de Comisiile de Etica Cercetării, iar participanții la experiment și 

membrii familiei au primit informații adecvate pe toată durata participării. 

În primul rând, am avut în vedere că trebuie să eliminăm riscul tot mai mare de gestionare a 

datelor cu caracter personal. În acest sens am conceput un sistem de examinare psihologică 

prin care provocăm un stres controlat, fără să aducem daune, prejudicii sau efecte de risc fizic 

și psihic pentru sănătatea fiecărui participant la experiment. Stimulii creați nu depășesc limitele 

fiziologice ale ființei umane în ceea ce privește, forma, culoarea, intensitatea și durata de acțiune. 

Transparența și trasabilitatea sunt elemente fundamentale pentru sprijinirea necesităților eticii 

digitale și confidențialității. Datele obținute în cercetarea stresului nu sunt stocate pe 

dispozitivele digitale. După fiecare evaluare, datele personale sunt automat șterse și nu mai pot 

fi accesate de nimeni, niciodată, ca măsură de protecție și de asigurare a confidențialității. 

Conform conceptului Explainable AI, orice paradigmă de stres care utilizează tehnologia digitală 

poate avea punctele sale forte și slabe. În limitele aprobate legal, un astfel de model poate 

prezice un comportament probabil, dar identifică și tendințe posibile. 
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The use of digital technology in medical and psychological research can be achieved only if the 

ethical conditions are met. Consumers are increasingly aware that their personal information is 

valuable and require control. Digital ethics and privacy have become recent issues for 

individuals, organizations and even governments. 

In our research we used an original version of TSST (Trier Social Stress Test) using a digital 

technique for inducing social stress (TSST-digital). We strictly complied the conditions that are 

imposed by the Research Ethics Commissions, and the participants in the experiment and the 

family members received adequate information throughout the participation. 

First of all, we considered that we must eliminate the growing risk of managing personal data. 

In this direction, we designed a psychological examination system through which we cause a 

controlled stress, without causing damage, injury or effects of physical and mental risk to the 

health of each participant in the experiment. The stimuli created do not exceed the physiological 

limits of the human being in terms of shape, color, intensity and duration of action. 

Transparency and traceability are key elements in supporting the needs of digital ethics and 

confidentiality. The data obtained in stress research are not stored on digital devices. After each 

participant in the evaluation, that person's data is automatically deleted and can never be 

accessed by anyone as a measure of protection and confidentiality. 

According to the Explainable AI concept, any stress paradigm that uses digital technology can 

have its strengths and weaknesses. Within legally approved limits, such a model can predict 

probable behavior, but also identify possible trends. 
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Utilizarea irațională a medicamentelor este o problemă globală extrem de gravă, care induce 

multe daune pentru sănătatea populației. În țările în curs de dezvoltare și în tranziție, mai puțin 

de 40% dintre pacienți sunt tratați în conformitate cu standardele de tratament expuse în 

protocoale. Unele studii recente din Republica Moldova au determinat neconformități 

semnificative în prescrierea medicamentelor precum: polipragmazia, prescriere neeficace, 

neconsiderarea contraindicațiilor, medicamente concomitente incompatibile terapeutic etc. 

Pentru identificarea cauzelor utilizării iraționale a medicamentelor în instituțiile medicale am 

realizat o cercetare la nivel național, care a inclus componenta cantitativă (chestionare aplicate 

în instituțiile publice spitalicești și de asistență primară) și calitativă (discuții în focus grupuri și 

interviuri individuale). A fost constatat că, la nivel național, nu există o abordare univocă și 

uniformă cu privire la monitorizarea utilizării raționale a medicamentelor. Cadrul normativ în 

acest domeniu este insuficient. Frecvent a fost remarcată perceperea populației că ”un medic 

bun” indică cel puțin 4-5 medicamente, ceea ce determină dorința unor medici de a satisface 

pacientul și a-i ”intra în voie”. Unii medici, pentru a avea o imagine bună, vor să atingă efectul 

terarpeutic cât mai rapid și mai pronunțat, inclusiv prescriu în exces antibiotice. Sunt necesare 

intervenții atât la nivel de sistem, cât și instituțional, pentru a implementa mecanisme și 

instrumente necesare îmbunătățirii procesului utilizării medicamentelor. 

  



9-11 DECEMBRIE 2021 

 

48 

 

Quality and safety in drug prescription - from 

tradition to efficient legal instruments 

Rodica Gramma 

“Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy, Chisinau, Republic of Moldova 

Keywords: irrational use of medication, polypharmacy, patient satisfaction 

Irrational use of medication is an extremely serious global problem, which causes a lot of 

damage to the health of the population. In developing and transition countries, less than 40% 

of patients are treated according to the standards set out in the clinical protocols. Some recent 

studies in the Republic of Moldova have shown significant non-conformities in the prescription 

of medicines such as: polypharmacy, ineffective prescription, non-consideration of 

contraindications, concomitant therapeutically incompatible drugs, etc. In order to identify the 

causes of irrational use of drugs in medical institutions, we conducted a national research, which 

included a quantitative component (questionnaires applied in public hospitals and primary care 

institutions), as well as a qualitative one (focus group discussions and individual interviews). It 

has been found that there no uniform and one-size-fits-all approach at the national level to 

monitoring the rational use of medicines. The normative framework in this field is insufficient. It 

was often noticed the perception of the population that "a good doctor" indicates at least 4-5 

drugs, which determines the desire of some doctors to satisfy the patient and seek to please 

them. Some doctors, in order to have a good image, want to achieve the therapeutic effect as 

quickly and as pronounced as possible, including prescribing excess of antibiotics. Interventions 

are needed at both systemic and institutional level to implement mechanisms and tools needed 

to improve the process of drug prescription and use. 
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Introducere: Finalizarea secvențierii genomului uman în anul 2003 a deschis ușa unor noi 

cercetări privind înțelegerea bolilor care afectează ființa umană și a riscului de apariție a 

acestora, precum și cunoașterea detaliată a apartenenței populaționale, a maternității și 

paternității. Mai mult, în ultimii ani au început să fie comercializate tot mai multe kituri cu 

utilizare simplă la domiciliu, prin care populația să poată afla detalii cu privire la propria 

încărcătură genetică. Însă aceste testări nu sunt lipsite de riscuri.  

Material şi metodă: Autorii au realizat o analiză a literaturii de specialitate pentru a identifica 

riscurile și beneficiile care decurg din utilizarea la domiciliu a kiturilor pentru analiză genetică 

rapidă.  

Rezultate: Testele rapide presupun simpla recoltare a unui frotiu de celule epiteliale de pe 

mucoasa jugală sau a unei probe de salivă. Beneficiile acestor teste sunt la nivel individual, 

permițând aflarea unor informații detaliate cu privire la strămoși și originea ancestrală a 

acestora, stabilirea paternității, anumite trăsături genetice care îi caracterizează sau caracterul 

de purtător al unei mutații genetice responsabile de apariția diferitelor boli. Însă aceste analize 

sunt însoțite și de o serie de riscuri care nu sunt de neglijat: încărcătura emoțională puternică - 

în special în cazul riscurilor pentru sănătate sau cu privire la filiație, acuratețea relativ redusă cu 

posibilitatea rezultatelor fals pozitive sau fals negative, securitatea datelor stocate în baze de 

date, confidențialitatea datelor, utilizarea informațiilor în scopuri comerciale.  

Concluzii: Deși progresul din știință aduce în casele oamenilor obișnuiți posibilități de analiză 

genetică, nu trebuie uitat că întotdeauna beneficiile trebuie puse în balanță cu riscurile asociate 

acestora, analiza genetică putând furniza informații sensibile, care trebuie protejate și înțelese 

corespunzător.  
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Introduction: The completion of human genome sequencing in 2003 opened the door to new 

research on understanding diseases that affect the human being and the risk of their 

occurrence, as well as detailed knowledge of population and parenthood. Moreover, in recent 

years, more and more kits with simple use at home have started to be marketed, through which 

the population can find out details about their own genetic load. But these tests are not without 

risks.  

Material and method: The authors conducted a literature research to identify the risks and 

benefits of using rapid genetic testing kits at home.  

Results: Rapid tests involve collecting a smear of epithelial cells from the jugal mucosa or a saliva 

sample. The benefits of these tests are at the individual level, allowing to find detailed 

information about ancestors and their heritage, establishing paternity, certain genetic traits that 

characterize them or if they are carriers of a genetic mutation responsible for the occurrence of 

various diseases. But these analyzes are also accompanied by a number of risks that should not 

be neglected: the strong emotional load- especially in the case of health risks or parenting, 

relatively low accuracy with the possibility of false positive or false negative results, the security 

of data stored in databases, data confidentiality, use of information for commercial purposes.  

Conclusions: Although advances in science bring the possibility of genetic analysis into the 

homes of ordinary people, it must not be forgotten that the benefits must always be weighed 

against the associated risks, as genetic analysis can provide sensitive information that must be 

properly protected and understood. 
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Introducere: Viitorul tratamentului adicțiilor față de substanțele opioide prezintă un puternic 

fundament biotehnologic. Scopul acestei lucrări este identificarea modului în care evoluția din 

biotehnologie influențează managementul dependenței de substanțe opioide, subliniind 

avantajele, dezavantajele și implicațiile etice ale acestora.  

Material şi metodă: Autorii au realizat o analiză a bazelor de date internaționale în vederea 

identificării studiilor care abordează implicațiile biotehnologiei în managementul dependenței 

de substanțe opioide.  

Rezultate: Domeniul biotehnologiilor acoperă o arie vastă de posibilități, ”placa turnantă” a 

acestora fiind reprezentată de două substanțe active distincte - naltrexona și buprenorfina. 

Naltrexona nu este un opioid propriu-zis, nu creează o ”dependență” de sine stătătoare și astfel 

nu poate fi deturnat către piața neagră. Însă produsul are la baza o tehnologie costisitoare care 

necesită detoxifiere de la toate substanțele opioide înainte de administrare. Naltrexona elimină 

toleranța de protecție și îi expune pe cei care se întorc la consumul de droguri ilicite la riscul de 

deces prin supradozaj. Probufina, un implant de buprenorfină, a avut un succes limitat după 

aprobarea sa. Inițierea probufinei necesită o pregătire specială și o procedură chirurgicală, un 

factor de descurajare atât pentru medici, cât și pentru pacienți. În ciuda faptului că formele 

injectabile de buprenorfină protejează pacienții de atitudinile stigmatizante ale societății, aceștia 

sunt priviți în continuare cu scepticism și neîncredere când relatează că tratamentul lor este 

insuficient sau inadecvat și că prezintă simptome de sevraj.  

Concluzii: Specialiștii din domeniu vin în întâmpinarea pacienților cu soluții imperfecte, însă 

perfectibile; soluții care se află în prezent sub semnul încrederii reciproce dar totuși oscilante și 

fragile între pacienți și sistemul medical, respectiv cel juridic. 
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Introduction: The future of treatment of addictions to opioid substances presents a strong 

biotechnological foundation. The purpose of this paper is to identify how evolution in 

biotechnology influences the management of addiction to opioid substances, emphasizing their 

advantages, disadvantages and ethical implications.  

Material and method: The authors conducted an analysis of international databases to identify 

studies addressing the implications of biotechnology in the management of opioid dependency.  

Results: The field of biotechnologies covers a wide range of possibilities, their “core element” 

being represented by two distinct active substances - naltrexone and buprenorphine. 

Naltrexone is not an opioid per se, it does not create an “addiction” by itself, and so it cannot be 

diverted to the black market. But the product is based on expensive technology that requires 

detoxification from all opioid substances before administration. Naltrexone eliminates 

protective tolerance and exposes those who return to the use of illicit drugs to the risk of death 

by overdose. Probuphine, a buprenorphine implant, was of limited success after its approval. 

Initiation of probuphine requires special training and surgical procedure, a deterrent for both 

doctors and patients. Despite the fact that injectable forms of buprenorphine protect patients 

from the stigmatising attitudes of society, they are still viewed with scepticism and distrust when 

they report that their treatment is insufficient or inadequate and that they show withdrawal 

symptoms.  

Conclusions: Specialists in the field come to meet patients with imperfect but perfectible 

solutions; solutions that are currently under the sign of mutual trust but still oscillating and 

fragile between patients and the medical system, respectively the legal one. 
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Introducere: Neurotehnologiile înglobează dispozitive și proceduri specifice destinate accesării, 

monitorizării, investigării, evaluării și manipulării structurii și funcționării creierului uman, 

organul central al existenței noastre fizice și psihice. Neurotehnologiile au, de asemenea, 

potențialul de a realiza îmbunătățirea neuro-cognitivă a indivizilor, prin creșterea 

performanțelor lor mentale și emoționale.  

Material și metodă: În această lucrare autorii analizează, pe baza datelor din literatură, 

provocările etice generate de utilizarea neurotehnologiilor în domeniul medical sau ne-medical, 

cu scopul îmbunătățirii neuro-cognitive a ființei umane.  

Rezultate: Analiza etică a îmbunătățirii neuro-cognitive pornește de la limita neclară care există 

între terapie și îmbunătățire și este polarizată între argumente în favoarea și argumente 

împotriva acestei aplicații a neurotehnologiilor. Îmbunătățirea neuro-cognitivă este susținută de 

argumente precum: posibilitatea dezvoltării accelerate a speciei umane și a individului, dar și 

dreptul acestuia de a alege liber. La polul opus, îmbunătățirea neuro-cognitivă este văzută ca o 

amenințare față de demnitatea umană, o încercare de a depăși limitele naturii asociată cu riscuri 

care sunt încă insuficient cunoscute. De asemenea, îmbunătățirea neuro-cognitivă are 

potențialul de a accentua disparitățile și inechitățile sociale și de a crea o presiune socială în 

sensul acceptării acestor neurotehnologii, cu anularea liberului arbitru al individului.  

Concluzii: Neurotehnologiile destinate îmbunătățirii ființei umane sunt încă în stadii incipiente. 

Date fiind implicațiile majore pe care le pot avea asupra identității individuale și asupra evoluției 

speciei umane, aceste tehnologii trebuie să fie evaluate și reglementate etic și legal într-o 

manieră anticipatorie. 
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Introduction: Neurotechnologies include specific devices and procedures for accessing, 

monitoring, investigating, evaluating and manipulating the structure and functioning of the 

human brain, the central organ of our physical and mental existence. Neurotechnologies also 

have the potential to induce neuro-cognitive enhancement in individuals, by increasing their 

mental and emotional performance.  

Material and method: In this paper, the authors analyze, based on literature data, the ethical 

challenges generated by the use of neurotechnologies in the medical or non-medical field, for 

the neuro-cognitive enhancement of the human being.  

Results: The ethical analysis of neuro-cognitive enhancement starts from the blurring boundary 

that exists between therapy and enhancement and is polarized between arguments in favor 

and arguments against this application of neurotechnologies. Neuro-cognitive enhancement is 

supported by arguments such as: the possibility of accelerated development of human species 

and of the individual, but also the right of the individual to choose freely. On the other hand, 

neuro-cognitive enhancement is seen as a threat to human dignity, an attempt to go beyond the 

limits of nature associated with risks that are still insufficiently known. Also, neuro-cognitive 

enhancement has the potential to accentuate social disparities and inequities and to create 

social pressure in the sense of accepting these neurotechnologies, with the annulment of the 

individual's free will.  

Conclusions: Neurotechnologies designed to enhance the human being are still in their infancy. 

Given the major implications they can have on individual identity and on the evolution of the 

human species, these technologies must be evaluated and regulated ethically and legally in an 

anticipatory manner. 
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Aspecte etice ale utilizării bioimprimării 3D în 

medicina regenerativă 
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Cuvinte cheie: bioimprimare 3D, medicină regenerativă, beneficență, digitalizare 

Introducere: Bioimprimarea 3D reprezintă crearea artificială de țesuturi în scop medical, din 

diferite materiale biocompatibile, folosind un bioprinter 3D cu ajutorul unor softuri speciale. 

Această tehnică pare promițătoare în domenii medicale precum chirurgia (transplantul de 

organe și grefe), medicină regenerativă, ortopedie (fabricarea de proteze și implanturi), 

oncologie, stomatologie etc. Scopul acestei lucrări este de a expune aspectele etice ale utilizării 

bioimprimării 3D în medicina regenerativă. 

Material și metode: Am analizat literatura de specialitate și ofertele actuale de tratament în 

medicina regenerativă, existente în mediul online.  

Rezultate: Se afirmă că utilizarea țesuturilor bioimprimate din celule stem și biomateriale, pot 

ajuta la vindecarea organelor afectate și a leziunilor acute sau cronice în cazul pacienților al căror 

status clinico-biologic nu poate susține regenerarea în condițiile unui tratament medical uzual. 

Problemele etice care derivă pe acest fundal vizează aspecte ce țin de fezabilitate, aplicabilitate 

(cu indicații și limite), accesibilitate, beneficentă versus nonmaleficentă, originea celulelor 

utilizate (celule alogene/celule xenogene/celule stem embrionare), consimțământ informat, 

confidențialitate (inclusiv stocarea informației genetice), riscul de ”digitalizare a persoanei”. 

Concluzii: Bioimprimarea 3D în medicină regenerativă pare o tehnologie promițătoare ce 

necesită atenție constantă pentru clarificarea și soluționarea atât a aspectelor tehnice cât și a 

problemelor etice aferente. 
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Introduction: 3D Bioprinting is the artificial creation of tissues for medical purposes, from 

different biocompatible materials, using a 3D bioprinter with the help of special software. This 

technique seems promising in medical fields such as surgery (transplantation of organs and 

grafts), regenerative medicine, orthopedics (manufacture of prostheses and implants), 

oncology, dentistry, etc. The aim of this paper is to expose the ethical aspects of the use of 3D 

bioprinting in regenerative medicine. 

Material and methods: We analyzed the literature and the current treatment offers in 

regenerative medicine, existing online. 

Results: It is stated that bioprinted tissue from stem cells and biomaterials, can help heal 

affected organs and acute or chronic lesions in patients whose clinical-biological status can’t 

support regeneration under the conditions of usual medical treatment. Ethical issues arising 

from this background concern the feasibility, applicability (with indications and limits), 

accessibility, beneficence versus nonmaleficence, origin of used cells (allogeneic 

cells/xenogeneic cells/embryonic stem cells), informed consent, confidentiality (including 

storage of genetic information), the risk of “digitalization of the person”. 

Conclusion: 3D bioprinting in regenerative medicine seems a promising technology that 

requires constant attention to clarify and solve both technical issues and related ethical issues. 
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Cuvinte cheie: biotehnologie, vaccin, COVID-19 

Introducere: Tehnica medicală este în continuă dinamică. Apar tehnici/tehnologii mai mult sau 

mai puțin mediatizate, mai mult sau mai puțin prezentate pe înțelesul tuturor și mai mult sau 

mai puțin accesibile. Pentru mediatizare și implicit aplicare, de cele mai multe ori este necesar 

un context, izolat sau global. Odată cu expunerea ”noi soluții medicale”, această, per primam, 

frecvent, este percepută tranșant, revelație a lumii medicale sau conspirație. Scopul acestei 

lucrări este de a analiza prin prisma bioeticii premisele pe bază cărora persoanele pot avea avea 

această percepție. 

Material și metode: Am analizat literatura de specialitate și mass-media pe tema resurselor 

medicale în scop terapeutic/profilactic, ce au la bază biotehnologii medicale. 

Rezultate: Am constatat că, în prezent, dezbaterile pe tema vaccinării împotriva COVID-19, cu 

un vaccin pe bază de ARNm sunt inepuizabile. Există divergente de opinie între medici de aceeași 

specialitate, între medici de specialități diferite, între oamenii fără pregătire medicală. 

Divergențele capătă tentă conspirativă pe temă religioasă sau cibernetică. În general, fiind o 

tehnică nouă, rezultă nevoia de garanție a nonmaleficenței și autonomiei, nevoia de 

confidențialitate. Aceste deziderate au la bază absența unei informări adecvate a persoanei și 

scăderea încrederii în medic. 

Concluzii: În medicină, în general, persoana are riscuri și beneficii. În tehnicile medicale noi, 

acestea sunt mai dificil de expus și justificat pe înțelesul pacientului. Totuși, rămâne de 

aprofundat de ce riscurile imaginate uneori de pacient depășesc bariera lumii medicale și a 

imaginației generale. 
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Keywords: biotechnologies, vaccine, COVID-19 

Introduction: Medical technology is dynamic. Techniques / technologies appear more or less 

publicized, more or less presented for everyone's understanding and more or less accessible. 

For media coverage and implicit application, a context, isolated or global, is often needed. With 

the exposure of the ""new medical solution"", this, per primam, is often perceived sharply, 

revelation of the medical world or conspiracy. The aim of this paper is to analyse through the 

prism of bioethics the premises on the basis of which people can have this perception. 

Material and method: We analysed the specialized literature and the media on the topic of 

medical resources for therapeutic / prophylactic purposes, which are based on medical 

biotechnologies. 

Results: We observed that the current debate on vaccination against COVID-19 with an mRNA-

based vaccine is inexhaustible. There are differences of opinion between physicians of the same 

specialty, between physicians of different specialties, between people without medical training. 

Divergences take on a conspiratorial religious or cybernetic theme. Being a new technique, there 

is the need to guarantee nonmaleficence and autonomy, the need for confidentiality. These 

goals are based on the absence of adequate information of the person and the decrease of the 

confidence in the physician. 

Conclusions: In medicine, in general, the person has risks and benefits. In new medical 

techniques, they are more difficult to expose and justify to the patient. However, it remains to 

be explored why the risks sometimes imagined by the patient exceed the barrier of the medical 

world and the imagination. 
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Cuvinte cheie: ginseng, stres, anxietate, modulare 

Introducere: Ginsengul (GSG) este cunoscut de mii de ani în Asia pentru multiplele sale efecte 

benefice.  

Metoda: 94 medici (MD) au răspuns la un chestionar detaliat, care includea întrebări precum: 1) 

La câte cursuri GSG ați participat; 2) Care sunt țările native GSG; 3) Câte tipuri de GSG cunoașteți; 

4) Care sunt constituenții de bază ai GSG; 5) Care sunt principalele efecte ale GSG; 6) Pe scară 1-

10 cât de mult poate GSG să îmbunătățească stresul; 7) Care sunt vârstele la care se poate 

administra GSG; 8) Utilizați personal produse care conțin GSG; 9) Indicați pacienților produse 

care conțin GSG; 10) Ce produse cu GSG cunoașteți; 11) Ce rezultate ați obținut folosind produse 

cu GSG; 12) Cum poate fi explicat efectul anti-stres ale GSG; 13) Pe scară 1-10 cât de mult v-a 

ajutat acest curs să știți mai multe despre GSG. Evaluarea statistică a fost realizată cu ajutorul 

testului Student. 

Rezultate: Cele mai multe răspunsuri MD: 1) La niciunul; 2) Țările Extremului Orient; 3) GSG din 

China; 4) Nu știu; 5) Protecție imunitară, antioxidantă, cardiovasculară; 6) 4; 7) Adulți; 8) Folosesc 

ocazional; 9) Foarte rar; 10) Capsule; 11) De stimulare imună; 12) Datorită compoziției. 13) 9.3. 

Concluzii: 1) Acest curs postuniversitar pentru MD pare a fi primul referitor la GSG. 2) 

Majoritatea respondenților MD nu cunoșteau componența GSG. 3) Majoritatea medicilor aveau 

informații reduse despre importanța utilizării GSG în modularea stresului. 4) Apreciem că acest 

curs și-a atins scopul de a informa MD despre rolul GSG în modularea stresului. 
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Introduction: Ginseng (GSG) has been known in Asia for thousands of years for its many beneficial 

effects. 

Method: 94 doctors (MDs) answered a detailed questionnaire, which included questions such as: 

1) How many GSG courses did you attend; 2) What are the GSG native countries; 3) How many 

types of GSG do you know; 4) What are the basic constituents of GSG; 5) What are the main effects 

of GSG; 6) On a scale of 1-10 how much GSG can improve stress; 7) What are the ages at which GSG 

can be administered; 8) Personally use products that contain GSG; 9) Indicate to patients products 

containing GSG; 10) What GSG products do you know; 11) What results did you get using GSG 

products; 12) How can the anti-stress effect of GSG be explained; 13) On a scale of 1-10 how much 

this course helped you to know more about GSG. Statistical evaluation was performed using the 

Student test. 

Results: Most MD answers: 1) To none; 2) Far Eastern countries; 3) GSG from China; 4) I don't know; 

5) Immune, antioxidant, cardiovascular protection; 6) 4; 7) Adults; 8) I use occasionally; 9) Very 

rarely; 10) Capsules; 11) Immune stimulation; 12) Due to the composition. 13) 9.3. 

Conclusions: 1) This postgraduate course for MD seems to be the first regarding GSG. 2) Most MD 

respondents did not know the GSG component. 3) Most physicians had little information about the 

importance of using GSG in modulating stress. 4) We appreciate that this course has achieved its 

goal of informing MD about the role of GSG in stress modulation. 
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Cuvinte cheie: chirurgi, rezidenți de chirurgie, intervenții chirurgicale, factori psihologici 

Introducere: Dintre medici, chirurgii (CH) au o situație deosebită prin complexitatea profesiei 

lor. CH au o profesie solicitantă, cu un program de lucru mai lung și o expunere mai mare la un 

orar de gărzi. Acest articol propune analiza unora dintre particularitățile domeniului chirurgical, 

din perspectiva medicală și psihologică. 

Metoda: Lucrarea prezentă este structurată pe analiza câtorva teme importante pentru 

domeniul chirurgical și anume: programul de lucru al medicilor CH și rezidenților de chirurgie; 

implicarea emoțională a medicilor CH; ”sănătatea psihologică”; importanța factorilor psihologici 

asupra intervențiilor chirurgicale; erorile și sala de operație. 

Rezultate: Profesia de CH, precum și pregătirea chirurgicală sunt asociate cu un program de 

lucru foarte lung. Medicii CH raportează mai multe evenimente negative, spre deosebire de 

prieteni și rude, bărbați și femei, care au alte profesii. S-a constatat că atitudinea și starea de 

spirit au fost factori puternic predictivi. Factorii psihologici joacă un rol semnificativ în 

recuperarea postoperatorie și sunt predictivi pentru efectul operator. Informarea a demonstrat 

creșterea satisfacției echipei chirurgicale și a siguranței pacientului. 

Concluzii: Supraviețuirea și recuperarea pe termen lung după operație pot fi influențate de 

numeroase variabile. Variabilele psihologice ar putea influența vindecarea rănilor și astfel 

recuperarea chirurgicală, prin căi directe și indirecte. O bună recuperare chirurgicală este 

asociată cu o mai scurtă perioadă de spitalizare și posibil cu recuperarea pe termen lung.  
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Introduction: Among doctors, surgeons (SG) have a special situation due to the complexity of 

their profession. SGs have a demanding profession, with a longer work schedule and greater 

exposure to a guard schedule. This article proposes the analysis of some of the particularities of 

the surgical field, from a medical and psychological perspective. 

Method: The present paper is structured on the analysis of some important topics for the 

surgical field, namely: the work schedule of SG doctors and surgical residents; emotional 

involvement of SG doctors; "Psychological health"; the importance of psychological factors on 

surgical interventions; errors and operating room. 

Results: The SG profession as well as the surgical training are associated with a very long work 

schedule. SG doctors report several negative events, as opposed to friends and relatives, men 

and women, who have other professions. It was found that attitude and mood were strongly 

predictive factors. Psychological factors play a significant role in postoperative recovery and are 

predictive of the operative effect. The information demonstrated increased surgical team 

satisfaction and patient safety. 

Conclusions: Long-term survival and recovery after surgery can be influenced by many 

variables. Psychological variables could influence wound healing and thus surgical recovery, 

through direct and indirect means. A good surgical recovery is associated with a shorter period 

of hospitalization and possibly with long-term recovery. 
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The eugenics movement in the United States and Western European countries emphasized the 

superiority of designated “races,” and mechanisms to reduce their population, including 

involuntary sterilization and euthanasia.  In contrast, the eugenics movement during the Russian 

imperial and early Soviet periods rejected the notion of racial hierarchies and the adoption of 

such mechanisms, advocating instead what has been termed positive eugenics. Positive 

eugenics called for the systematic intervention in human reproduction, heredity, and human 

development on a population level to foster good health, beauty, absence of chronic diseases, 

absence of psychopathology, and rational/hygienic marriage.  Various factors provided the 

impetus to the development of the eugenics movement in imperial Russia, including the desire 

to make medicine a science, physicians' fascination with science, the desire of doctors and 

scientists for professional recognition, and concern about population degeneration. The Russian 

eugenics movement ended in 1930, halted by the Soviet government as a bourgeois science. 

The factors that gave rise to the positive eugenics movement and the focus of that movement 

have implications for current ethical issues arising in both the research and clinical care contexts, 

e.g., intrauterine screening and genetic engineering. These implications include the potential for 

genetic discrimination and the constellation of a new form of eugenics. 
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Cuvinte cheie: virus, SARS CoV-2, pandemie, precauție, prudență 

Fără indoială ca un fenomen natural de talia unei pandemii, impune o serie de măsuri dure de 

precauție care să limiteze extinderea bolii, să combată manifestările bolii prin mijloace 

terapeutice adecvate și să crească rezistența populației prin imunizare profilactică, adică 

vaccinarea. În același timp, prudența atrage atenția că nu toate măsurile de precauție își ating 

scopul, cel puțin din două motive:  

1. Este vorba de un microorganism extrem de versatil (ca orice virus) care își poate schimba 

configurația genetică prin mutații păstrându-și astfel principalele caracteristici: contagiozitatea 

și patogenitatea; 

2. Măsurile de prevenție utilizate inițial: carantina, masca și distanțarea fizică, s-au dovedit total 

depășite și ineficiente în condițiile zilelor noastre (interdependența economică, mișcarea 

populației, suprapopularea planetei). Însăși vaccinarea în care s-au pus atâtea speranțe nu a 

reușit să stăvilească noile valuri pandemice (3 și 4), chiar în țări în care rata imunizării prin vaccin 

a depășit procentul de 70%. Sunt trecute în revistă cele trei mijloace majore de prevenție care, 

dincolo de imensa frustrare pe care au produs-o în populație, au avut un impact socio-economic 

devastator, iar rezultatele impunerii cu forța au produs rezultate nesemnificative. S-a 

demonstrat încă odată că abordarea globală a pandemiei este sortita eșecului (dovada valurile 

succesive), măsurile de precauție sunt iluzorii. Așa încât între precauție și prudență trebuie să 

prevaleze prudența pentru a nu înlocui un rău existent cu un rău și mai mare. 
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Cuvinte cheie: COVID-19, vaccinare, risc, drepturi fundamentale 

În timp ce eficiența și eficacitatea administrării serurilor vaccinale anti-COVID-19 reprezintă o 

chestiune de știință medicală, impunerea acestei proceduri ca o obligație cetățenescă adaugă o 

problematică de ordin bioetic și biopolitic, care se cuvine evaluată în termenii proprii acestor 

dimensiuni ireductibile ale convivialității umane. În prezentare, urmăresc posibilitatea și 

plauzibilitatea argumentării obligativității vaccinării în legatură cu noțiunea de risc în sănătatea 

publică și cea de drepturi constituționale/fundamentale. 
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By ”mainstream bioethics“, we intend the interpretation of bioethics imposed by Kennedy 

Institute of Ethics (Washington), American Journal of Bioethics, Oxford University Press, and 

other powerful institutions of the same opinion. Those institutions use English language and 

principlism (the “Georgetown mantra“), deeply rooted in the Anglo-American, culturally-bound 

set of values. In Europe, the discovery of the work of Fritz Jahr (by the end of the 20th century) 

encouraged the development of serious more or less original schools of bioethics, including the 

Mediterranean, integrative, and others. 

It is the intention of this paper to analyse the spread of the ideas of Fritz Jahr, the appearance of 

ecological (bio)ethics, as well as other approaches alternative to the dominative Anglo-American 

medical ethics in Spain, Italy, Croatia, and several other countries. 
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Încă de la începuturile sale bioetica a fost gândită că o știință aflată la întretăierea științelor 

medicale cu cele umaniste. Apariția biotehnologiilor și răspândirea utilizării lor pe o scară cât 

mai largă stârnește controverse. Teologii creștini, atât cei catolici cât și cei de alte confesiuni au 

abordat intens acest subiect. Pentru această lucrare propun o scurtă analiză critică a textelor 

dogmatice ale bisericii romano-catolice care abordează biotehnologiile. Aspecte abordate în 

cadrul bioeticii se regăsesc din cele mai vechi timpuri în scrierile religioase. Documentele 

creștine, scriptura respectiv lucrările părinților bisericii și cele ale teologilor moderni sunt pline 

de întrebări despre sensul vieții. Congregația pentru doctrina credinței din Vatican a publicat mai 

multe documente în care se specifică părerea oficială a bisericii romano-catolice privind 

biotehnologiile și cum ar trebui să influențeze acestea viața credincioșilor catolici. Cea mai amplă 

lucrare pe această temă, intitulată Dignitas Personae a fost publicată în Decembrie 2008. 

Principalul obiectiv al acestei scrieri este propunerea de “principii și judecăți morale cu privire la 

cercetarea biomedical a în domeniul vieții umane”. În cuprinsul lucrării se discută despre 

tehnicile de fertilizare in vitro dar și despre liniile celulare folosite pentru producerea de 

vaccinuri. Aceste documente emise de Vatican sunt destinate tuturor episcopiilor catolice, fiind 

considerate părere oficială a bisericii. Anumite episcopii ortodoxe au publicat de asemenea 

documente proprii privind biotehnologiile. Instrucțiunile religioase pot produce în rândul 

creștinilor practicanți un comportament specific. Acceptarea sau nu a unui anumit tip de 

tratament poate fi dictată și de către convingerile personale religioase.  
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Bioethics was developed as a border science between medicine and social studies. The rise of 

biotechnologies and their spread has raised controversies; Christian studies of different 

denominations have also approached this topic. For this research paper I will discuss some 

dogmatic texts about biotchnologies of the Catholic Church. Questions of bioethics can be found 

in the oldest theological writings. The Bible and the newer theological texts debate the sense of 

life. The Congregation for the Doctrine of the Faith has published documents that state the 

official view of the Catholic Church related to biotechnology and how it should influence the life 

of the Christians. In December 2008 it was released Dignitas Personae, the main document 

concerning this subject. Its main purpose was to present “principles and moral evaluations 

regarding biomedical research on human life”. Among the topics of this paper are in vitro 

fertilisation and fetal cell lines used for producing vaccines. Some orthodox dioceses have also 

released their own documents concerning biotechnologies. Religious instructions can result in 

a specific behaviour among practicing Christians. Accepting or not a medical treatment can be 

influenced by own religious beliefs. 
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În mileniul III, nivelul de cunoaștere ridicat și dezvoltarea tehnologică de înaltă performanță din 

domeniul medico-farmaceutic au oferit tratamente biologice cu real beneficiu terapeutic în 

diferite patologii (oncologice, autoimune, reumatologice, dermatologice, etc). Pe de altă parte, 

din martie 2020, sistemul medical la nivel mondial a fost profund afectat de pandemia COVID-

19, demonstrând vulnerabilitatea în fața unei noi boli infecto-contagioase. În lipsa unei terapii 

specifice, au fost propuse și utilizate diferite tratamente off-label, inclusiv terapia biologică. 

Tratamentul cu anticorpi monoclonali a fost autorizat pentru prima dată în patologia infecțioasă 

în 1998 (pentru infecția produsă de virusul respirator sincitial). Ulterior, tratamente cu 

specificitate înaltă pentru un anumit antigen au fost introduse și pentru alte infecții (de exemplu, 

infecția cu Clostridoides difficile, Bacillus anthracis, etc), însă utilizarea în practica medicală a fost 

limitată și cu costuri ridicate. Pandemia actuală a extins semnificativ utilizarea terapiei biologice 

în patologia infecțioasă, însă cu provocări etice deosebite datorită accesului populației la 

informație, mediatizării excesive și chiar diseminării de informații false. Totuși, abordarea 

multidisciplinară a pacientului cu infecție SARS-CoV-2 deschide noi oportunități de management 

în bolile infecțioase prin includerea anticorpilor monoclonali ca tratament eficient și etic în 

infecții severe, determinate de germeni înalt patogeni sau cu risc de rezistență crescută. 
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Sindromul burnout afectează frecvent personalul medical, efectele sale negative fiind potențial 

augmentate în contextul evoluției pandemiei COVID-19, după cum sugerează articole de 

specialitate recente. 

Pornind de la această ipoteză, am realizat un studiu comparativ privind sindromul burnout la 

personalul medical și auxiliar din cadrul Serviciilor de Medicină Legală și Anatomie Patologică 

ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Am aplicat chestionarul Maslach Burnout 

Inventory, inițial în septembrie 2020, iar apoi în octombrie 2021, cu 37, respectiv 35 de 

respondenți. În septembrie 2020 s-a înregistrat un nivel mediu al sindromului burnout la 10 

persoane, fără a se decela vreun nivel ridicat. După peste un an de evoluție a pandemiei COVID-

19, în octombrie 2021 am constatat un nivel mediu de burnout în cazul a 16 persoane și un nivel 

ridicat în cazul a două persoane. În ceea ce privește epuizarea emoțională, în septembrie 2020 

s-a înregistat un nivel ridicat doar la 3 persoane, iar în octombrie 2021 în cazul a 6 persoane. De 

asemenea, s-a observat un nivel ridicat privind depersonalizarea în cazul unui singur medic în 

septembrie 2020, pe când în octombrie 2021 acesta a fost decelat la 4 medici și un asistent 

medical.  

Concluzionând, nivelul de burnout a cunoscut un trend ascendent, atingând niveluri mai înalte 

în a doua etapă a studiului, mai ales în cazul persoanelor cu funcție de conducere. A devenit 

astfel evidentă necesitatea introducerii unor măsuri de reducere a epuizării profesionale, 

adresate personalului investigat.  
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Burnout syndrome frequently affects medical staff, its negative effects potentially increasing 

while the COVID-19 pandemic persisted, as suggested by recent articles in the specialized 

literature. 

Starting from this hypothesis, we conducted a comparative study on burnout syndrome in 

medical and auxiliary staff within the Department of Forensic Medicine and Department of 

Pathology - Sibiu County Emergency Clinical Hospital. We applied the Maslach Burnout Inventory 

questionnaire, initially in September 2020, and then in October 2021, with 37 and 35 

respondents, respectively. In September 2020, there was an average level of burnout syndrome 

in 10 people, without detecting any high level. After more than a year of COVID-19 pandemic 

evolution, in October 2021 we found an average level of burnout in 16 people and a high level 

in two people. In terms of emotional exhaustion, in September 2020 there was a high level in 

only 3 people, and in October 2021 in 6 people. Also, a high level of depersonalization was 

observed only for a doctor in September 2020, while in October 2021 this high level was detected 

in 4 doctors and a nurse. 

In conclusion, the level of burnout experienced an upward trend, reaching higher levels in the 

second stage of the study, especially for those involved in management activities. Thus, the need 

to introduce measures to reduce burnout, addressed to the investigated staff, became obvious. 
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Introducere: În domeniul îngrijirilor de sănătate, gastroenterologia a făcut o adevărată revoluție 

în medicină prin trecerea în doar câteva decenii, de la o disciplină medicală la una preponderent 

intervențională. În acest context apare problematica “noului”, reprezentat de progresul 

tehnologic în medicină.  

Cuprins: Acceptarea și asimilarea noțiunii “noului” se configurează sub forma unui demers 

bidirecțional, atât din partea comunității medicale cât și din partea pacientului. În abordările 

practice, conceptul de ”nou în medicină” explorează trei nivele: nivelul comunicării, al 

beneficiului și al riscului pentru pacient. Comunitatea gastroenterologică a răspuns cu 

promptitudine în fața ”noului” asimilând cu profesionalism biotehnologiile menite să vindece, să 

amelioreze sau să îmbunătățească calitatea vieții pacientului, indiferent de vârstă și gravitatea 

bolii. Acest demers presupune performanță din partea profesioniștilor din domeniul 

gastroenterologiei intervenționale, dovedită prin preocuparea, interesul și prioritatea pentru 

acuratețe în stabilirea diagnosticului în timp util. Performanța vizează proceduri manageriale de 

implementare coerentă a progresului tehnologic în endoscopia digestivă, într-o structurare 

logică a activităților destinate creșterii calității actului medical, în conexiune cu datoria de a face 

bine pacientului. În mod peremptoriu, derularea eficientă a actului medical necesită complianță 

din partea pacientului privind aderarea la noile biotehnologii medicale din domeniul explorărilor 

endoscopice. O contribuție importantă în acest sens o au sursele de informare ale pacientului 

care sunt atât din sfera medicală cât și din cea non-medicală.  

Concluzii: Complianța pacientului la noile biotehnologii este direct proporțională cu nivelul de 

încredere obținut printr-o comunicare eficientă, sensibilă la valorile și credințele morale ale 

acestuia. 
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Introduction: Gastroenterology has made a real revolution in medicine by moving in just a few 

decades, from a medical discipline to a predominantly interventional one. In this context, the 

issue of the "new" appears, represented by the technological progress in medicine.  

Content: Acceptance and assimilation of the notion of "new" is configured in the form of a two-

way approach, both by the medical community and the patient. In practical approaches, the 

concept of "new in medicine" explores three levels: communication, the benefit and the risk for 

the patient. The gastroenterological community responded promptly to the "new" by 

professionally assimilating biotechnologies designed to improve the patient's quality of life, 

regardless of age and severity of the disease. This approach requires performance from 

professionals in the field of interventional gastroenterology, proven by the priority for accuracy 

in establishing the diagnosis. The performance aims at managerial procedures for the coherent 

implementation of the technological progress in the digestive endoscopy, in a logical structuring 

of the activities destined to increase the quality of the medical act, in connection with the duty 

to do good for the patient. The efficient development of the medical act requires compliance 

from the patient regarding the adherence to the new medical biotechnologies in the field of 

endoscopic explorations. An important contribution has the sources of patient information that 

are both medical and non-medical. 

Conclusions: Patient compliance with new biotechnologies is directly proportional to the level 

of trust obtained through effective communication, sensitive to his values and moral beliefs. 
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Testele genetice sunt larg răspândite, utile preponderent pentru diagnosticul bolilor în scop de 

screening, în faza presimptomatică sau simptomatică și în afara diagnosticului bolilor pentru 

profilul ADN criminalistic, relații de înrudire, genealogic-populaționale și în scop de cercetare. 

Consimțământul informat și securitatea informației sunt două principale probleme etice ridicate 

de aceste teste deoarece informația genetică poate fi folosită teoretic în oricare din scopurile de 

mai sus, are impact și în afara celor testați iar testarea criminalistică se poate realiza fără 

consimțământ. 

Situația este și mai complicată în cazul minorilor, în care consimțământul legal este furnizat de 

părinți. Fie că este în scop diagnostic medical sau pentru testul de paternitate, rezultatele pot fi 

defavorabile pentru părinți și alte persoane înrudite, pentru viitorul copiilor. Opinia părinților 

poate fi discordantă și interesul al cel puțin unuia dintre părinți poate fi opus interesului 

copilului.   

În această prezentare am subliniat aspectele etice normative prin raportare la normele 

legislative din perspectiva deontologică și consecințialistă, plasate în cadru familial și social. 
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Genetic tests are widespread, mainly useful for the diagnosis of diseases for screening purposes, 

during the presymptomatic or symptomatic stage and beyond the diagnosis of diseases for 

forensic DNA profile, kinship relationships, genealogy and for research purposes. 

Informed consent and information security are two main ethical issues raised by these tests 

because the genetic information can theoretically be used for any of the above purposes, can 

influence not only the tested subjects and forensic testing can be performed without consent. 

The situation is even more complicated in the case of minors, where legal consent is provided 

by parents. Whether it is for medical diagnosis or for paternity testing, the results may be 

unfavorable for parents, other relatives or for the future of the children. The opinion of the 

parents may be discordant and the interest of at least one of the parents may be opposed to 

the interest of the child. 

In this presentation we highlighted the normative ethical aspects by referring to the legislative 

norms from a deontological and consequentialist perspective, placed in a family and social 

context. 
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Istoria tehnologiei pare a se confunda din cele mai vechi timpuri cu istoria armelor. De la epoca 

bronzului la era informației digitale, oamenii au folosit dezvoltarea tehnologică mai degrabă 

pentru a dobândi un avantaj de putere în vederea stăpânirii altora, decât în slujba binelui 

comun, pentru vindecarea bolnavilor sau ridicarea celor mai slabi. 

Cunoscând domeniile de vârf ale tehnologiei din anume epocă putem aproape de fiecare dată 

să identificăm armele cele mai puternice din epoca respectivă. Tehnologia de comunicare 

(socializare virtuală), genetica moleculară, inteligența artificială (AI), cuantum computing, 

magneto- și optogenetica sunt doar câteva domenii tehnologice de vârf și tot atâtea posibile 

domenii militare de acțiune. 

Deși uneori se vorbește despre AI-uri ca despre persoane cu autonomie (Arabia Saudită a 

acordat în 2017 cetățenie robotului Sophia) sau persoane cu ”conștiință” (artificială) de sine și 

oricât s-ar strădui progresismul ideologic să modifice definiției persoanei ca subiect al 

drepturilor fundamentale, totuși AI-urile rămân obiecte computaționale neînsuflețite, care, 

pentru apărarea drepturilor fundamentale ale oamenilor, trebuiesc supuse unor reglementări 

etice clare ce pot pleca de la cele 3 legi ale roboticii scrise de Asimov in 1942.  

Prima Lege: ”Un robot nu poate răni o ființă umană sau, prin inacțiune, să permită ca o ființă 

umană să fie ranită”. A Doua Lege a lui Asimov: ”Un robot trebuie să se supună ordinelor date 

de ființele umane, cu excepția cazului în care aceste ordine ar intra în conflict cu prima lege”. A 

Treia Lege: ”Un robot trebuie să își protejeze propria existență, atâta timp cât această protecție 

nu intră în conflict cu Prima sau a Doua Lege”.  

Aceste legi pot părea simple, dar ele ascund provocări și implicații etice complexe, de la 

evaluarea deciziilor mașinilor care se conduc singure, la utilizarea algoritmilor de cenzura AI din 

giganții big tech, Facebook, Youtube, Google. Deși pot părea imperative naive uitate, astăzi se 

vădește tot mai mult actualitatea profetică și stringența a legilor lui Asimov.  

  



A XVI-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE BIOETICĂ 

 

77 
 

Different views and interpretations of the notion of 

bioethics and their consequences 

Iva Rinčić 

University of Rijeka, Faculty of Medicine and Faculty of Health Studies 

Keywords: history of bioethics, Fritz Jahr, Van Rensselaer Potter, Tristram Engelhardt 

In general, one of the major reasons of misunderstanding is terminological discrepancy. In the 

case of bioethics, the two ”fathers“ of the word – Fritz Jahr (1926) and Van Rensselaer Potter 

(1970, most probably without knowing of Jahr) – coined it departing from essentially different 

premises. By Bio-Ethik, Jahr intended the fusion of the bios (life) and ethos (custom; moral 

attitude), while Potter tried to combine ”biological sciences“ with humanities (primarily ethics). A 

third interpretative approach appeared in 1971 at the Georgetown Kennedy Institute of Ethics, 

reducing bioethics to medical ethics and research ethics. 

No wonder that, at the beginning of the 21st century, all over the world, so many different 

understandings of bioethics are present. This, to quote Tristram Engelhardt, might guarantee ”a 

fertile or strategic ambiguity“, but it also has caused profound disagreements among scholars, 

institutions, and publishers. 

This paper intends to explore those differences, enter into their roots, and present an overview 

of the most important ”problems“ they have created. 
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Introducere: În etica medicală rămâne actuală teoria propusă de Emanuel și Emanuel privind 

cele patru modele de relație între medic și pacient: paternalist, informativ, interpretativ și 

deliberativ. Totuși, încă din Antichitate, Platon vorbește despre o therapeia, o tămăduire holistică 

a persoanei în interiorul comunității din care face parte. 

Material și metodă: Comparăm ideile modelului deliberativ cu principalele coordonate ale 

conceptului platonician de therapeia. Argumentăm că, o formă de therapeia platoniciană  

contemporană s-ar regăsi cel mai bine o variantă adaptată a modelului deliberativ. 

Rezultate: Abia într-o relație deliberativă, medicul poate exercita o extindere a influenței sale și 

asupra unor direcții axiologice care depășesc aria strict medicală. Deliberând asupra acelor 

valori, se poate produce o transformare din interior a celui care suferă. Pentru aceasta, medicul 

însuși trebuie să fie înțelept. Mai mult, el trebuie să fie agathós, bun. În el trebuie să se regăsească 

atât cunoașterea, cât și virtutea. Acest deziderat, de inspirație platoniciană, se poate împlini 

numai dacă o societate sănătoasă este capabilă să ”crească” medici înțelepți și integri. 

Concluzii: Parte din therapeia platoniciană poate fi recuperată în cultivarea unei relații 

deliberative dintre medic și pacient. Descrierea modelului deliberativ tradițional ar putea fi 

extinsă și adaptată. 
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Introduction: In medical ethics Emanuel and Emanuel’s four models of the doctor-patient 

relationship remain actual: paternalistic, informative, interpretive and deliberative. However, 

since Antiquity, Plato speaks about a therapeia. It means a holistic healing of a person inside the 

community they belong to. 

Materials and method: We compare the ideas of the deliberative model with the main 

coordinates of the platonic notion of therapeia. We argue that a form of contemporary platonic 

therapeia might be best identified in an adapted version of the deliberative model. 

Results: Only inside a deliberative relationship can the physician exert an extension of their 

influence over some axiological directions that overcome the strict medical field. By deliberating 

over these values, the person who suffers can know a transformation from the inside. For this, 

doctors themselves must be wise. Moreover, they must be agathós, good. In them, knowledge 

as well as virtue must dwell. This desire, inspired by Plato, can be fulfilled only if a healthy society 

is able to „raise” wise and upright doctors. 

Conclusions: A part of the platonic therapeia can be restored by cultivating a deliberative 

relationship between the doctor and patient. The description of the traditional deliberative 

model could be extended and adapted accordingly.  
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Introducere: Planeta a fost bulversată din punct de vedere social, economic, medical și 

psihologic de pandemia cu noul coronavirus de aproximativ 2 ani, care se pare că ne aduce ca 

nou partener de drum pe tot parcursul vieții Infecția SARS-CoV-2. 

Material și metodă: Prezentăm indicațiile și limitările medicale care implică discuții bioetice ale 

celei mai noi terapii antivirale, imunomodulatoare și antiinterleukine. 

Rezultate: Comunitatea medicală internațională a încercat într-un interval scurt de timp să 

aducă dovezi științifice solide din punct de vedere fiziopatogenic și clinic studiind fenomenul 

COVID-19 la nivel celular și pe cohorte de pacienții astfel încât să existe indicații de terapie cu 

criterii de includere și de excludere în studiu. Lucrarea prezintă și aspectele bioetice ce decurg 

din limitările administrării terapiei (de exemplu Remdesivirul se administrează până în ziua a 7-

a de boală cel târziu, deși în ultima perioadă, cu noile tulpini - delta mai virulentă, se pare că, 

cantitatea virală la nivelul infecției și activitatea acesteia durează mai mult, încât terapia poate fi 

indicată până în ziua a 10-a de la infecție; Favipiravirul trebuie administrat cu consimțământ 

informat la persoanele de vârsta fertilă cu indicația de a utiliza metode eficiente de contracepție 

atât pe perioada tratamentului cât și o lună după întreruperea acestuia). 

Concluzii: Noile terapii ale infecției SARS-CoV-2 și implicațiile viitoare ale acestora sunt la 

început. Fiind un tratament inovator fără a cunoaște implicațiile pe termen lung ridică probleme 

de etică medicală de la indicația administrării până la observarea efectelor adverse pe termen 

lung. 
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Introduction: The planet has been socially, economically, medically, and psychologically 

affected by the pandemic with the new coronavirus for about 2 years, which now seems to bring 

SARS-CoV-2 infection as a new life partner. 

Material and method: We present the indications and medical limitations that involve 

bioethical discussions of the latest antiviral, immunomodulatory, and anti-interleukin therapies. 

Results: The international medical community has tried in a short period of time to bring solid 

scientific evidence from a pathophysiological and clinical point of view by studying the COVID-

19 phenomenon at the cellular level and on cohorts of patients in order to have indications for 

therapy with inclusion and exclusion criteria in the study. The paper also presents the bioethical 

aspects from the limitations of the administration of therapy (for example Remdesivir is 

administered until the 7th day of the disease although lately, with the new variants it seems that 

infection and activity last longer, so the therapy can be indicated until the 10th day after 

infection, Favipiravir should be administered with informed consent to the patients on fertile 

age with the indication of using contraceptive methods during the treatment and a month after). 

Conclusions: New therapies for SARS-CoV-2 infection and their future implications are at their 

beginnings. An innovative treatment without knowing the long-term implications raises 

problems of medical ethics regarding the indication of administration. 
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Testarea genetică direct la consumator (DTC-GT) reprezintă o metodă de analiză a genomului 

uman dezvoltată în anii 2000, accesibilă pe larg indivizilor prin comercializare online, prin care 

se presupune că persoana poate obține informații despre predispoziția la anumite boli, reacția 

organismului la diferite alimente, inclusiv proveniența ereditară ancestrală. De-a lungul anilor, 

DTC-GT a fost contestată pentru lipsa validității științifice și riscurile psiho-emoționale și 

comportamentale secundare acesteia. 

Scopul principal al lucrării este de a identifica implicațiile etice actuale ale DTC-GT, analizând 

secundar și un consens asupra metodei, aplicațiile ei, cadrul legislativ și trendul consumatorilor 

față de aceasta. 

DTC-GT implică libertatea individuală de a avea acces nerestricționat la informații despre propria 

persoană și consecințele cunoașterii unor informații parțiale, afectate de lipsa de expertiză 

individuală, asupra psihicului și comportamentului uman. Comparativ, testarea genetică 

medicală, sub supravegherea medicului implică confidențialitatea medic-pacient, 

consimțământul informat și protecția datelor cu caracter personal, relația producător-

consumator nu respectă etica medicală și poate expune date genetice ale individului la accesul 

unor terți, conducând la discriminare genetică sau alte efecte neprevăzute. Deși testarea 

populațională extensivă poate produce baze de date genomice cu potențial în identificarea de 

noi terapii sau caracteristici ale bolilor, necesită teste cu validitate crescută, datorită numărului 

mare de subiecți, care poate conduce la redistribuirea bugetului și personalului în sistemele 

medicale. 

DTC-GT poate deveni utilă biomedical, dar necesită un cadru legislativ care să asigure 

respectarea drepturilor individuale și a principiilor eticii medicale și din cercetare. 
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Direct-to-consumer genetic testing (DTC-GT) is a method of human genome analysis developed 

in the 2000s, largely accessible to the individuals through online sales, which is supposed to give 

a person information about predisposition to diseases, organism’s reaction to different food, 

and even ancestral hereditary provenance. During the years, DTC-GT was contested for the lack 

of scientifical validity and the subsequent psycho-emotional and behavioral risks.  

The main purpose of the current study is to identify current ethical implications of DTC-GT, 

secondarily analyzing a consensus about the method, its applications, legislation and consumers 

trend towards it. 

DTC-GT involves individual freedom to have unrestricted access to information regarding 

himself and the consequences of knowing partial information, altered by lack of expertise, to 

human psychology and behavior. In comparison, medical genetic testing performed under 

professional surveillance involves doctor-patient confidentiality, informed consent and general 

data protection regulation, producer-consumer relationship eludes biomedical ethics and 

exposing personal genetic information to third-party access, potentially leading to genetic 

discrimination or other unforeseen effects.  Even if extensive population genetic testing can 

produce genomic databases with great positive in the identification of new therapies or disease 

characteristics, it requires validation that, due to the large number of subjects needed, 

associated with increased overall costs, may require a rebalancing of the financial and personal 

resources in healthcare systems. 

DTC-GT may prove useful in biomedicine but requires a legislation that can assure the protection 

of individual rights and medical and research ethics. 
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Tehnologia CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) - Cas9 

reprezintă o metodă de editare genică care identifică și înlătură secvențe ADN dintr-o locație 

specifică a genomului. Scopul acestei lucrări este de a analiza tehnologia CRISPR-Cas9 prin 

prisma implicațiilor sale etice, cu accent pe principiul nonmaleficenței. 

Metoda are numeroase utilizări potențiale, de la boli genetice sau nongenetice, cum ar fi: fibroza 

chistică, distrofia musculară Duchenne, beta-talasemia, siclemia, neoplazii la boli infecțioase 

precum infecția HIV sau chiar unele patologii psihiatrice. Fiind vorba despre o terapie genică de 

care au beneficiat foarte puține persoane, încă în curs de cercetare, raportul risc-beneficiu nu 

este ușor de cuantificat. Tehnologia terapeutică CRISPR-Cas9 a determinat și unele rezultate 

nefavorabile, neanticipate, constituite din mutații neasteptate, cum ar fi scăderea rezistenței 

pentru alte infecții, mozaicism, inactivarea unor gene esențiale sau activarea genelor pro-

oncotice ce reprezintă potențiale prejudicii semnificative aduse individului. De asemenea, 

dezvoltarea unor tehnologii de augmentare genică, potențial accesibilă categoriilor sociale cu 

venituri mari, ar conduce la discriminare. Modificarea genică în sensul augmentării sau 

modificarea liniilor germinative în scopul obținerii de urmași cu rezistență la anumite patologii 

poate avea consecințe impredictibile asupra individului și la nivel social. 

În concluzie, premisele tehnologiei CRISPR-Cas9 în scop terapeutic creionează multiple aplicații 

dar se impune analiza balanței risc-beneficiu, centrată concomitent pe pacient, patologie, 

mutația de interes și experiența personalului medical și evitarea utilizării acestei tehnici în alte 

scopuri decât cele terapeutice, validate științific și aplicabile clinic. 
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CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) – Cas9 is a method of 

genome editing which identifies and removes DNA sequences from a specific location in the 

genome. The purpose of the current study is to analyze CRISPR-Cas9 technology through its 

ethical implications, with an emphasis on non-maleficence. 

The method has a great number of potential applications, ranging from genetic and non-genetic 

disorders, such as: cystic fibrosis, Duchenne muscular dystrophy, beta-thalassemia, sickle cell 

anemia, neoplasms in infectious diseases such as HIV, or even psychiatric pathology. Being a 

gene therapy that not many persons benefited from it, still in research, risk-benefit balance is 

not easy to be quantified. The therapy with CRISPR-Cas9 has been shown to be associated with 

some unfavorable, unexpected results, including unwanted mutations, such as reducing 

resistance to infections, mosaicism, inactivation of essential genes or activation of pro-oncogenic 

genes, which represent serious prejudices to the individual. As well, the development of gene 

augmentation therapy, potentially accessible to social categories with high income, would cause 

discrimination. Genetic modification for the purpose of augmentation or modifying germinative 

lines for offsprings resistant to some pathologies can have unpredictable consequences for the 

individual and the society. 

In conclusion, the premises of therapeutic use of CRISPR-Cas9 technology draw multiple 

applications, but requires analysis of risk-benefit balance, centered simultaneously on patient, 

pathology, mutation of interest and experience of the medical team and avoiding the use of the 

technique for other than therapeutic purpose, scientifically validated and clinically applicable. 
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Unul dintre principalele avantaje adus prin uzul biotehnologiilor în practica clinică curentă 

constă în posibilitatea de a preveni apariţia unor condiţii medicale indezirabile. În ciuda 

beneficiilor evidente şi potenţiale, cercetarea biomedicală din domeniu şi introducerea pe piaţă 

a unor produse medicale dezvoltate după noile tehnologii ridică o serie de problematici etice 

care, probabil, iniţial nu au fost luate în considerare în dezvoltarea şi implementarea extinsă a 

acestui nou tip de abordare medicală. Am putea vorbi, pe de-o parte, despre faptul că încă mai 

există discuţii în corpusul profesioniştilor din domeniu privind impactului real al acestor produse 

medicale asupra organismului uman; iar, pe de altă parte, vorbim despre modul în care se 

realizează comunicarea mediatică privind eficienţa şi riscurile acestora. Astfel, astăzi – în plină 

pandemie – ne aflăm într-o situaţie socială extrem de tensionată prin formarea a două tabere 

care se învinuesc reciproc pentru gravitatea contextului actual. Desigur, este necesar să existe 

un control etic din partea instituţiilor responsabile şi a profesioniştilor competenţi în 

desfăşurarea cercetărilor biomedicale. Totuşi, pe lângă etica cercetării şi a politicilor de sănătate 

publică implementate, vorbim şi despre o etică a comunicării şi a informării. Astfel, în ce măsură 

comunicarea în contextul pandemiei actuale este realmente eficientă şi bazată pe principii etice 

solide? Care ar putea fi corelaţia dintre încălcarea principiilor etice ale comunicării şi practicarea 

unor politici de sănătate publică ineficiente? Studiul actual, realizând un scurt literature review, 

încearcă să analizeze etico-filosofic relaţia dintre discursul mediatic de informare, politicile de 

sănătate publică practicate şi complianţa publicului ţintă. 
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The chance to prevent undesirable medical conditions is one of the main advantages brought 

by the use of biotechnologies in current clinical practice. Despite the obvious and potential 

benefits, biotechnological based biomedical research and the market placement of these new 

medical products may raise several ethical issues unforeseen in the planning process for 

extensive implementation of this new medical field. On the one hand, there are still debates 

among the health professionals concerning the real impact of these medical products on the 

human body; on the other hand, we talk about the media communication about their 

effectiveness and risks. Thus, today – in the midst of a pandemic – we live an extremely tense 

social situation by the existence of two parties blaming each other for the gravity of the present 

context. Of course, responsible institutions and competent professionals should have ethical 

control over the development of these biomedical products. However, in addition to the 

research ethics and applied public health policies, we may also talk about the ethics of 

communication and information. Is the communication effective in the context of the present 

pandemic and based on solid ethical principles? What could be the correlation between violating 

the ethical principles of communication and practising an ineffective public health policy? This 

study, based on a short literature review, attempts to analyze the ethical and philosophical 

relationship between media discourse, public health policies and the compliance of the target 

population. 
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Pentru multe cupluri, considerate infertile, progesul științific al biotehnologiilor reproductive, 

ceea ce a făcut posibilă producerea embrionilor umani in vitro, a reprezentat lumina de la 

capătul tunelului, o licărire de speranță. Încă de la începuturile unei promițătoare descoperiri 

științifice, Edwards, unul dintre pionerii reproducerii asistate, a subliniat importanța creionării 

unui cadru etic. 

Am învățat să controlăm dezvoltarea embrionilor umani in vitro, avem informațiile și tehnologia 

necesară care fac posibilă clonarea umană, avem posibilitatea să eliminăm genele nedorite în 

stadiul preimplantator al embrionilor, vom putea într-o zi să modificăm genomul uman cu 

scopul de a crește durata de viață, a ne crește inteligența, să modificăm personalitate sau alte 

trăsături precum greutatea, forța musculară. Chiar dacă de cele mai multe ori, aceste modificări 

obținute prin diverse biotehnologii aduc o îmbunătățire incontestabilă vieții, vom ajunge să ne 

confruntăm cu forme de bioinginerie mai puțin benigne și cu siguranță de o moralitate 

discutabilă.  

Demnitatea ființei umane este un concept etic de o importanță majoră în arealul medical 

modern. În această eră fără precedent a progresului biotehnologic în care vom dobândi tot mai 

mult puterea de a modifica determinantele biologice ale ființei umane este necesar să trasăm 

un cadru etic și legislativ, pentru a preveni deturnarea scopului principal al acestor tehnologii, și 

anume acela de a face bine.  
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For many couples considered infertile, the scientific progress of reproductive biotechnology, 

which made it possible to produce human embryos in vitro, was the light at the end of the 

tunnel, a glimmer of hope. From the beginning of a promising scientific discovery, Edwards, one 

of the pioneers of assisted reproduction, stressed the importance of drawing an ethical 

framework. 

We have learned to control the development of human embryos in vitro; we have the necessary 

information and technology that make human cloning possible, we can eliminate unwanted 

genes in the preimplantation stage of embryos, we will one day be able to modify the human 

genome to increase the duration of life, improve our intelligence, change personality or other 

traits such as weight, muscle strength. Even if, most of the time, these changes obtained through 

various biotechnologies bring a definite improvement to life, we will end up facing less benign 

forms of bioengineering and indeed a questionable morality. 

The dignity of the human being is an ethical concept of significant importance in the modern 

medical field. 

In this unprecedented era of biotechnological progress in which we will increasingly gain the 

power to change the biological determinants of the human being, it is necessary to draw an 

ethical and legislative framework to prevent the diversion of the primary purpose of these 

technologies, namely to make good. 
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O componentă esenţială a calităţii vieţii este asistenţa medicală accesibilă şi performantă, 

asigurată printr-un act medical responsabil care să garanteze siguranţa şi securitatea 

pacientului. Creșterea substanțială a nevoilor medicale pentru om și societate, a determinat 

apariția diferitelor domenii medicale care au generat un câmp larg de aplicare a tehnologiilor 

biomedicale, facilitând astfel perspective noi de gestionare a problemelor de sănătate la nivel 

mondial. În prezent, asigurarea unui nivel corespunzător al actului medical cu tehnologii noi, 

este condiţionată de standarde de practică medicală conforme cu orientările etice şi legale 

acceptate pe plan internaţional şi la nivel local. În spațiul public, progresele realizate cu ajutorul 

tehnologiilor biomedicale sunt în general asociate cu binele comun la dimensiuni amplificate de 

un nivel de așteptare, uneori prea mare. Mai mult, dovezile practice acumulate la un nivel 

demonstrabil, permit afirmația că sub influența științei și tehnologiei, se produc, în mod 

constant, schimbări morale în viața celor implicați (personalul medical, pacienți). Potențialul 

biotehnologiile medicale de a schimba percepția asupra binelui și a responsabilității față de 

corpul uman, face apel la implicarea unui determinism etic în aplicațiile practice. În lucrarea de 

față vom urmări modul în care utilizarea și gestionarea tehnologiilor biomedicale recunoaște 

necesitatea evaluării în cadru etic al binelui comun, a cărui esență este dată de principiile 

definitorii pentru responsabilitatea profesională și socială.  
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An essential component of the quality of life is accessible and efficient healthcare, provided by 

a responsible medical act that guarantees the safety and security of the patient. The substantial 

increase in medical needs for people and society, has led to the emergence of various medical 

fields that have generated a wide field of application of biomedical technologies, thus facilitating 

new perspectives for managing global health problems. Currently, ensuring an appropriate level 

of medical practice with new technologies is conditioned by standards of medical practice in 

accordance with ethical and legal guidelines, accepted internationally and locally. In the public 

space, advances made with the help of biomedical technologies are generally associated with 

the common good, at amplified dimensions, with a level of expectation, sometimes too high. 

Moreover, the practical evidence accumulated at a demonstrable level, allows the statement 

that under the influence of science and technology, there are constantly moral changes in the 

lives of those involved (medical staff, patients). The potential of medical biotechnology to change 

the perception of good and responsibility towards the human body calls for the involvement of 

ethical determinism in practical applications. In this paper we will follow, how the use and 

management of biomedical technologies recognizes the need for ethical evaluation of the 

common good, whose essence is given by the defining principles for professional and social 

responsibility. 
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Testarea genetică și genomică o procedură care permite identificarea modificărilor și 

modificărilor în cromozomi, gene sau proteine. Metodele pot fi moleculare (gene unice), 

cromozomiale (cromozomi întregi) sau teste genetice biochimice (proteinele despre genele lor 

producătoare). Și în hematologie există aplicații pentru teste genetice și genomice. Noile 

tehnologii genetice precum next generation sequencing aduc cu sine noi provocări etice. O 

problemă poate fi consimțământul informat în testele genetice în hematologie care presupune 

completa informare și nu doar informarea relevantă și competența legală a pacientului. Poate 

însă admiterea în terapie intensivă a pacienților cu neoplazii hematologice este provocarea cea 

mai mare în etica hematologică și care forțează competența etică a medicului și divizează etica 

și viziunea hematologului de cele ale intensivistului. În final deciziile etice în medicina 

transfuzională trebuie să recunoașcă principii etice și să implinească valori morale ale binelui 

individului și ale societății cu debalansare spre interesul general.  
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Genetic and genomic testing is a procedure that allows the identification of changes and 

changes in chromosomes, genes or proteins. Metals can be molecular (single genes), 

chromosomal (whole chromosomes) or biochemical genetic tests (proteins about their 

producing genes). And in hematology there are applications for genetic and genomic tests. New 

genetic technologies such as next generation sequencing bring new ethical challenges. One 

problem may be informed consent in genetic testing in hematology which requires complete 

information and not just relevant information and legal competence of the patient. But perhaps 

the admission in intensive care of patients with hematological neoplasms is the biggest 

challenge in hematological ethics and that forces the ethical competence of the doctor and 

divides the ethics and vision of the hematologist from those of the intensivist. Finally, ethical 

decisions in transfusion medicine must recognize ethical principles and fulfil moral values of the 

good of the individual and of society with an imbalance towards the general interest. 
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Introducere: Testarea ADN pentru etnicitate și genealogie, acasă, reprezintă o metodă tot mai 

frecvent folosită, cu milioane de utilizatori până la momentul actual. Acestea presupun 

comandarea unui kit, prelevarea unui produs biologic, trimiterea probei către laborator și 

primirea rezultatelor direct pe mail. Un proces destul de simplu, la un preț din ce în ce mai 

accesibil și fără intermedierea unui medic/genetician.  

Material și metode: Conform statisticilor, majoritatea efectuează aceste teste din curiozitate și 

pentru că sunt considerate inofensive. Însă la momentul actual acestea au atins amplitudinea 

unor veritabile teste de filiație, existând posibilitatea descoperirii unor rude de grad indepărtat, 

și cu atât mai mult de grad apropiat. Acest aspect decurge din existența unor baze de date din 

ce în ce mai largi ce permit o acuratețe din ce în ce mai mare, cu o rată a erorilor mai scăzută.  

Discuții: O analiză etică accentuează faptul că aceste teste pot capăta o putere neașteptată prin 

rezultatele expuse, despre care consumatorii sunt mai puțin conștienți. Rezultatele pot căpăta 

adevarate valente non medico-legale ale testelor de filiație, deși reglementările lor legislative 

sunt la un pol opus. Autonomia și confidențialitatea sunt discutabile în raport cu aceste noi 

practici. 
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Introduction: DNA testing for ethnicity and genealogy, at home, is an increasingly common 

method, with millions of users to date. These involve ordering a kit, taking a biological product 

(saliva, epithelial cells), sending the sample to the laboratory and receiving the results directly by 

email. A fairly simple process, at an increasingly affordable price and without the mediation of a 

doctor / geneticist. 

Material and methods: According to statistics, most perform these tests out of curiosity and 

because they are considered harmless. But at the moment they have reached the amplitude of 

real tests of filiation, with the possibility of discovering distant relatives, and even more so of 

close degree. This is due to the existence of increasingly large databases that allow an increasing 

accuracy, with a lower error rate. 

Discussion: An ethical analysis emphasizes that these tests can gain unexpected power through 

the results presented, of which consumers are less aware. The results can acquire true non-

forensic valences of filiation tests, although their legislative regulations are at an opposite pole. 

Autonomy and confidentiality are debatable in relation to these new practices. 
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- Rolul bioeticii este de a răspunde provocărilor contemporane generate de noile apariții ale 

tehnologiei medicale de vârf. 

- Pentru a răspunde în fața acestor provocări, este nevoie și de implicarea altor discipline ca: 

teologia, morală, dreptul, sociologia, filosofia, științele politice etc. 

- O condiție esențială a bioeticii este aceea prin care se face discernerea față de caracterul ei 

secularizant atunci când se apelează la literatura de specialitate. 

- Europa, fiind clădită pe principii creștine (spitale, universități etc.), trebuie să recunoască faptul 

că bioetica trebuie înțeleasă și cu dimensiune transcedentală, nu doar încorsetată în imanentul 

secular. 

Scopul acestui studiu este de a vedea cum bioetica îl privește (sau ar trebui să-l privească) pe om 

în integralitatea ființei sale: trup și suflet față de provocările noilor tehnologii medicale. 
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Introducere: În secolul al XXI-lea se dezvoltă o nouă paradigmă - transumanismul. Descoperirile 

științifice și avansul tehnologic din domenii variate, mai ales din cele precum bioingineria, 

biotehnologia și nanomedicina, împing această paradigmă spre o nouă revoluție și spre o nouă 

abordare asupra vieții și a morții. Criogenia, chiar dacă, aparține secolului al XX-lea, rezultatele 

acesteia sunt așteptate în secolul acesta. În epoca culturii ”după Dumnezeu”, a deflației 

moralității tradiționale și a societății secularizate, homo transhumanus lupta pentru a-și prelungi 

viața prin orice metodă și cu orice preț. 

Tehnicile nemuririi transumaniste: 

1. criogenarea; 

2. mind uploading;  

3. terapia genică. 

Criotanasia 

În prezent, sute de persoane aflate în stadiul terminal al unei boli incurabile apelează la serviciile 

institutelor de criogenare, cu speranța ca în viitor, odată cu avansarea tehnologiei medicale, vor 

fi treziți și vindecați. Dacă, astăzi, crioconservarea este posibilă doar după declararea morții, se 

solicită dreptul crioconservrii premature prin eutanasiere - criotanasia, prin care se presupune 

că moartea ar putea deveni un proces reversibil.  

Afirmații capacană în dezbaterea despre criotanasie: 

1) criotanasia este promovată ca soluție a crioconservării organismului, până ce știința medicală 

va reuși să-i readucă la viață pe cei criogenați și să le vindece bolile. În definitiv, această este o 

soluție de tip progres la dorința și la lupta omului de a fi nemuritor;  
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2) avocații criotanasiei vorbesc despre dreptul și respectul autonomiei individului de a alege 

modul în care să își încheie viața, când aceasta, întocmai morții asistate, este tot o dorință a lui 

homo Deus și a lui homo transhumanus de a controla, în mod arbitrar, viața și moartea;  

3) cercetătorii și oamenii de știința care promovează criotanasia asigură că nu vor exista pante 

alunecoase ca în cazul eutanasiei, însă, în definitiv, aceștia devin stăpânii și decidenții vieții și ai 

morții, iar începutul și finalul vieții celorlalți întra în rândul preocupărilor și deciziilor lor. 

Concluzii: În concluzie, moartea bună și nemurirea nu presupun nicio intervenție directă în 

murire sau vreo prelungire a acesteia prin criotanasie, deoarece, în ambele cazuri (eutanasie și 

criotanasie), omul își arogă autoritatea, puterea și stăpânirea ce îi aparțin doar lui Dumnezeu. În 

ambele cazuri, specialiștilor le este schimbată orientarea și misiunea. Și în cazul criotanasiei, 

pantele alunecoase sunt doar realități ce așteaptă să fie confirmate.  
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Introduction: In the 21st century, a new paradigm is developing - transhumanism. Scientific 

discoveries and technological development in various areas, especially those such as 

bioengineering, biotechnology and nanomedicine, push this paradigm towards a new 

revolution and a new approach towards life and death. Even if cryogenics belongs to the 

twentieth century, its results are expected in this century. In the age of „after God” culture, the 

deflation of traditional morality and secularized society, homo transhumanus struggles to 

prolong his life by any method and at any cost. 

Transhumanist immortality techniques: 

1. cryogenics; 

2. mind uploading; 

3. gene therapy.  

Cryothanasia 

Currently, hundreds of people in the terminal stage of an incurable disease turn to the services 

of cryogenics institutes, hoping that in the future, with the development of medical technology, 

they will be awakened and healed. If, today, cryopreservation is possible only after the 

declaration of death, the right of premature cryopreservation by euthanasia — cryothanasia is 

requested, by which it is assumed that death could become a reversible process. 

Misleading statements in the debate about cryothanasia: 

1) cryothanasia is promoted as a solution for cryopreservation of the body, until medical science 

succeeds in bringing back to life the cryogenics and curing their diseases. Ultimately, this is a 

progressive solution to man’s desire and struggle to be immortal; 
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2) the lawyers of cryothanasia talk about the right and respect of the individual’s autonomy to 

choose the way to end his life, when this, such as assisted death, is also a desire of homo Deus 

and homo transhumanus to control, arbitrarily, life and death; 

3) researchers and scientists who promote cryothanasia ensure that there will be no slippery 

slopes as in the case of euthanasia, but ultimately they become masters and decision makers of 

life and death, and the beginning and end of the lives of others are among their concerns and 

decisions. 

Conclusions: In conclusion, good death and immortality do not imply any direct intervention in 

death or any prolongation of it by cryothanasia, because, in both cases (euthanasia and 

cryothanasia), man arrogates his authority, power and dominion that belong only to God. In 

both cases, specialists have their orientation and mission changed. Also in the case of 

cryothanasia, slippery slopes are just realities waiting to be confirmed. 
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Medicina modernă a înregistrat în ultimele decenii progrese semnificative cu privire la 

biotehnologiile medicale utilizate pentru susținerea în viață și atenuarea suferințelor pacienților 

aflați în stadiu terminal. Evoluțiile secolului XXI au adus noi realități în domeniul medical privind 

capacitatea de a sprijini sau înlocui funcția autohtonă a organelor afectate, oferind noi 

oportunități de îngrijire la sfârșitul vieții. Astfel, utilizare tehnologiilor care susțin funcțiile vitale 

poate reprezenta o punte de redresare până când un pacient este suficient de puternic pentru 

a se recupera singur. 

Dintr-o altă perspectivă, aceste contribuții pot genera dependență de tehnologiile medicale și 

pot inflența semnificativ deciziile pacienților asupra modului în care aleg să moară. Urmărind 

impactul tehnologic în segmentul îngrijirilor paleative, Jessica Nutik Zitter semnalează și o zonă 

discutabilă a beneficiilor implicării dispozitivelor medicale în îngrijirea de la sfârșitul vieții, prin 

constarea agravării stării de sănătate și a scăderii calității vieții pacienților terminali. Justificarea 

etică și deontologică a utilizării rezonabile a biotehnologiilor de suport vital stă la baza 

îmbunătățirii procesului de luare a deciziilor la sfârșitul vieții și a reducerii frecvenței unor situații 

dureroase și traumatizante de susținere mecanizată a vieții pacientului. 

Scopul acestei lucrări constă în urmărirea și justificarea din punct de vedere etic a utilizării 

biotehnologiilor suport ce stau la baza mecanizării morții. În acest sens, ne vom axa pe evaluarea 

morală a raportului dintre capacitatea tehnologică și dorințele, așteptările diferitelor categorii 

de pacienți terminali, care să ofere o forţă concluzivă majoră asupra unor decizii mai rationale 

și eficiente cu privire la sfârșitul vieții. 
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Modern medicine has made a significant progress regarding the use of medical biotechnologies 

in order to support and reduce the suffering of terminally ill patients. The evolutions of the 21st 

century have brought new certanties in the medical field regarding the capacity to support or 

replace the main function of affected organs, offering new opportunities for end-of-life care. 

Thus, the use of technologies that support vital functions can offer the needed assistance until 

a patient is strong enough to recover on his own. 

From another perspective, these contributions can lead to an addiction towards medical 

technologies and can significantly influence patients' decisions regarding their end-of-life 

choices. Studying the technological impact in the field of palliative care, Jessica Nutik Zitter also 

highlights a debatable area concerning the benefits of implementation of medical devices in 

end-of-life care, by observing a health worsening and a low quality of life in case of terminal 

patients who have excessively made use of life support techniques. The ethical and 

deontological justification for a reasonable usage of life support biotechnologies is the basis of 

improving the end-of-life decision-making process and reducing the frequency of painful and 

traumatic experiences caused by the excessive use of mechanized support of life. 

The purpose of this paper is to determinate the ethical justification of the implementation of life 

support biotechnologies that lead to a mechanization of the death process. Therefore, we will 

focus on the moral evaluation of the relationship between technological capacity and the 

wishes, expectations of different categories of terminal patients, which will provide a major 

conclusive force towards more rational and reliable end-of-life decisions. 

 




