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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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Etica publicării științifice - cât și ce știm? 
O. Andronic 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București 
 

O serie de acuzații celebre de plagiat au adus în lumină, prin prisma concluziilor comisiilor de 
etică, cunoașterea insuficientă a unor noțiuni elementare de publicarea științifică cum ar fi 
preluarea informațiilor sau citarea acestora. Deși plagiatul, alături de fabricarea și falsificarea 
datelor, reprezintă una dintre cele mai grave abateri de etică a cercetării, un procent ridicat de 
cercetători nu au cunoștințe temeinice care să îi ajute să prevină aceste abateri. Un chestionar 
distribuit studenților la medicină a arătat că doar 34% dintre aceștia au răspuns corect la 
întrebări despre etica cercetării și publicării științifice, și că 87% dintre ei își doresc să participe la 
cursuri pe acest subiect. Chiar dacă cercetătorii au cunoștințe de bază despre etică publicării, nu 
știu cum trebuie aplicate aceste cunoștințe în practică. Astfel predarea noțiunilor de etică trebuie 
realizată într-un format care să permite dobândirea de competențe și nu doar de cunoștințe, 
care să îi ajute să evite abaterile etice neintenționate. 
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Academic publishing ethics - what and how much 
do we know? 

 

O. Andronic 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 
 

A series of famous accusations of plagiarism brought to light, through the conclusions of the 
ethics committees, the insufficient knowledge of some elementary notions of scientific 
publication such as using data from literature or citing it. Although plagiarism, along with 
fabrication and falsification of data, is one of the most serious research ethics violations, a high 
percentage of researchers do not have thorough knowledge to help them prevent these 
violations. A questionnaire distributed to medical students showed that only 34% of them 
correctly answered questions about the ethics of research and publication, and that 87% of 
them want to attend courses on this topic. Even if researchers have a basic knowledge of public 
ethics, they do not know how to apply this knowledge in practice. Thus, teaching the notions of 
ethics must be done in a format that allows the acquisition of skills and not just knowledge, 
which will help them avoid unintended ethical deviations. 
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Utilizarea parametrilor scientometricii - între 
necesitate și abuz 

O. Andronic 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București 
 

Necesitatea de stratificare a cercetătorilor, revistelor sau instituțiilor academice au condus în 
ultimii ani la apariția de multiplii indicatori de evaluare numiți scientometrics. Încă din 1975 când 
Eugene Garfield a propus Factorul de Impact au fost propuși numeroși astfel de indicatori, o 
mare parte dintre ei nefiind asimilați în practică. De asemenea acești parametrii sunt deseori 
utilizați greșit. Încă din 2012, prin declarația DORA se atrage atenția asupra utilizării improprii a 
acestor parametrii, cum ar fi utilizarea Factorului de Impact pentru evaluarea cercetătorilor sau 
instituțiilor de cercetare. Multiple articole și luări de poziții au atras atenția asupra acestor 
utilizări greșite a indicilor care pot conduce la abuzuri cu implicații asupra integrității procesului 
de evaluare. În România, grilele de evaluare ale cercetătorilor includ încă multe astfel de 
exemple - cum ar fi Factorul de Impact Cumulat în Criteriile minime pentru conferirea titlurilor 
didactice în domeniul medicină (Anexa 20/OM 6129/2016). În concluzie este importantă 
cunoașterea și înțelegerea acestor elemente de evaluare cantitativă pentru a asigura 
integritatea și veridicitatea rezultatelor. 
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Using scientometrics - between need and abuse 
O. Andronic 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest 
 

The need to stratify researchers, journals or academic institutions has led in recent years to the 
emergence of multiple evaluation indicators called scientometrics. Ever since 1975 when 
Eugene Garfield proposed the Impact Factor, numerous indicators have been proposed, most 
of them not being assimilated in practice. Also, these parameters are often not used properly. 
Since 2012, the DORA statement draws attention to the improper use of these parameters, such 
as the use of the Impact Factor to evaluate researchers or institutions. Multiple articles and 
positions have drawn attention to these misuses of indicators that can lead to abuses with 
implications for the integrity of the assessment process. In Romania, researchers' evaluation 
grids still include many examples - such as the Cumulative Impact Factor in the Minimum Criteria 
for conferring didactic titles in the field of medicine (Annex 20/OM 6129/2016). In conclusion, it 
is important to know and understand these elements of quantitative assessment to ensure the 
integrity and veracity of the results. 
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Editarea genelor și transumanism 
V. Astărăstoae 

 

Editarea genelor este o formă de inginerie genetică. O definiție succintă spune că „editarea 
genomului, sau ingineria genomului, sau editarea genelor, este un tip de inginerie genetică în 
care ADN-ul este inserat, șters, modificat sau înlocuit în genomul unui organism viu. Spre 
deosebire de tehnicile timpurii de inginerie genetică, care inserează aleatoriu material genetic 
într-un genom gazdă, editarea genomului vizează inserțiile către locații specifice ale site-ului” 
(Bak R.O. et al.,2018 ). Transumanismul poate fi descris ca o ideologie și o mișcare care își 
propune să aplice noile tehnologii pentru a schimba caracteristicile umane atât de radical încât 
să putem vorbi de un salt evolutiv înainte (Ranisch și Sorgner 2014) marcând trecerea umanului 
la postuman. Termenul a fost inventat de Julian Huxley (fratele lui Aldous Huxley - autorul 
celebrului „Brave New World”), în eseul „Transhumanism” (1957). Există riscuri majore legate de 
utilizarea editării genetice non-medicale în cadrul mișcării transumaniste. Există îngrijorări că: a. 
editarea genomului va fi accesibilă numai celor bogați și va crește disparitățile existente în 
accesul la îngrijirea sănătății și la alte intervenții; b. este o tehnologie costisitoare iar copiii născuți 
în țările dezvoltate vor avea un avantaj nedrept în ceea ce privește diversele caracteristici 
precum inteligența și starea fizică; c. brevetarea tehnologiilor de editare a genomului va întârzia 
accesul pe scară largă sau va duce la distribuirea inegală a beneficiilor corespunzătoare; d. 
creșterea inevitabilă a discriminării, stigmatizării și marginalizării, deoarece elite științifice și 
corporative puternice decid ce trăsături sunt de dorit și care nu; e. editarea liniei germinale ar 
putea crea clase de indivizi definite de calitatea genomului lor proiectat.  
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Gene editing and transhumanism 
V. Astărăstoae 

 

Gene editing is a form of genetic engineering. A brief definition states that “genome editing, or 
genome engineering, or gene editing, is a type of genetic engineering in which DNA is inserted, 
deleted, altered, or replaced in the genome of a living organism. Unlike early genetic engineering 
techniques, which randomly insert genetic material into a host genome, genome editing targets 
insertions to specific site locations" (Bak R.O. et al., 2018). Transhumanism can be described as 
an ideology and a movement that aims to apply new technologies to change human 
characteristics so radically that we can speak of an evolutionary leap forward (Ranisch and 
Sorgner 2014) marking the transition from human to posthuman. The term was invented by 
Julian Huxley (brother of Aldous Huxley - author of the famous "Brave New World"), in the essay 
"Transhumanism" (1957). There are major risks related to the use of non-medical genetic editing 
within the transhumanist movement. There are concerns that: a. genome editing will be 
affordable only to the rich and will increase existing disparities in access to health care and other 
interventions; b. it is an expensive technology and children born in developed countries will have 
an unfair advantage in terms of various characteristics such as intelligence and fitness; c. 
patenting genome editing technologies will delay widespread access or lead to unequal 
distribution of the corresponding benefits; d. the inevitable increase in discrimination, stigma 
and marginalization as powerful scientific and corporate elites decide which traits are desirable 
and which are not; e. germline editing could create classes of individuals defined by the quality 
of their engineered genomes. 
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Încrâncenarea terapeutică și tratamente inutile la 
finalul vieții. Crearea unui instrument de cercetare 

a percepției personalului medical  
Gema Bacoanu1,2, Maria-Gabriela Aniței3,4, Mihaela Poroch6, V. Poroch1,2, 

Beatrice-Gabriela Ioan5,7 

1Departamentul de Medicină Internă II, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, România 

2Secția de Îngrijiri Paliative, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 
3Departamentul de Chirurgie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie 

”Grigore T. Popa” din Iaşi, România 
4Clinica I Chirurgie Oncologică, Institutul Regional de Oncologie Iași, România 

5Departamentul de Medicnă Legală, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
”Grigore T. Popa” din Iaşi, România 

6Departamentul de Medicină de Familie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, România  
7Institutul de Medicină Legală Iași, Romania 

Cuvinte cheie: încrâncenare terapeutică, tratamente inutile, finalul vieții, etica la finalul vieții 

Introducere: Îngrijirea pacienților la finalul vieții ridică dileme etice privind linia de demarcație 
între utilitatea terapeutică și beneficiile uneori incerte în tratamentul acestor pacienților. Văzută 
astăzi ca un aspect inevitabil al vieții, moartea este adesea tratată ca o boală. În îngrijirea la finalul 
vieții, specialiștii echipei de îngrijire pot avea puncte de vedere diferite asupra încrâncenării 
terapeutice și a tratamentelor inutile, ceea ce influențează percepția lor asupra acestei îngrijiri. 
Experiențele și percepțiile trăite de medicii și asistenții medicali din diferite specialități implicate 
în îngrijirea la sfârșitul vieții în legătură cu încrâncenarea și inutilitatea terapeutică pot fi diferite. 

Material și metodă: Studiu calitativ are ca scop elaborarea unui chestionar pentru colectarea 
percepției specialiștilor din domeniul sănătății cu privire la încrâncenarea terapeutică la finalul 
vieții. Metodologia de concepere a chestionarului a cuprins organizarea a trei interviuri de tip 
focus grup și două anchete-pilot, astfel încât chestionarul să răspundă cu o cât mai mare 
acuratețe obiectivelor cercetării prin obținerea de informații valide, precise și fidele.  

Rezultate: Chestionarul creat colectează date cu privire la opinia personalului medical vizând 
intervenții considerate a fi disproporționate și inutile la finalul vieții, care sunt cauzele și factorii 
de presiune în aceste situații, precum și posibilele soluțiile pentru reducerea fenomenului.  
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Concluzii: Rezultatele colectate prin acest chestionar pot fi de interes pentru practicienii din 
îngrijiri paliative, oncologie și îngrijiri critice și pentru cei care intenționează să se antreneze și să 
practice în aceste domenii și va oferi contribuții la dezbaterile privind problemele etice în 
îngrijirea la sfârșitul vieții. 
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Therapeutic obstinacy and futile treatments in 
end-of-life care. Creating an instrument for 

studying the perception of medical staff 
Gema Bacoanu1,2, Maria-Gabriela Aniței3,4, Mihaela Poroch6, V. Poroch1,2, 

Beatrice-Gabriela Ioan5,7 

1Second Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine 
and Pharmacy of Iasi, Romania  

2Department of Palliative Care, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania  
3Department of Surgery, Faculty of Medicine, ”Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy 

of Iasi, Romania 
4Clinic I oncological surgery, Regional Institute of Oncology, Iasi, Romania 

5Legal Medicine Department, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and 
Pharmacy of Iasi, Romania  

6Department of Family Medicine, Faculty of Medicine, “Grigore T. Popa” University of Medicine and 
Pharmacy of Iasi, Romania  

7Institute of Legal Medicine of Iasi, Romania 

Keywords: therapeutic obstinacy, futile treatments, end of life, ethics at the end of life 

Introduction: End-of-life care raises ethical dilemmas about the line between therapeutic utility 
and sometimes uncertain benefits in the treatment of these patients. Seen today as an 
inevitable aspect of life, death is often treated as a disease. In end-of-life care, care team 
specialists may have different views on therapeutic care and unnecessary treatments, which 
influences their perception of this care. The experiences and perceptions experienced by 
doctors and nurses from different specialties involved in end-of-life care in connection with 
therapeutic insignificance and inutility may be different.  

Material and method: Qualitative study aims to develop a questionnaire to collect the 
perception of health professionals about therapeutic obstinacy at the end of life. The 
methodology for designing the questionnaire included the organization of three focus group 
interviews and two pilot surveys, so that the questionnaire responds with the highest accuracy 
to the research objectives by obtaining valid, accurate and reliable information.  

Results: The questionnaire created collects data on the opinion of the medical staff regarding 
interventions considered to be disproportionate and unnecessary at the end of life, what are 
the causes and factors of pressure in these situations, as well as possible solutions to reduce the 
phenomenon.  
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Conclusions: The results collected through this questionnaire may be of interest to practitioners 
in palliative care, oncology and critical care and to those intending to train and practice in these 
areas and will provide input to debates on ethical issues in end-of-life care. 
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Transplantul de organe din perspectiva 
coordonatorilor de transplant 

A.E. Bacușcă1, Cristina Gavriluță2, Beatrice Gabriela Ioan1 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, România  
2Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, România 

Cuvinte cheie: transplant, donatori, acord informat, card de donator, comunicare 

Lucrarea își propune să prezinte opiniile coordonatorilor de transplant privind activitatea din 
domeniul pe care-l coordonează. În acest sens, am folosit tehnica interviului semidirectiv iar 
eșantionul a fost format din 10 medici coordonatori de transplant din toate zonele tării. 
Rezultate cercetării indică un nivel de percepție care valorifică în special experiența personală 
pe care apoi o generalizează. Deși răspunsurile nu fac trimitere la o serie de date oficiale, ele 
marchează câteva elemente concrete ce țin de munca de coordonare pe care medicii o 
realizează. Astfel, am reușit să surprindem o serie de elemente privind motivația care a stat la 
baza alegerii acestui drum, elemente ce țin de formarea profesională și resursa umană, 
problematica finanțării și retribuirii muncii, opinii privind factorii care influențează donarea de 
organe sau refuzul, soluții privind creșterea ratei donării și o serie de aspecte de natura etică și 
profesională care marchează interacțiunea dintre medic și aparținători. Toate acestea indică 
preocuparea personalului medical antrenat în mecanismul donării de a respecta toate 
exigențele etice pe care le ridică transplantul de organe. 
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Evaluarea moral creştină asupra "îmbunătăţirii 
umane" – transumanism 

Gh. Borcean  

Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș 
Colegiul Medicilor din România 

 

Îmbunătățirea organismului uman, de tipul celei pe care am luat-o în considerare, nu este ceva 
greșit ca și principiu. Nu aș spune "nu, niciodată". Însă nu se comportă bine, la o cercetare mai 
atentă, dacă o perspectivă creștină este luată în considerare, dacă toate texturile sale cele mai 
bogate sunt luate în considerare, dincolo de scopul imediat al performanței umane îmbunătățite 
prin anumite funcții ale corpului sau creierului. În câteva, din cele șase categorii în care un 
echilibru ar trebui să fie găsit, există întrebări semnificative și/sau obiecții, care ar trebui să fie 
rezolvate. Acestea includ riscul și dificultatea de testare a validării, șarlatanii, injustiția socială și 
deformarea pe care îmbunătățirea anumitor elemente le-ar putea avea asupra echilibrului 
general și dinamic din corp. O altă preocupare, la fel de importantă, este dacă, îmbunătățirile 
interne ale organismului uman, ar perfecționa, într-adevăr, viețile oamenilor mai mult decât 
instrumentele familiare și modelele de comportament conform cărora oamenii caută să se 
"îmbunătățească" într-un sens mai larg. Poate că cel mai profund comentariu, dintr-o meditare 
creștină asupra îmbunătățirii organismului uman, este acela că ocolește subiectul umanității 
noastre, deoarece nu ar putea, niciodată, să se adreseze nevoilor noastre spirituale și morale 
cele mai profunde, și nici decăderii noastre, nici majorității problemelor importante cu care se 
confruntă umanitatea. Este posibl ca îmbunătățirea organismului uman să nu fie greșită ca 
atare, ci să fie o distragere de la problemele esențiale din a fi uman? 
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De la obiecte performative, la “chip’’-uri și ’’device’’-
uri. Noua mitologie a corpului 

D. Botezat 

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

Cuvinte cheie: transumanism, dispozitive, corp 

Evoluția umanității este consemnată de istorie ca un lung șir de transformări și tranziții în 
utilizarea materialului (de la piatră, bronz, fier până la conductori, era atomică și nano-
tehnologii). Oamenii s-au desprins de animalitate tocmai prin abilitatea de a folosi instrumente 
care au potențat funcționalitatea corpului în procesele de supraviețuire și, mai târziu, de 
organizare a vieții. Iar în tendința continuă spre eficientizare, aceste obiecte materiale s-au 
apropiat tot mai mult de limitele corpului, au devenit tot mai “la îndemână”. Medicina, nu numai 
că a luat parte la această evoluție, dar a făcut posibilă chiar străpungerea și depășirea acestor 
granițe spre interior și, în plus, a profitat ea însăși cu dispozitive și implanturi în scopul ei suprem 
de restabilire și ameliorare a proceselor vitale. În acest context, se pune întrebarea dacă această 
intruziune materială, artificială în corporalitate, nu poate fi considerată chiar o modificare a 
“fiziologiei” omului în acord cu noile sale nevoi și funcțiuni sociale? 
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From performative objects to chips and devices. 
The new mythology of the body 

D. Botezat 

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

Keywords: transhumanism, devices, body 

The evolution of humanity is recorded in history as a long series of transformations and 
transitions in the use of materials (from stone, bronze, iron to conductors, the atomic era and 
nano-technologies). Humans broke away from animality precisely through the ability to use 
tools that enhanced the functionality of the body in surviving or, later, in life organising 
processes. And in the continued trend towards efficiency, these material objects have moved 
closer and closer to the limits of the body, becoming more and more “handy”. Medicine has not 
only taken part in this evolution, but has even allowed these boundaries to be broken inwards 
and, moreover, has itself taken advantage with devices and implants for its ultimate purpose: 
restoring and improving vital processes. In this context, the question arises as to whether this 
artificial material intrusion into corporeality cannot even be considered a modification of human 
“physiology” in accordance with its new needs and social functions? 
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Creștinism și transumanism  
M.G. Buta  

U.B.B. Cluj-Napoca 

Cuvinte cheie: creștinism, transumanism, dialog 

Contradicția dintre creștinism și transumanism rezultă din înțelegerile diferite ale naturii 
persoanei umane, întrebându-se în opiniile lor dacă aceasta poate fi modificată în diferite 
moduri cu sau fără limite morale. Opiniile lor diferite asupra relației dintre copii și părinți îi pun 
de asemenea în contradicție întrucât creștinismul vede copii ca pe un „dar” de la Dumnezeu, în 
timp ce transumanismul îi privește ca pe un „produs” care trebuie modelat. De asemenea, 
creștinii și transumaniștii au înțelegeri diferite despre viitor. Dacă primii trăiesc cu speranța 
venirii Împărăției lui Dumnezeu, transumaniștii caută să modeleze viitorul prin îmbunătățirea 
potențialităților umane.  

În concluzie, îmbunătățirea umană ar trebui să vizeze idealul uman și nu conceperea de entități 
diferite de ființe umane.  
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Transcendența și transumanism - de la căutarea 
Absolutului la căutarea Utopiei 

S. Bute 

Universitatea Valahia din Târgoviște 

Cuvinte cheie: transcendența, transumanism, utopie 

Omul este în esență o ființă religioasă, un căutător al Absolutului. Prin tensiunea sa către Absolut 
vrea, să depășească limitările naturii sale, în special moartea, și să-și sporească ființa, s-o 
transfigureze, asemănându-se cât mai mult cu Absolutul. Pentru creștini Absolutul este 
Dumnezeu, moartea se învinge din interiorul ei, “cu moartea pe moarte calcând”, nu ocolind-o, 
iar sporirea maximă a ființei umane se realizează prin participarea la viața veșnic bună a lui 
Dumnezeu, proces ce începe în timp dar se desăvârșește în veșnicie, dincolo de timp și de 
moarte. Pentru orice curent de gândire ce provine din procesul umanist de repudiere a 
transcendentului, de “dezvrăjire a lumii” prin renunțarea la “superstițiile religioase” și prin 
“moartea lui Dumnezeu”, așa cum este și  curentul transumanist, Utopia ia locul Absolutului și 
imanența locul transcendenței. Limitările noastre se depășesc nu din interiorul lor ci prin 
eliminarea lor, iar sporirea finite se face prin împlinirea în timp și spațiu a Utopiei, pentru unii, 
rasa perfectă, pentru alții clasa perfectă, iar pentru transumanism, natura umană transfigurată 
și perfecționată prin tehnologie și medicină. Pornind de la aceste considerații, în lucrarea de față 
voi analiza relația dintre transcendența creștină și utopia transumanistă. 
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Calea către ectogeneză - perspectiva bioeticii 
creștine 

P. Cernat 

Universitatea ”Al.I. Cuza” Iași 
 

Cuvinte cheie: ectogeneză, antropologie creștină, fetus, transumanism 

Ectogeneza se referă la posibilitatea ca un fetus uman să se dezvolte într-un uter artificial, în 
afara corpului matern. Tehnologia implicată ar putea îmbunătăți terapia intensivă neonatală, ar 
putea oferi o alternativă pentru maternitatea surogat sau transplantul de uter, ar putea avansa 
în terapia prenatală, ar putea remedia inechitatea de gen și ar permite întreruperea sarcinii fără 
a întrerupe viața fătului. Introducerea clinică promptă, totuși, este puțin probabilă, având în 
vedere numeroasele rețineri etice, dincolo de provocările tehnice. Acest studiu arată că această 
tehnologie poate duce la o schimbare de paradigmă în ceea ce privește maternitatea: aceasta 
din urmă ar fi foarte asemănătoare cu paternitatea. În același timp, studiul subliniază 
importanța relației personale dintre mamă și făt, lucru esențial în antropologia creștină.  
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The path toward ectogenesis - a Christian bioethics 
perspective 

P. Cernat 

”Al.I. Cuza” University Iasi 
 

Keywords: ectogenesis, Christian anthropology, fetus, transumanism 

Ectogenesis refers to the possibility of a human fetus developing in an artificial womb, outside 
the mother's body. The technology involved could improve neonatal intensive care, provide an 
alternative to surrogacy or womb transplants, advance prenatal therapy, redress gender 
inequity, and allow termination of pregnancy without terminating the life of the fetus. Prompt 
clinical introduction, however, is unlikely given the many ethical restraints beyond the technical 
challenges. This study shows that this technology can lead to a paradigm shift in terms of 
motherhood: the latter would be very similar to fatherhood. At the same time, the study 
emphasizes the importance of the personal relationship between mother and fetus, which is 
essential in Christian anthropology. 
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Atitudinea bisericii ortodoxe față de criogenie 
C.E. Cira 

Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Facultatea de Teologie Ortodoxă 
 

Cuvinte cheie: biserica ortodoxă, transumanism, criogenie 

În centrul învățăturii creștine stă realitatea Învierii Mântuitorului. Fără aceasta nu se poate vorbi 
despre creștinism. Învierea lui Hristos este garanția faptului că omul este chemat la înviere și la 
viață veșnică. Ideea dea învinge moartea este una centrală și în gândirea transumanistă care 
susține că natura umană este limitată, chiar defectă dar - prin mijlocirea tehnologiei - ea poate 
fi îmbunătățită. La fel ca în creștinism, moartea este dușmanul final al omului. Din acest motiv 
se încurajează găsirea unor metode prin care îmbătrânirea să poată fi încetinită și astfel durata 
unei vieți să fie mai lungă. În același timp, însă, se urmărește și posibilitatea de a învia morții. 
Până când tehnologia va ajunge la acel stadiu, crioprezervarea este soluția propusă de anumite 
companii și organizații. Din acest motiv Biserica are obligația de a analiza această propunere și 
de a arăta de ce această practica nu este compatibilă cu învățătura de credință ortodoxă. 

  



A XVII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE BIOETICĂ 

 

27 
 

Oameni am fost, roboți sunt încă 
R. Constantinescu 

Disciplina Istoria Medicinei, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași 
 

Aproape oricine care abordează o temă din sfera psihologiei, teologiei, sau oricare disciplină pe 
care cititorul o poate numi, aduce în fața publicului un citat din cunoscuta-i carte a doctorului 
Viktor Frankl, „Omul în căutarea sensului vieții”. Tema Conferinței Naționale de Bioetică din acest 
an îmi îngăduie să ofer un fragment, pe care-l consider relevant, în susținerea ideii prezentului 
rezumat, din autorul menționat: „Între stimul și răspuns există un spațiu. În acel spațiu se află 
puterea noastră de a ne alege răspunsul. În răspunsul nostru se află creșterea și libertatea 
noastră”. Am subliniat intenționat cele două cuvinte pe care le consider esențiale când ne 
referim la viața noastră. Aș putea cita doi dintre autorii pe care-i recomand mereu studenților 
spre lectură: Grigore T. Popa și Steven Pinker, deoarece au reflectat și au scris despre progresul 
tehnologic și impactul acestuia asupra societății și a omului. Sunt gânditori din vremuri diferite, 
cu opinii care se întretaie, dar care se și separă. Însă până a ne imersa în textele acestora și a ne 
lăsa cuprinși de îndoială sau de frenezie, propun o pauză de respirație și de autoanaliză. Ne 
temem de un viitor hiper-tehnologizat și dezumanizat și nu privim deloc înspre noi. Și, pentru că 
e mai lesne a apela la metafore decât a rosti clar un adevăr dureros, voi cita câteva versuri din 
poezia „Acuarelă” a lui Ion Minulescu: „Orăşenii pe trotuare / 

Par păpuşi automate, date jos din galantare. / (...) / În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână 
/ Un bătrân şi o bătrână - / Două jucării stricate - / 

Merg ţinându-se de mână...”. Îngrijorați pentru anul 2100 nu ne întrebăm cine se îngrijorează, 
de fapt? Cui îi este frică de un viitor dominat de inteligența artificială? Nu cumva unor „păpuși 
automate”, unor „jucării stricate”, dar care nu mai populează trotuarele și nici nu se mai ating?! 
Suntem aidoma acelor mașinării pe care le manevrează o cheiță, de la spate, și care, inevitabil, 
se ciocnesc de pereți sau rămân prinse între două elemente fixe din încăpere. Precum viniul 
zgâriat care rămâne mereu la vorbele: „Copii, vreți să vă spun o poveste?”. Frământat de viitorul 
plin de circuite, părăsind starea de prezență, ne-am adus mai mult viitorul în trupurile noastre. 
Ne lăsăm controlați de o gândire catastrofică și suntem scufundați din ce în ce mai adânc în 
mediul față de care simțim neliniște și repulsie. Mă sperie mai mult, și apelez la titlul importantei 
cărți a psihologului american Philip Zimbardo, „masculinitatea furată”, decât invazia „femeii 
cibernetice” a lui Nicolae Paul Mihail. Spațiul lui Frankl e spațiul detașării, reflecției, repopulării 
trupurilor și recâștigării libertății. 
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Principii și valori profesionale medicale în 
susținerea codului deontologic la medici, medici 

stomatologi și farmaciști 
G.C. Curcă1,2, V.F. Perde1,2, C. Dogăroiu1,2, I. Popescu1,2,  

Ruxandra Ioana Țurlea1,2, Larisa Adela Udriștioiu1,2, M.S. Scarlat1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” București 

Cuvinte cheie: asistența medicală de urgență, continuitatea îngrijirii medicale, riscuri, empatie, cele mai bune interese 

Au fost analizate răspunsurile rezidenților la medicină care au ca specializare medicina, 
medicina dentară și farmacia în ce privește înțelegerea și practica unora dintre prevederile de 
etică profesională a codurilor profesionale specifice. 

Astfel medicii au fost solicitați ca să ofere o opinie de etică profesională din prevederile și 
normele Codului Deontologic al Colegiului Medicilor din România, în conf. cu cap. IV Reguli 
generale de comportament în activitatea medicală, art. 22 a) “abandonarea unui pacient fără  
asigurarea că acesta a fost preluat de o altă unitate medicală sau un alt medic ori că beneficiază 
de condiții adecvate situației în care se află și stării sale de sănătate“. 

Medicii stomatologi medicii au fost la rândul lor solicitați ca să ofere o opinie de etică 
profesională din Codul Deontologic al Colegiului Medicilor Dentiști din România, în conf. cu cap. 
II Relația dintre medicul dentist și pacient, art. 21, “Medicul dentist nu trebuie să expună 
pacientul unui risc nejustificat în investigațiile sau actele terapeutice efectuate.». 

Farmaciștii au fost de asemenea solicitați ca să ofere o opinie de etică profesională din Codul 
Deontologic al farmacistului în conf. cu cap. II Standarde deontologice, secțiunea I 
Responsabilitatea personalã şi independenţa farmaciştilor , art. 9, j, privind, citam, “să se asigure 
cã serviciile sale au fost percepute şi înţelese corect de pacient, încurajându-l să participe activ 
la reuşita tratamentului;”. 

S-au înregistrat răspunsuri care exprimă în mod clar intenția unei practici medicale continue, cu 
respectarea celor mai bune interese ale pacientului, fără discriminare și fără a prioritiza 
interesele materiale. 

Lucrarea prezintă o sistematizare a răspunsurilor, discuții și concluzii. 
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Principii și valori ale alocării resurselor limitate în 
aprecierea medicilor rezidenți  

G.C. Curcă1,2, V.F. Perde1,2, Ruxandra Ioana Țurlea1,2, Larisa Adela Udriștioiu1,2, 
M.S. Scarlat1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” București  

Cuvinte cheie: nondiscriminare, prioritizare pe criterii medicale, triaj 

Recomandarea Asociației Medicale Mondiale, WMA, privind Drepturile Pacienților emisă în 1981 
la Lisabona, amendată în 1995 la Bali, revizuită în 2005 în Chile și reafirmată în 2015 la Oslo, 
subliniază în Preambul dualismul eticii profesionale în îngrijirea medicală și a echilibrului dintre 
beneficentă și autonomie: “While a physician should always act according to his/her conscience, 
and always in the best interests of the patient, equal effort must be made to guarantee patient 
autonomy and justice.”  

Am dorit să aflăm cum se reflectă la nivelul înțelegerii principiilor și valorilor eticii profesionale a 
medicilor rezidenți prevederea Recomandarea WMA din Principii art. 1, e : “În circumstanțe în 
care există o alegere între potențiali parteneri pentru un anume tratament care se află în 
limitarea resurselor sale, toți pacienții sunt îndreptățiți la o selecție echitabilă pentru acel 
tratament. Alegerea se va baza pe criterii medicale fără discriminare”. 

Legea Drepturilor pacientului, nr. 46/2003 actualizată la 10.01.2019 prevede, citam în Art. 1, b, 
“prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe 
baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor 
politice sau antipatiei personale”, în art. 3, “Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană 
umană, fără nici o discriminare”, și în art. 27 “Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi 
servicii necesare dezvoltării unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o 
discriminare”. Desigur Codul deontologic al colegiului medicilor din România (Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 981 din 07 decembrie 2016. Formă aplicabilă la 22 decembrie 2020) are referiri etice 
profesionale importante similare (Cap. 1, art. 2). 

În acest sens am constituit o întrebare corespunzătoare normei mai sus prezentate a Declarației 
WMA și am adresat-o către 500 medici rezidenți. S-au înregistrat răspunsuri în care se exprimă 
în mod clar intenția unei practici medicale nondiscriminatorii, a alegerii criteriilor medicale drept 
criterii pentru a prioritiza triajul cazurilor. 
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Lucrarea prezintă o sistematizare a răspunsurilor, discuții și concluzii. 

Referințe bibliografice: 

[1] WMA DECLARATION OF LISBON ON THE RIGHTS OF THE PATIENT, [www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient/]; 

[2] Legea drepturilor pacientului, www.marius-nasta.ro/legea-46-din-2003-actualizata-la-data-
de-10-01-2019/; 

[3] Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 
[www.cmr.ro/cod-deontologic/]. 
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Valori ale eticii profesionale medicale în aprecierea 
necesității îngrijirii medicale continue cât timp 

tratamentul este indicat 
G.C. Curcă1,2, V.F. Perde1,2, Ruxandra Ioana Țurlea1,2, Larisa Adela Udriștioiu1,2, 

M.S. Scarlat1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București 
2I.N.M.L. ”Mina Minovici” București 

Cuvinte cheie: îngrijirile medicale continue, DNR 

Recomandarea Asociației Medicale Mondiale, WMA, privind Drepturile Pacienților emisă în 1981 
la Lisabona, amendată în 1995 la Bali, revizuită în 2005 în Chile și reafirmată în 2015 la Oslo, 
subliniază în Preambul dualismul eticii profesionale în îngrijirea medicală și a echilibrului dintre 
beneficență și autonomie: “While a physician should always act according to his/her conscience, 
and always in the best interests of the patient, equal effort must be made to guarantee patient 
autonomy and justice.” Desigur acest echilibru cât și reprezentarea celor mai bune interese ale 
pacientului dar și aplicarea “Sănătatea pacientului meu este principala mea considerație”, Decl. 
de la Geneva, WMA, 1948, sunt priorități ale practicii medicale și deopotrivă markeri ai eticii 
profesionale medicale.  

Ne-a interesat să aflăm cum se reflectă la nivelul eticii profesionale a medicilor rezidenți 
prevederea Recomandării WMA din Principii art. 1, f: “Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale 
continue pentru sănătate. Medicul are o obligație de a cooperare în coordonarea îngrijirii 
medicale indicate cu alți colegi și furnizori de sănătate în cadrul tratamentului pacientului. 
Medicul nu poate întrerupe tratamentul cât timp tratamentul este indicat fără să ofere 
pacientului în mod rezonabil asistența medicală și oportunități pentru a face pregătiri pentru 
îngrijiri alternative.” 

În corelație, legea drepturilor pacientului, nr. 46/2003 actualizată la 10.01.2019 prevede, citam 
art. 35 (1) “Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de 
sănătate sau până la vindecare”, continuitatea îngrijirilor fiind asigurată de colaborare și 
parteneriat al diferitelor unități medicale publice și nepublice. Desigur Codul deontologic al 
colegiului medicilor din România (Monitorul Oficial, Partea I nr. 981 din 07 decembrie 2016. 
Formă aplicabilă la 22 decembrie 2020) are referiri etice profesionale importante similar (art. 22, 
3. c), 10 j). 
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În acest sens am constituit o întrebare corespunzătoare normei Declarației WMA mai sus 
menționată și am adresat-o către circa 500 medici rezidenți. S-au înregistrat răspunsuri care 
exprimă intenția acestora de a susține continuitatea îngrijirilor medicale într-o măsură mai 
ridicată decât susținerea directivelor avansate de tipul DNR. 

Lucrarea prezintă o sistematizare a răspunsurilor, discuții și concluzii. 

Referințe bibliografice: 

[1] WMA DECLARATION OF LISBON ON THE RIGHTS OF THE PATIENT, www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-lisbon-on-the-rights-of-the-patient/; 

[2] Legea drepturilor pacientului, www.marius-nasta.ro/legea-46-din-2003-actualizata-la-data-
de-10-01-2019/; 

[3] Codul de deontologie medicală al Colegiului Medicilor din România din 04.11.2016 
www.cmr.ro/cod-deontologic/. 
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Etica transumanismului 
Camelia Cristina Diaconu1,2 

1Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București, România 
2Clinica de Medicină Internă, Spitalul Clinic de Urgență București, București, România 

 

Introducere: Transumanismul este definit ca o clasă de filosofii ale vieții care urmăresc 
continuarea și accelerarea evoluției vieții inteligente dincolo de forma sa umană actuală prin 
intermediul științei și tehnologiei. Transumanismul pledează în favoarea utilizării tehnologiei 
pentru a spori capacitățile umane și a ne îmbunătăți existența. Am căutat să examinez cele mai 
comune dileme etice legate de transumanism. 

Materiale și metode: Am căutat mai multe baze de date relevante (MEDLINE, Web of Science, 
SCOPUS etc.) pentru a identifica cele mai frecvente dileme etice ridicate de transumanism. 

Rezultate: Preocupările potențiale de etică legate de transumanism sunt prevenirea 
morții/nemurirea, credințele religioase și încălcările acestora, diviziunea socială și economică 
într-o lume transumană/postumană. Răspunsurile transumaniste la aceste probleme sunt 
diferite. Critica transumanismului este legată de controlul umanului – simplificare excesivă, 
controlul transumanului – pasivare, controlul postumanului – eroare de categorie. În era 
transumanismului și postumanismului există trei strategii pentru a transcende omul: 
transumanismul tinde să-l îmbunătățească pe om la o ființă umană x.0; postumanismul 
tehnologic creează în primul rând o alteritate artificială; iar postumanismul critic pune sub 
semnul întrebării categoriile care au fost folosite în mod convențional pentru a defini omul. 

Concluzii: Transumanismul este o problemă căreia este extrem de dificil de atribuit o valoare 
etică. În mare măsură, depinde de cine o face primul. S-ar putea să nu avem niciodată un 
răspuns concret la această problemă. Nu putem decât să sperăm că vom putea lua decizia 
corectă atunci când tehnologia va intra în joc. 
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The ethics of transhumanism 
Camelia Cristina Diaconu1,2 

1Faculty of Medicine, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 
2Department of Internal Medicine, Clinical Emergency Hospital of Bucharest, Bucharest, Romania 

 

Introduction: Transhumanism is defined as a class of philosophies of life that seek the 
continuation and acceleration of the evolution of intelligent life beyond its currently human form 
by means of science and technology. Transhumanism argues in favor of using technology to 
enhance human capacities and improve our existence. I sought to examine the most common 
ethical dilemmas related to transhumanism.    

Materials and methods: I searched several relevant databases (MEDLINE, Web of Science, 
SCOPUS etc.) to identify the most frequent ethical dilemmas raised by transhumanism.  

Results: Potential ethics concerns related to transhumanism are death prevention/immortality, 
religious beliefs and their violations, social and economic division in a transhuman/posthuman 
world. The transhumanist answers to these issues are different. Critique of transhumanism are 
related to controlling the human – oversimplification, controlling the transhuman – passivation, 
controlling the posthuman – category error. In trans- and posthumanism era there are three 
strategies to transcend man: transhumanism tends to enhance man to a human being x.0; 
technological posthumanism primarily creates an artificial alterity; and critical posthumanism 
questions the categories that have been conventionally used to define man.  

Conclusions: Transhumanism is a phenomenally difficult issue to assign an ethical value to. In 
a large extent, it depends on who does it first. We might never have a concrete answer to this 
issue. We can only hope that we will be able to make the right decision when the tech comes 
into play.  
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Propunere de completare a codului deontologic al 
psihologilor cu drept de liberă practică din 

România - considerații etice în introducerea 
animalelor în setting-uri de intervenții psihologice  

Aurelia Drăghici, Maria-Cristina Niculescu, Adela Denghel  

Departamentul de psihologie, Facultatea de Științe Socio-Umane, Universitatea ”Lucian Blaga”,  
Sibiu, România  

Cuvinte cheie: codul deontologic al psihologilor din România, interacțiune om-animal, comportament etic, intervenții 
terapeutice, etică  

Profesia de psiholog cu drept de liberă practică poate îmbrăca mai multe forme și se poate 
exercita într-o multitudine de contexte, după cum este stipulat și în codul deontologic. Foarte 
multe dintre contextele profesionale specificate pot include și interacțiuni om-animal, fie ele sub 
formă organizată sau cu caracter spontan. Acest fapt reprezintă în opinia noastră un motiv 
suficient pentru a aduce în discuție ajustarea codului deontologic, sub aspectul formulării cel 
puțin a unor principii cu menirea de a ghida psihologii înspre comportamente etice în cadrul 
interacțiunilor om-animal. Scopul nostru este de a oferi o ghidare etică psihologilor care 
apelează în mod direct sau indirect la prezența animalelor în scop terapeutic. Ne propunem aici 
să oferim membrilor profesiei o bază pentru autoevaluarea structurată a naturii etice a implicării 
animalelor în activități terapeutice. Având în vedere faptul că interacțiunea terapeutică cu 
animale aduce beneficii majore oamenilor, este important să ne amintim că le datorăm acestora 
grija și respectul cuvenite. 
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Proposal to complete the code of ethics for 
psychologists with the right to free practice in 

Romania - ethical considerations in the 
introduction of animals in psychological 

intervention settings  
Aurelia Drăghici, Maria-Cristina Niculescu, Adela Denghel  

Department of Psychology, Faculty of Social and Human Sciences, ”Lucian Blaga” University,  
Sibiu, Romania  

Keywords: code of ethics for Romanian psychologists, human-animal interaction, ethical behavior, therapeutic 
interventions, ethics  

Summary: The profession of psychologist with the right to free practice can take many forms 
and can be exercised in a multitude of contexts, as stipulated in the code of ethics. Many of the 
specified occupational contexts may also include human-animal interactions, whether 
organized or spontaneous. This fact represents, in our opinion, a sufficient reason to discuss the 
adjustment of the deontological code, in terms of formulating at least some principles with the 
aim of guiding psychologists towards ethical behaviors in human-animal interactions. Our goal 
is to provide ethical guidance to psychologists who directly or indirectly use the presence of 
animals for therapeutic purposes. We aim here to provide members of the profession with a 
basis for structured self-assessment of the ethical nature of involving animals in therapeutic 
activities. Given that therapeutic interaction with animals brings major benefits to humans, it is 
important to remember that we owe them due care and respect. 
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Be right back 1: Tehnologia care ne permite să 
vorbim cu morții a devenit disponibilă. Suntem 

siguri că asta ne dorim? 
A. Dumbravă1,2, Cristina Băluț3 

1Institutul de Boli Cardiovasculare “G. Georgescu” Iași 
2Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași 

3Clinica Neurologie II, Spitalul Clinic de Urgențe ”Prof. Dr. N. Oblu”, Iași 

Cuvinte cheie: clonă digitală, test Turing 

În 2012, atunci când Charlie Brooker scria scenariul unui episod din antologia distopică ”Black 
Mirror”, intitulat ”Be Right Back”, în care o corporație utilizează ”big data”, cantitatea uriașă de 
date produsă de majoritatea utilizatorilor de servicii digitale, pentru a crea o clonă digitală a unui 
protagonist mort într-un accident de mașină, care utiliza algoritmi de ”machine-learning” pentru 
a învăța tiparele de discurs din e-mail-urile și mesajele celui decedat, povestea, deși plauzibilă, 
părea mai degrabă o mostră de science-fiction. Rețelele de socializare se aflau abia la început, 
scandalul ”Cambridge Analytica” era la 6 ani distanță, iar pericolele supravegherii digitale masive 
erau mult mai puțin discutate. 

La numai un deceniu de la ”Be Right Back”, un inginer avea să fie concediat de la Google pentru 
că anunțase presa, din poziția avertizor de integritate, că ”LaMDA”, robotul de chat de la Google, 
îl anunțase că devenise conștient de sine. În ciuda scepticismului întemeiat din partea 
comunității de machine learning, povestea a generat dezbateri aprinse în toată presa 
occidentală. Mai important,  în aceeași perioadă, ”HereAfterAI”, un start-up californian, 
deschidea o piață încă inexistentă: cea descrisă de Charlie Brooker în Black Mirror cu un deceniu 
în urmă, în care clienți care-și pierduseră apropiații în urma decesului utilizau cantitatea de date 
lăsate de aceștia în urmă pentru a le re-genera o prezență online, care să poată interacționa în 
timp real cu cei lăsați în urmă. 

Discutăm critic câteva dintre problemele etice și limitările tehnice care impun scepticism cu 
privire la fezabilitatea ideilor propuse de HereAfterAI. 

https://www.technologyreview.com/2022/10/18/1061320/digital-clones-of-dead-
people?fbclid=IwAR0enA_hkD0ZLJym1-r1ZvBEc7WwPjafi1nkZCiBgkJGmIxvwx65BToFS94 
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Be right back 1: Technology enabling us to talk to 
the dead has arrived. Are we sure we want to use 

it? 
A. Dumbravă1,2, Cristina Băluț3 

1“G. Georgescu” Institute of Cardiology Iasi 
2“Al.I. Cuza” University, Iasi 

3II Neurology Clinic, Emergency Hospital ”Prof. Dr. N. Oblu”, Iasi 

Keywords: digital clone, Turing test 

In 2012, when Charlie Brooker was writing the script of an episode of the dystopian anthology 
series ”Black Mirror”, entitled „Be Right Back”, in which a corporation was using „big data”, the 
very large quantity of digital data produced by most digital users today, in order to create a 
digital clone of a protagonist who had died in a car crash by using „machine-learning” algorythms 
to learn speech patterns extracted from e-mails and instant messages sent by the decased, the 
story seemed more like science-fiction. Social networks were in the early days of their popularity, 
the ”Cambridge Analytica” scandal was 6 years away, and the dangers of massive digital 
surveillance were significantly less talked bout. 

Just one decade after „Be Right Back”, an engineer would be fired by Google due to 
whistleblowing to the press that „LaMDA”, the company’s main chat robot, had told him it had 
become sentient. Despite the well-founded skepticism from the machine learning community, 
the story generated heated debates in the Western media. More importantly, during the same 
time, „HereAfterAI”, a start-up from California would enter a market that had not existed up until 
then: the one that Charlie Brooker had described in Black Mirror, one decade before, in which 
clients who had lost their loved ones would use the data left behind by them in order to re-
generate an online active presence, that would interact with the people who had been left 
behind. 

We critically discuss some of the ethical and technical limitations that should make readers 
skeptical when reading claims such as the ones proposed by „HereAfterAI”. 
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Be right back 2: In silico – un creier într-un super-
computer și mirajul marketingului științific 

A. Dumbravă1,2, Cristina Băluț3 

1Institutul de Boli Cardiovasculare “G. Georgescu” Iași 
2Universitatea “Al.I. Cuza” din Iași 

3Clinica Neurologie II, Spitalul Clinic de Urgențe ”Prof. Dr. N.Oblu”, Iași 

Cuvinte cheie: in silico, creier uman, alocarea resurselor în cercetare 

Una dintre problemele algoritmilor de tip ”LaMDA” sau ”HereAfter AI” e aceea că, în realitate, le 
lipsește complexitatea dată de diversitatea reacțiilor psihicului uman, o complexitate necesară 
pentru orice algoritm de inteligență artificială care e e menit să treacă testul Turing, acela de a 
reuși să păcălească un individ uman cu care interacționează că ar sta de vorbă cu o persoană 
reală. 

În 2009, un TED Talk susținut de Henry Markram, unul dintre cercetătorii de vârf ai neuroștiinței 
contemporane, avansa o ipoteză extrem de ambițioasă. În cadrul ”Blue Brain Project”, Makram 
promitea să revoluționeze neuroștiința mondială prin crearea, împreună cu echipa sa, în doar 
un deceniu, a unei simulări computerizate complet acurate a unui creier uman în întregime. 
Criticile nu au întârziat să apară, marea lor majoritate argumentând că neuroștiința era probabil 
la secole distanță de momentul în care să poată într-adevăr simula un creier uman într-un 
computer. 

Cu toate acestea, Makram nu s-a lăsat descurajat, iar până în 2015, proiectul Blue Brain, 
câștigase o finanțare de 1 miliard de euro din partea Uniunii Europene, finanțare urmată de 
proteste masive din partea comunității neuroștiințifice de vârf, sceptică în privința măsurii în 
care finanțarea publică a unui asemenea proiect era productivă. Devenit rapid o super-vedetă a 
neuroștiinței de vârf, Makram avea să realizeze rapid cât de dificil era proiectul pe care îl pornise. 

Prezentăm critic unele dintre problemele etice și limitările tehnice legate de încercarea de a 
modela in silico creierul uman. 
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Be right back 2: in silico – A brain in a super-
computer and the wonders of scientific marketing 

A. Dumbravă1,2, Cristina Băluț3 

1“G. Georgescu” Institute of Cardiology Iasi 
2“Al.I. Cuza” University, Iasi 

3II Neurology Clinic, Emergency Hospital ” Prof. Dr. N.Oblu”, Iasi 

Keywords: in silico, human brain, resource allocation in research 

One of the main issues that algorhytms such as ”LaMDA” or ”HereAfter AI” have is that, in reality, 
they lack the complexity that emerges from the diversity of human psychological reactions, a 
complexity that is neccesary for any AI that is designed to pass the Turing test, that is, manage 
to convince a human user that it’s a real person, not an AI algorhythm. 

In 2009, a TED talk given by Henry Makram, one of the world’s leading neuroscientists, put forth 
a very ambitious idea. In the ”Blue Brain Project”, Makram had promised to revolutionize world 
science by creating, together with his team, in just one decade, of a computerized simulation of 
a human brain in its entirety. The critics appeared immediately and they were mostly focused 
on the fundamental limitation that neuroscience was probably centuries away from being able 
to recreate a human brain in a computer. 

Despite the critics, Makram persevered and by 2015, The Blue Brain Project had already won a 
1 billion $ grant from the European Union, which was followed by massive protests from the 
neuroscience community over the feasibility of such a project. While he had become a superstar 
in the world of neuroscience, Makram would quickly realize how difficult the project he had 
started was. 

We will critically explore some of the ethical and technical limitations in attempting to model the 
human brain in an in silico manner. 
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Aspecte cu privire la impactul tehnologiei asupra 
elaborării deciziei medicale 

Elena Gologan, R.N. Constantinescu, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Cuvinte cheie: decizie medicală, tehnologie 

Introducere: Astăzi medicina nu mai poate fi practicată doar ca o vocație. Evoluția tehnologică 
logaritmică a impus o revizuire a practicii medicale modificând totodată și relația medic-pacient. 

Material și metodă: Am analizat, pe baza experienței combinate a unui grup de medici clinicieni 
și perspectivei unui viitor medic, câteva aspecte de impact tehnologic asupra relației medic-
pacient. 

Rezultate și discuții: Explozia tehnologică tinde să înlocuiască judecata logică la caz și pretează la 
excese exploraționale. Terapeutică medicală, scindată de felierea medicinei în specialități din ce 
în ce mai înguste ca domeniu de activitate este actualmente într-un impas dominat nu atât de 
noile terapii cât de două fenomene: polimedicația și gestionarea reacțiilor secundare și adverse 
ale noilor medicamente. În activitatea didactică studiul ghidurilor/protocoalelor trebuie să 
rămână subordonat studiului bolilor în sine, mai ales că adesea au un caracter volatil, pasager 
sau chiar antagonist temporar, pe când bolile rămân în mare parte neschimbate. 

Concluzie: Utilizarea optimă a recentelor cuceriri tehnologice diagnostice și terapeutice, ce aduc 
un incontestabil beneficiu pacienților impune o stăpânire sigură a acestora fără a omite din 
ecuație elementul fundamental al demersului medical - pacientul, care trebuie să rămână un 
participant activ la luarea deciziilor ce privesc starea lui de sănătate. 
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Issues regarding the impact of technology on 
medical decision making 

Elena Gologan, R.N. Constantinescu, A.N. Gologan, Oana Timofte 

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

Keywords: medical decision, technology 

Introduction: Today medicine can no longer be practiced only as a vocation. The logarithmic 
technological evolution has imposed a review of medical practice while also changing the 
doctor-patient relationship. 

Material and method: We analyzed, based on the combined experience of a group of clinical 
doctors and the perspective of a future doctor, several aspects of technological impact on the 
doctor-patient relationship. 

Results and discussions: The technological explosion tend to replace logical judgment in the 
case and lends itself to exploratory excesses. Medical therapeutics, split by the slicing of 
medicine into increasingly narrow specialties as a field of activity, is currently in an impasse 
dominated not so much by new therapies as by two phenomena: polymedication and the 
management of side and adverse reactions of new drugs. In the didactic activity, the study of 
the guidelines/protocols must remain subordinate to the study of the diseases themselves, 
especially since they often have a volatile, transitory or even temporary antagonist character, 
while the diseases remain mostly unchanged. 

Conclusion: The optimal use of recent diagnostic and therapeutic technological conquests, 
which bring an undeniable benefit to patients, requires a safe mastery of them without leaving 
out of the equation the fundamental element of the medical approach - the patient, who must 
remain an active participant in making decisions regarding his state of health.  
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Introducere: Din cele mai vechi timpuri, omul a fost în căutarea metodelor prin care își poate 
îmbunătăți viața, tinzând deseori spre perfecțiune, iar numeroasele progrese înregistrate în 
domeniul tehnologiei sunt dovada acestei căutări continue. Fie că ne referim la prevenirea sau 
vindecarea bolilor, la creșterea performanțelor fizice, psihice și intelectuale sau la creșterea 
rezistenței la diferiți agenți externi, îmbunătățirea ființei umane reprezintă un punct central de 
interes în cercetare. Însă posibilitatea realizării acestor îmbunătățiri nu înseamnă automat 
acceptarea lor din punct de vedere etic.  

Material și metodă: Autorii au realizat o analiză a articolelor publicate în literatura de 
specialitate pentru a identifica provocările pe care le poate aduce cu sine realitatea îmbunătățirii 
genetice a ființei umane, punând în balanță beneficiile și riscurile asociate.  

Rezultate: Deși în mare parte aparține încă domeniului ficțiunii, îmbunătățirea genetică a ființei 
umane are la bază utilizarea ingineriei genetice pentru practici precum editarea genelor liniei 
germinale, înlocuirea genelor mutante, clonarea individului sau biosinteza de noi substanțe 
menite să îmbunătățească diferitele caracteristici ale individului. Îmbunătățirea genetică a liniei 
germinale, cu selectarea caracteristicilor de interes din timpul gestației, poate aduce beneficii 
legate de performanța individului, însă în același timp ridică probleme privind beneficiul, 
autonomia, identitatea și demnitatea; îmbunătățirea performanțelor atletice prin biosinteza și 
administrarea unor hormoni sau prin transfer de gene poate conduce la câștigarea necinstită a 
unei competiții importante și la pierderea scopului competiției; îmbunătățirea abilităților 
cognitive ar putea contribui la formarea unor indivizi care să facă performanță în plan 
intelectual, însă ridică probleme de onestitate la concursurile de angajare sau de promovare. 
Alte provocări majore sunt legate de siguranța și eficiența ingineriei genetice, existând riscul ca 
sănătatea sau chiar viața individului să fie pusă în pericol.  

Concluzii: Deși progresul științific pare că aduce tot mai aproape de realizare posibilitatea 
îmbunătățirii genetice a ființei umane, aspectele etice privind riscurile și beneficiile, onestitatea 
și respectarea demnității ființei umane rămân elemente de bază în acceptarea sau respingerea 
acestor noi tehnologii. 
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Într-un articol recent, un grup internațional de cercetători a publicat un studiu în jurnalul 
Neuron, sugerând că au reușit să dovedească pentru prima dată existența unei inteligențe 
biologic-sintetică. Cercetătorii au dezvoltat un organoid cerebral, dezvoltat din celule 
embrionare umane și murine, care a fost învățat să joace un joc pe calculator (Pong). Studiul 
respectiv are implicații etice deosebite, ce se referă, printre altele, la dezvoltarea de himere om-
animal, statutul moral al acestora, dezvoltarea unor interfețe cibernetice (om-animal-calculator). 
Una dintre temele extrem de complexe, generate de acest tip de studii, pe care o vom analiza în 
cadrul acestei lucrări, este reprezentată de modul în care (dacă, cum, când, în ce condiții), unei 
asemenea structuri i se poate atribui statut moral. Vom discuta care sunt consecințele probabile 
ale acestei atribuiri precum și datoriile investigatorilor atunci când sunt implicați în asemenea 
studii de cercetare biomedicală. 
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In a recent paper, an international group of researchers published a study in the journal Neuron, 
suggesting that they have succeeded in proving for the first time the existence of a biological-
synthetic intelligence. The researchers developed a brain organoid, grown from human and 
murine embryonic cells, which was taught to play a computer game (Pong). This study has very 
specific and unique ethical consequences, including the development of human-animal 
chimeras, their moral status and the development of cybernetic (human-animal-computer) 
interfaces. One of the extremely complex issues generated by this type of studies, which we will 
examine in this paper, is the way in which (if, how, when, under what conditions) we may assign 
a moral status to such structures. We will discuss the likely consequences of this assignation as 
well as the duties of investigators when involved in this type biomedical research studies. 
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etice 
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Transumanismul își face simțită prezența în toate ariile vieții, inclusiv în psihologie. În cadrul 
acestei cercetări ne dorim să punctăm atitudinile populației vis-a-vis de utilizarea chatbotilor în 
procesul psihoterapeutic. Acest studiu, unul transversal corelațional, a fost efectuat pe 135 
persoane cu vârste cuprinse între 18 și 65 ani în intervalul 1-14 noiembrie 2022. Rezultatele 
noastre au subliniat o serie importantă de aspecte referitoare la atitudinile populației studiate 
în ceea ce privește începerea unui demers terapeutic alături de un chatbot și nu de un 
psihoterapeut uman. De asemenea, s-au discutat implicațiile de ordin etic, iar concluziile și 
rezultatele noastre vin în sprijinul literaturii de specialitate, având utilitate practică și oferind o 
perspectivă asupra cercetărilor ulterioare. 
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Introducere: Publicațiile științifice sunt esențiale pentru îmbogățirea cunoștințelor membrilor 
comunității științifice și reprezintă, totodată, un liant valoros și necesar între aceștia. Valoarea și 
relevanța publicațiilor științifice sunt condiționate, însă, de raportarea onestă, obiectivă și 
corectă a  rezultatelor cercetării.  

Material și metodă: Autorii au analizat literatura de specialitate pentru a identifica abaterile de 
la standardele etice ale publicării și evaluării științifice și modul în care acestea sunt abordate de 
cercetători precum și de organizații abilitate și recunoscute ca ”lideri de opinie” în domeniu. 
Rezultate: Abaterile de la standardele etice ale publicării științifice sunt variate și includ: autoratul 
unei lucrări, publicarea duplicat, plagiatul, falsificarea și fabricarea de date. Cazurile 
documentate de abateri sunt puține comparativ cu numărul publicațiilor științifice, dar este 
posibil ca acestea să fie sub-raportate. Cele mai multe abateri se produc în încercarea autorilor 
de a-și multiplica numărul de publicații. Abaterile etice pot să apară și în procesul de evaluare a 
articolelor științifice și pot avea drept consecințe pe de o parte subminarea calității și integrității 
procesului de evaluare, iar pe de altă parte atitudini nefavorabile din partea autorilor.  

Concluzii: Respectarea standardelor etice în publicarea și evaluarea științifică este esențială 
pentru a asigura publicarea unor informații corecte, noi și relevante pe care se pot baza atât 
cercetătorii cât și publicul larg. Responsabilitatea monitorizării respectării standardelor etice în 
publicarea și evaluarea științifică revine autorilor, evaluatorilor și editorilor de reviste. 
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Introduction: Scientific publications are essential for enriching the knowledge of members of the 
scientific community and also represent a valuable and necessary link between them. The value 
and relevance of scientific publications are conditioned, however, by the honest, objective and 
correct reporting of research results.  

Material and method: The authors analyzed the literature to identify deviations from the ethical 
standards of scientific publishing and reviewing and how they are approached by researchers 
as well as by organizations empowered and recognized as "opinion leaders" in the field.  

Results: Deviations from the ethical standards of scientific publishing are varied and include: 
authorship of a paper, duplicate publication, plagiarism, falsification and fabrication of data. 
Documented cases of misconduct are few compared to the number of scientific publications, 
but they may be under-reported. Most deviations occur when authors try to multiply their 
number of publications. Ethical deviations can also occur during the reviewing process of 
scientific articles and can have the consequences of undermining the quality and integrity of the 
process on the one hand, and unfavorable attitudes on the part of the authors on the other.  

Conclusions: Adherence to ethical standards in scientific publishing and reviewing is essential to 
ensure the publication of accurate, new and relevant information that both researchers and the 
general public can rely on. The responsibility for monitoring compliance with ethical standards 
in scientific publishing and reviewing rests with authors, reviewers and journal editors. 
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Demențele reprezintă cauze importante de dizabilitate, cu incidență în continuă creștere. Noile 
tehnologii  în acest context vizează în general creșterea speranței de viață și a calității vieții 
pacientului, maximizându-i autonomia. Printre acestea se numără și tehnologiile de modulare 
a memoriei, câteva exemple în acest sens fiind stimularea cerebrală profundă, stimularea 
magnetică transcraniană, stimularea transcraniană cu curent continuu, cu scopul principal de a 
îmbunătăți plasticitatea sinaptică. Tehnicile antemenționate, prin prisma disponibilității, 
eficienței discutabile și a riscurilor implicate (dependența, anxietatea, „amintiri în afara țintei”, 
”eul post modularea memoriei”), au creat controverse medicale și etice. Scopul acestei lucrări 
este de a analiza aspectele etice asociate tehnologiilor de modulare a memoriei în cazul 
particular al demențelor, cu accent pe beneficență, nonmaleficență, autonomia și 
consimțământul pacientului. 
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Dementia is an important cause of disability, with a continuously increasing incidence. The new 
technologies in this context generally aim to increase the patient's life expectancy and quality of 
life, maximizing their autonomy. Among them are memory modulation technologies, some 
examples in this sense being deep brain stimulation, transcranial magnetic stimulation, and 
transcranial direct current stimulation, with the main goal of improving synaptic plasticity. The 
above-mentioned techniques, due to their availability, debatable effectiveness, and the risks 
involved (addiction, anxiety, "off-target memories", "post memory modulation ego"), have 
generated medical and ethical controversies. The purpose of this paper is to analyze the ethical 
aspects associated with memory modulation technologies in the particular case of dementia, 
with an emphasis on beneficence, non-maleficence, autonomy, and patient consent. 
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Introducere: Hepatita cronică cu virus B are o evoluție spre ciroză hepatică și hepatom cu final 
infaust. Infecția HIV a devenit o boală cronică, cu speranță de viață egală cu a populației generale  
în condițiile unei terapii ARV corecte.  

Material și metodă: Am chestionat 2 loturi urmând un interviu propriu (imaginat de noi) a câte 
de 25, respectiv 35 de pacienți cu Hepatită cronică cu virus B și infecție HIV tratați în clinica 
noastră. Interviul a cuprins date demografice, epidemiologice și modalități probabile de 
infectare, comportamente la limită, date privind aderența și complianța la tratament, proiecția 
despre sine în viitor a pacientului. 

Rezultate: Pacienții cu hepatită cronică, indiferent de vârstă și gradul de educație sunt 
complianți la tratament, chiar dacă acesta se desfășoară de peste 5 ani. Majoritatea au 
experimentat tratamentul cu IFN/PEG-IFN, pe care l-au suportat relativ greu. Pacientul HIV are 
în general o atitudine indiferentă față de terapie, proiecția în viitor e neclară, și nu sunt dispuși 
să renunțe la comportamentul la risc. 

Concluzii: În termeni de aderență și complianță la terapie, cele 2 boli cronice sunt privite diferit 
de pacienți, cei mai relaxați și indiferenți ca atitudine fiind pacienții HIV. 
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Introduction: Chronic hepatitis B virus has an evolution towards liver cirrhosis and hepatoma 
with an infaust ending. HIV infection has become a chronic disease, with a life expectancy equal 
to that of the general population under the conditions of a correct ARV therapy. 

Material and method: We surveyed 2 groups of patients with a questioner (imagined by us) 
and we applied it to 25 and 35 patients respectively with chronic Hepatitis B virus and HIV 
infection treated in our clinic. The interview included demographic, epidemiological data and 
probable ways of infection, borderline behaviors, data on treatment adherence and compliance 
and the patient's future self-projection. 

Results: Patients with chronic hepatitis, regardless of age and level of education, are compliant 
with treatment, even if it has been going on for over 5 years. Most of them experienced IFN/PEG-
IFN treatment, which they tolerated relatively hard. The HIV patient generally has an indifferent 
attitude towards therapy, their projection in the future is unclear, and they are not willing to give 
up their risky behavior. 

Conclusions: In terms of adherence and compliance to therapy, the 2 chronic diseases are 
viewed differently by patients, the most relaxed and indifferent attitude being the HIV patient. 

  



8 - 10 DECEMBRIE 2022 

 

54 
 

H+ în oncologie, între beneficiu și risc 
Simona Mihuțiu¹, Oana-Diana Mocan², Corina Lupău² 

1Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea 
2Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Oradea 
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Introducere: Transumanismul, ca mișcare filozofică cu origini vechi, plasate în perioada 
renascentistă promovează respectul pentru rațiune și știință și aplicarea cuceririlor științifice și 
tehnice în folosul omului, principii care, în fond, nu diferă fundamental de cele ale umanismului. 

Ne place sau nu, vom trăi mulți dintre noi, să vedem aplicabilitatea practică a acestora: 
comunicare, informatică, robotică, IA, cu implicare multidisciplinară.  

Material și metodă: Am analizat care sunt aplicațiile practice actuale într-un serviciu de 
oncologie și unde previzionăm că H+ se va insera în viitor. Actual, accesul la informație medicală, 
datele epidemiologice, politicile de sănătate, prescrierea computerizată a tratamentului, 
robotizarea chirurgiei, dezvoltarea fără precedent a tehnicilor imagistice sunt dovezi concrete 
ale aplicabilităților practice în oncologie.  

Rezultate: Volumul informațional și condițiile variate de aplicare a acestora, cu detaliile 
specifice, necesitatea de personalizare a tratamentului, viteza de dezvoltare începe să 
depășească posibilitatea de asimilare, chiar și pentru medicii dotați cu un înalt IQ, cu o memorie 
corespunzătoare, aplecați spre studiu, astfel încât oncologia va fi, probabil, unul dintre domeniile 
care vor beneficia de introducerea IA. 

Concluziile sunt în favoarea progresului, dar și fataliste. Utilitatea și aplicabilitatea noilor cuceriri 
sunt utile: care medic nu și-ar dori ca pacienții săi să fie vindecați? Doar că fiecare dintre noi 
suntem unici, ori această unicitate divină nu poate fi învățată, mai ales în ceea ce privește 
emoțiile.  
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Scopul acestei lucrări este acela de a examina condiționările caracteristice naturii umane și de a 
identifica specificul condiționărilor de tip tehnologic. Adopt, în acest sens, perspectiva 
extensionalistă (tehnologia ca extensie antropologică) și semnificația diferențelor între tipuri de 
extensii (de exemplu, senzoriale sau cognitive) și tipuri de medieri (de exemplu, cu sine sau cu 
societatea) pe care acestea le realizează. În final, evaluez implicația perspectivei extensionaliste 
asupra dezbaterilor legate de transumanism. 
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Transumanismul, curent intelectual care studiază modul în care noile tehnologii pot îmbunătăți 
capacitățile mentale și fizice ale oamenilor, ameliorând aspectele indezirabile ale condiției 
umane, impune o abordare etică, prin prisma potențialelor beneficii și mai ales a 
riscurilor/pericolelor implementării acestor tehnologii. 

Lucrarea își propune o abordare a acestui subiect prin prisma principiilor fundamentale ale 
bioeticii. În mod evident, principiul ”a face bine” își găsește aplicare, date fiind potențialele 
beneficii ale implementării noilor tehnologii în scopul augmentării abilităților fizice și/sau psihice 
ale individului; cu toate acestea, trebuie făcută distincția între ceea ce este cu adevărat necesar 
și ceea ce intră sub incidența arbitrariului. Prin prisma principiului ”a nu face rău”, evaluarea 
moral-etică presupune o cântărire a potențialelor consecințe negative ale implementării unor 
tehnologii novatoare - un demers apropiat de experimentarea pe om. De asemenea, o 
implementare uniformizantă a noilor tehnologii poate încalcă1 principiul autodeterminarii, prin 
afectarea diversitatii fiintelor umane. Nu in ultimul rand, exista potentialul de a genera 
discriminare pe criteriul „dotarii” fizice/psihice a noilor „supraoameni”, in defavoarea celor care 
aleg sa ramana neaugmentati. Mai ales in conditiile in care noile tehnologii vor fi initial scumpe 
si, implicit, disponibile doar pentru cei instariti, se creeaza potentialul discriminarii celor saraci, 
pentru care noile tehnologii ar fi disponibile la preturi prohibitive. 

Asadar, desi utilizarea noilor tehnologii in scopul augmentării ființei umane reprezintă aparent 
o evoluție dezirabilă, la momentul actual este dificilă anticiparea tuturor riscurilor, fiind 
recomandabilă prudența în acest sens, dublată de o evaluare atentă pe criterii moral-etice a 
acestei tendințe evolutive. 

 

  



A XVII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE BIOETICĂ 

 

57 
 

Should we try transhumanism? An ethical debate 
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Transhumanism, the intellectual current that studies how new technologies can augment 
human capabilities and improve the human condition, requires an ethical approach, through 
the lens of the potential benefits and especially the risks/dangers involved. 

Our paper proposes an ethical approach based on the fundamental principles of bioethics. 
Obviously, the principle of beneficence finds its application, given the potential benefits of the 
implementation of new technologies in order to increase the physical/mental abilities of the 
individual; however, the distinction must be made between what is truly necessary and what 
falls under the scope of arbitrariness. Through the lens of non-maleficence, the moral-ethical 
evaluation involves weighing the potential negative consequences of the implementation of 
innovative technologies - an approach close to human experimentation. Also, a uniform 
implementation of these new technologies can violate the principle of autonomy, by affecting 
the diversity of human beings. Last, but not least, there is the potential to generate 
discrimination on the basis of the physical/mental "endowment" of the new "super humans", to 
the detriment of those who choose to remain non-augmented. Also, the new technologies will 
initially be expensive and, implicitly, available only to the wealthy, thus creating the potential for 
discrimination against the poor, for whom the new technologies would be available at 
prohibitive prices. 

Therefore, although the use of new technologies for human enhancement represents 
apparently a desirable evolution, it is difficult to anticipate all the risks. Thus, caution is 
recommended in this regard, doubled by a careful evaluation based on moral-ethical criteria. 
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Artificial intelligence – ethical concerns in medical 
decision making process 

Florentina Mușat, D.N. Păduraru, Alexandra Bolocan, D. Ion, O. Andronic 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy 

Keywords: artificial intelligence, medicine, decision, doctor, ethics 

Introduction: The use of artificial intelligence (AI) in medicine is generating great excitement 
and hope for treatment advances, but it also raises significant ethical challenges. The purpose 
of this research is to debate the ethical issues that arise when medical decisions are made based 
on the answers provided by artificial intelligence algorithms. 

Results: The use of AI in establishing diagnoses and treatment plans can limit the role of doctors 
to simply implementing the instructions of a computer. What will be the doctor's role and how 
will he be viewed by the patient? 

If the way the AI makes the correlations and delivers the results goes beyond what doctors are 
able to understand, their clinical competence is undermined, and thereby the reason why 
patients trust them in the first place. 

Establishing the treatment plan based on AI sources and not on clear, solid, justifying evidence, 
forces patients to have blind faith in doctors' recommendations. 

The fact that doctors cannot fully understand how and why the AI reached an outcome also 
leads to uncertainty regarding the assessment of risks, benefits and trade-offs. 

Furthermore, if clinicians' decisions are to be substantially assisted, or even replaced, by AI, 
shared decision-making—a central ethical ideal in medicine that protects patient autonomy by 
enabling patients to make informed choices about healthcare, according to their values. - is 
contested. 

Conclusion: Physicians should be thoroughly aware about the advantages and disadvantages 
of using artificial intelligence when choosing a therapeutic direction and should also educate 
and inform their patients regarding the decision-making process used. For now, a way to 
compromise would be for the medical decision to be ai-assisted, because in the end, the 
physician is responsible for the outcome of his medical choices. 
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Scientific journals submissions – a quantitative 
assessment of plagiarism 

Florentina Mușat, D.N. Păduraru, Alexandra Bolocan, D. Ion, O. Andronic 

“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy 

Keywords: plagiarism, journal, article, academic writing, ethics 

Introduction: Plagiarism, one of the commonest violations of academic writing ethical 
principles, can lead to the most severe sanctions. In initial editorial evaluation of submitted 
articles, the index of similarity is used as the first rejection criteria, but in our experience, some 
cases with a value higher than the accepted one, are unintentional. The aim of this research was 
to provide an overview of plagiarism records of a medical journal.   

Material and method: We evaluated quantitatively the reports from 200 articles sent for 
publication in our journal: Journal of Surgical Sciences. The reports were generated using the 
PlagScan application. Based on the gathered data and on personal editorial experience, some 
observations were made regarding plagiarism, from a qualitative point of view. 

Results: The similarity index had values between 0 and 95.9%, and 136 articles presented a 
value over 25%. Even if review articles recorded plagiarism rates similar to those of original 
articles or case reports, highest plagiarism levels cases (over 70%) were observed in case reports 
or original articles, but not in literature reviews. From the experience of our journal, articles with 
more than 30% plagiarism, usually do not reach the acceptable limit of plagiarism after revision. 

Conclusion: All articles with a similarity index below 20% should be evaluated qualitatively 
before the final decision of rejection. In most situations, plagiarism was due to the lack of training 
of researchers in academic writing, being committed without the obvious intention to commit 
intellectual theft. 
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Considerații etice privind incidentaloamele - a 
acționa sau nu a acționa intraoperator? 

Sorina Nechita2, I. Daniel2, D.N. Păduraru1,2, Alexandra Bolocan1,2,  
O. Andronic1,2 

1Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”, București, România 
2Spitalul Universitar de Urgență din București, România 

Cuvinte cheie: incidentaloame, dilema, management chirurgical, chirurgie 

Incidentaloamele sunt definite ca formațiuni tumorale, descoperite accidental, în urma 
investigațiilor paraclinice conduse pentru diagnosticul altor patologii sau intraoperator, în cadrul 
unor intervenții chirurgicale. Acestea sunt subiectul unui context bioetic delicat, în care există 
dilema abordului chirurgical în situația în care nu există consimțământul informat al pacientului 
pentru această nouă procedură. În mod ideal, chirurgii trebuie să ia în considerare posibilitatea 
diagnosticului întâmplător al altor afecțiuni, înafara celor prezumate, pentru a respecta 
autonomia și preferințele pacietului sale legate de abordarea terapeutică și posibilitatea 
includerii acestora în consimțământul informat. Un considerent esențial pentru decizie este 
riscul vital al temporizării gestului chirurgical. Din păcate, prevalența scăzută a acestor cazuri și 
lipsa de ghiduri terapeutice bazate pe dovezi în ceeea ce privește tratamentul chirurgical al 
incidentaloamelor, determină ambivalențe de management al acestora. Ne propunem astfel, să 
evaluăm circumstanțele de diagnostic și tratamentament chirurgical al acestor afecțiuni luând 
în considerare standardele etice actuale adaptate la realitatea medicală. 
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incidental findings - to act or not to act? 
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O. Andronic1,2 

1”Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 
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Incidental finding are defined as tumors or lesions, discovered accidentally, following paraclinical 
investigations conducted for the diagnosis of other pathologies or intraoperatively, during 
certain surgical interventions. These make the subject of a delicate bioethical context, more 
precisely the dilemma of the surgical approach in a framework where there is no informed 
patient consent for surgical management. Ideally, surgeons should consider the possibility of 
incidental diagnosis of other conditions, apart from those presumed, in order to respect the 
autonomy and preferences of his patient regarding the therapeutic approach and the possibility 
of including them in the informed consent. An essential consideration for the decision is the vital 
risk of delaying the surgical gesture. Unfortunately, the low prevalence of these cases and the 
lack of evidence-based therapeutic guidelines regarding the surgical treatment of incidental 
findings, cause ambivalence in their management. We thus propose to evaluate the 
circumstances of diagnosis and surgical treatment of these conditions, taking into account the 
current ethical standards adapted to the medical reality. 
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Transumanism sau îndumnezeirea omului? 
Mihaela Cătălina Nedelcu 

Universitatea București 

Cuvinte cheie: transumanism, umanitate, îndumnezeire 

Trăim în zorii erei transumaniste și avem datoria să scrutăm viitorul propus de această ideologie 
grefată pe cunoaștere științifica în cel mai înalt nivel, pentru a descoperi ce aduce ea pentru 
umanitate. Pe tărâmul idealist al transumanismului se creează, se modifică și se ajustează 
scenarii tot mai neobișnuite care propun tinerețea fără bătrânețe și viață fără de moarte într-o 
tangibilitate luciferică. Datoria noastră este să identificăm principiile care stau în spatele 
tehnologiilor pentru a preveni și pentru a semnaliza viguros pericolele care pândesc omul și 
umanitatea în esența ei. Materialul de față își dorește să propună un exercițiu de umanitate la 
capătul căruia omul de astăzi să aibă posibilitatea de a oferi ceva din sine pentru a prezerva 
umanitatea în forma actuală. Alternative practice care să eludeze traiul într-o societate viitoare 
ultratehnologizată nu par să existe. Căutările noastre se vor îndrepta către cei care pornesc de 
la ideea de renunțare totală la sinele egoist construit cu multă sudoare de-a lungul vieții pentru 
a umple golul cu Hristos - Fiul lui Dumnezeu și Cuvântul. Sfinții Părinți, acești făurari ai ortodoxiei, 
au numit acest proces mântuire sau îndumnezeirea omului. 
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Cum putem înțelege bioetica? 
Veronica Nițu 
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Cuvinte cheie: bioetica, metodologie, cercetare 

Bioetica este o disciplină de graniță care este abordată de către cercetători aparținând celor mai 
diferite domenii medicină, biologie, sociologie, antropologie, filozofie sau teologie. Istoric 
bioetica a apărut ca o ramură a filozofiei ulterior ea fiind introdusă și în medicină. Cu această 
lucrare voi încerca o scurtă sistematizare a metodelor științifice care se pot aplica în bioetică. În 
ultimii ani bioetica a devenit disciplina de studiu obligatorie în cadrul facultăților de medicină și 
în pregătirea ca medic rezident. În bioetică se aplică mai multe metode de studiu specifice 
științelor socio-umane care sunt necunoscute medicilor. Metodologia care se poate aplica 
acestui domeniu este una diferită de cele folosite în mod obișnuit în științele medicale. Pentru 
studenți și pentru personalul medical a înțelege bioetica poate fi o provocare.  
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How can we understand bioethics? 
Veronica Nițu 

National Institute of Forensic Medicine "Mina Minovici", Bucharest 
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Bioethics is a science at the intersection between different fields like medicine, biology, 
sociology, anthropology, philosophy or theology. Historically bioethics was part of philosophy 
later it was also included in medicine. With this paper I will try a short classification of scientific 
methods that can be used in bioethics. In the last decades bioethics became a mandatory 
subject in medicine school and residency. In bioethics there are used methods that belong to 
social sciences that are mostly unknown to medical doctors. The methodology for this field is 
different from the usual used in medical sciences. For student and medical professional 
bioethics can be a challenge. 
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Ana Maria Alexandra Stănescu1, O. Andronic1,4  
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Introducere: În prezent, utilizarea Big Data în medicină este în creștere, deoarece acestea oferă 
posibilități de cercetare aproape nelimitate. Cu toate acestea, disponibilitatea și utilizarea lor în 
creștere a evidențiat o serie de dileme bioetice majore. Prima problemă majoră este autonomia 
pacientului; din cauza imposibilității definirii precise a utilizărilor viitoare (terțiare) a datelor 
pacientului, consimțământul informat va fi, incomplet cu privire la utilizarea datelor și la 
intervalul de timp al păstrării acestora. În plus, modul de colectare a datelor poate duce la situații 
de părtinire prin subreprezentarea unor grupuri sociale. La nivel pur tehnic, stocarea online a 
datelor le face vulnerabile la atacuri rău intenționate, existând chiar riscul ca acestea să devină 
publice; precum și dificultatea anonimizării care crește acest risc. O serie de soluții sunt evaluate 
în acest moment, soluții care  ar putea atenua unele dintre aceste probleme. În special, 
consilierea privind informațiile de sănătate poate permite pacientului să ia decizii informate. 
Discriminarea poate fi evitată prin îmbunătățirea software-ului utilizat; algoritmii îmbunătățiți 
pot fi, de asemenea, capabili să reducă părtinirea. În cele din urmă, protocoalele de criptare și 
protocoalele de acces mai bune pot ajuta la confidențialitatea și siguranța datelor.  

Concluzii: Deși implementarea unor astfel de soluții nu este un panaceu, este un pas important 
către utilizarea în siguranță a unui instrument de cercetare atât de important. 
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Introduction: At present, the use of Big Data in medicine is increasing, since they provide an 
almost limitless research data pool. However, their increasing availability and use has made 
apparent a number of major bioethical concerns. Current Status: The first major issue in Big 
Data-related bioethics is patient autonomy; due to the impossibility of defining the precise 
future uses of patient data, the consenting patient will, in the end, be uninformed about the use 
of his/her data and of the time span of their retention. The way the data are collected is also a 
cause of equity loss, since some social groups are underrepresented. On a purely technical level, 
the online storage of data makes them vulnerable to malicious software, so that in the end they 
may be become public; the increasing difficulty of de-identification aggravates the risk to patient 
anonymity. A host of solutions is being examined at the moment, which could potentially 
mitigate some of these problems. Notably, health information counselling can enable the 
patient to make informed decisions. Discrimination may be able to be averted through the 
improvement of the used software; improved algorithms may also be able to reduce bias. 
Finally, encryption protocols and better access protocols may help towards privacy and data 
safety.  

Conclusions: While the implementation of such solutions may not be a panacea, it is an 
important step towards the safe use of such an important research tool.  

The way the data are collected is also a cause of equity loss, since some social groups are 
underrepresented.  
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Trei erori ale transumanismului suficiente să 
transforme lumea în iad 

M. Pușcașu 

Federația Pro Vita - Asociația Bucovina Profundă 
 

Francis Fukuyama scria în 2004 despre transumanism ca despre una din cele mai periculoase 
idei din lume.  

După definiția WTA din 1999, transumanismul este o mișcare ideologică care promovează 
modificarea fundamentală a condiției umane prin uzul tehnologiilor.  

Ca ideologie transumanismul are câteva erori grave, redau aici trei dintre ele: 

Eroarea ideologică: Curentul transumanist își arogă pretenții științifice deși se bazează pe o 
ideologie. Ideea că natura umană poate fi îmbunătățită prin intermediul tehnologiilor NU este 
deloc științifică. Îmbunătățirea umană ține mai mult de metafizică, morală, teologie. Este o 
eroare să propui o ideologie drept știință obiectivă. De aici și gravitatea presiunii de a impune 
global perspectiva transumanistă, cu insistența totalitarismelor de altă dată. 

Eroare de investigare - a ceea ce înseamnă omul, conștiința, sufletul, civilizația, cultura. Felul 
”ochelarilor” cu care privești lumea, determină ceea ce vezi. Analizat biochimic omul este un 
foarte complex ansamblu de substanțe, procese și sisteme autoreglante aflate temporar în 
echilibru stabil și care sfârșește în final prin descompunere. Analizat cibernetic, omul e un sistem 
complex, dar previzibil.  

Astfel, Y.N. Harari, ajunge să afirme recent că o evidență științifică faptul că liberul arbitru și 
sufletul nu există, iar singura șansă de creștere a umanității este prin unirea cu tehnologia.  

În istoria umanității cunoșterea ducea inevitabil la deschidere și progres, dar operând fără 
discernământ omul recent ajunge să nu mai poată face distincția simplă dintre subiect 
(persoană) și obiect (materie). 

Eroarea trufiei mitologice. De la Prometeu și Golem, la Frankenstein și A.I. Sophia. Omul se vrea 
nu doar împreună-creator cu Dumnezeu, dar și creator, designer autonom de altfel de viață. 
Această sintaxă a acțiunii de a modifica parametrii naturii umane pe care o consideri imperfectă 
implică două lucruri înrudite: 
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1. Denaturarea (hamartia, ἁμαρτάνειν) dorinței omului de a se depăși pe sine, alegerea greșită 
a direcției și metodelor de creștere și progres, care în final pot duce la forme hidoase sau la 
crime împotriva umanității. 

2. Trufia omului care, superior și condescendent, vrea să ”îmbunătățească” creația lui 
Dumnezeu. Fluturându-și astfel pumnul spre Cer, ca o revoltă împotriva Creatorului, redefinind 
capricios, nătâng și reducționist, după mintea lui limitată și trufașă, sensurile adânci, tainice și 
infinit de complexe puse de Dumnezeu în om și în lume. 
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Menținerea asistată a funcțiilor vitale a pacienților 
critici. O dilemă etică între mitul rațiunii și cel al 

nemuririi 
Maria Rajka1, Maria Aluaș2 

1Secția de Medicină Internă, Centrul de Sănătate Cristuru Secuiesc, Cristuru Secuiesc, România 
2Departamentul de Sănătate Orală, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj Napoca, România 

Cuvinte cheie: asistarea funcțiilor vitale, nemurire, echitate 

Introducere: Cazul pacienților vârstnici, cu multiple comorbidități, care la un moment dat în 
evoluția stării lor ar necesita preluarea pe o secție de Terapie intensivă pentru asistarea funcțiilor 
vitale, dar din motive de raționalizare a resurselor sunt refuzați, nu este unul neobișnuit în 
practica clinică a medicului internist. 

Materiale și metode: Prezentarea noastră este o prezentare de caz clinic care ridică numeroase 
întrebări etice. Prin prezentarea și analiza cazului dorim să identificăm principii și aspecte ale 
bioeticii medicale, care derivă dintr-o astfel de situație. 

Rezultate: Prin utilizarea aparatelor de menținere a funcțiilor vitale intervenim și decidem cine 
supraviețuiește și cine nu. Fără acest tip de suport medical în schimb, mulți dintre pacienții critici 
ar deceda imediat. Aspectele etice implicate într-o astfel de situație sunt: pe de o parte, principiul 
de beneficiență și cel al echității, tratamente futile, eutanasie pasivă. Pe de altă parte, tendința și 
credința omului că prin medicină se poate prelungi viața, indiferent de condiția ei, se poate 
atinge supraomul, între mitul rațiunii și mitul nemuririi, și se controlează cine trăiește și cine 
moare. 

Concluzii: Utilizarea suportului de menținere a funcțiilor vitale este nu numai o temă medicală, 
dar și una de raționalizare a utilizării resurselor medicale limitate, care necesită efort, implicare 
și deliberare luând în considerare multe aspecte care țin de determinanții sănătății, nu strict 
doar de cele medicale. 
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Comunicarea cu pacienții - “pe muchie de cuțit” 
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Cuvinte cheie: COVID-19, personal medical, psiholog, pacient 

Introducere: Patologia infecțioasă a fost supusă celei mai mari provocări în ultima perioadă - 
pandemia COVID-19. Cantitatea de informații ca și “noutatea” catastrofică a momentului a dus 
la reacții extreme din partea pacienților și a aparținătorilor pe de-o parte, iar pe de altă parte, a 
personalului medical. 

Material și metodă: Am intervievat un număr de 242 de personal medical, farmaciști, 
economiști, ingineri, privind relația cu pacientul pe perioada îngrijirii acestuia. Chestionarele de 
satisfacție ale pacienților în perioada pandemică au fost realizate online. 

Rezultate: Personalul medical a fost expus în plus stresului și chiar fenomenului de burnout la 
locul de muncă în perioada pandemică, și au experimentat depresia în proporție de 17% din 
cazuri. Chestionarele de satisfacție ale pacienților relevă faptul că sunt terorizați de claustrarea, 
privarea de contact cu cei apropiați, familia, prietenii, limitarea mobilității și a contactelor 
interumane, găsind vinovat personalul medical în proporție de 50%, fiind primii incriminați de 
către pacienți și aparținători cu privire la evoluția propriei stări atât psihice cât și 
psihoemoționale. Compartimentul psihologic al spitalului a susținut atât pacientul cât și 
personalul care a optat pentru serviciile acestuia.  

Concluzie: Comunicarea interumană a avut de suferit în perioada pandemiei, frustrările, 
nemulțumirile, neîmplinirile, eșecul fizic și psihoemoțional în fața acestei boli de tip nou, au fost 
în viziunea unora dintre pacienți și aparținători, responsabilitatea corpului medical. Corpul 
medical s-a simțit obosit, stresat, și a experimentat în proporție de aproximativ 50% astenie, 
anxietate și depresie.  
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Keywords: COVID-19, medical staff, psychologist, patient 

Introduction: Infectious pathology has been challenged in the past 2 years by COVID-19 
pandemic. The amount of information as well as the catastrophic "novelty" of the moment led 
to extreme reactions from the patients and their relatives on one hand, and on the other hand 
by the medical staff. 

Material and method: I interviewed a number of 242 medical staff, pharmacists, economists, 
engineers, regarding the relationship with the patient during his care. The satisfaction 
questionnaires were completed online during the pandemic. 

Results: During the pandemic the medical staff was additionally exposed to stress and even to 
burnout phenomena, they experienced depression in 17% of the cases. The patients' 
satisfaction questionnaires revealed the fact that they are terrorized by isolation, the deprivation 
of contact with loved ones, family, friends, the limitation of mobility and interpersonal contacts, 
finding the medical staff guilty in proportion of 50%, being the first accused by patients and 
relatives regarding the evolution of one's own mental and psychoemotional state. The 
psychological department of the hospital supported both the patient and the staff who opted 
for its counselling. 

Conclusion: Interhuman communication suffered during the pandemic. The frustrations, 
dissatisfactions, unfulfillments, physical and psycho-emotional failure regarding this new type 
of disease, was in the responsibility of the medical staff, regarding some patients and relatives. 
The medical staff felt tired, stressed, and approximately 50% experienced asthenia, anxiety and 
depression. 
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Leadership educațional. Valorile și 
responsabilitățile profesorului 

Elena Seghedin 
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Cuvinte cheie: profesor-lider, autonomie morală, responsabilitate socială, conștiință profesională 

Studiul nostru se centrează pe ideea că a fi reflectiv este o importantă componentă a 
profesionalismului educatorilor, pe dimensiunea axiologic-atitudinală. Pornind de la propriul 
model (Seghedin, 2010) care valorifică trei elemente de identitate profesională, ne propunem să 
evidențiem utilitatea tehnicilor narative în dezvoltarea capacității reflective a profesorilor. În 
delimitările teoretice necesare, este descrisă autonomia profesională în dubla sa ipostază: a. 
abilitatea de a lua decizii operative când ești dependent de instrucțiuni impuse legislativ și b. 
responsabilitatea socială pertinent impusă prin statusul profesional. Sintetic, căutăm 
argumente pentru a nu considera profesorii reponsabili de elemente de practică educațională 
față de care aceștia nu au putere decizională, deoarece autonomia lor nu acoperă acele situații. 
Pentru repere consistente legate de formarea profesorilor ca lideri ancorați pe valorile moralei 
profesionale, invocăm în lucrarea noastră, detalii din modele profesionale corelate dimensiunii 
reflective a practicii educaționale: practicianul reflectiv (Schön), profesorul cercetător, profesorul 
artist (Smyth, Stenhouse, Elliott), profesorul ca intelectual critic/reflectiv (Giroux). Analizăm astfel, 
capacitatea reflectivă drept element mobil între conștiință și conduită profesională a 
profesorului-lider, determinant influențată de tehnicile narative (ex. Al. MacIntyre, D. 
Polkinghorne) și cele de dezvoltare a gândirii critice (ex. Luke and Freeboy), utilizate în formarea 
educatorilor, în diferite etape ale dezvoltării lor profesionale.  

Concluzia lucrării corelează cu răspunsul la întrebarea: Cum putem dezvolta angajamentul față 
de ipostazele profesionale dacă în formarea educatorilor invocăm doar elemente reproductive 
sau executorii? 
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Biotehnologiile medicale s-au dezvoltat ca urmare a dorinței omului de a-și augmenta abilitățile 
și de a ameliora experiențele trăite. Pe de altă parte, individul poate viza, ca parte a ameliorării 
existenței sale, intervenții cu finalitate asupra corpului sau a mentalului său. Indiferent de modul 
în care sunt utilizate biotehnologiile, interfața prin care individul beneficiază de acestea este 
corporalitatea. Transumanismul poate, astfel, viza ameliorarea abilităților tipice ființei umane 
sau dezvoltarea unora atipice. La nivel corporal putem vorbi despre finalități practice și non-
practice, precum cele specifice performance-ului. Chiar mai mult, arta enunță caracterul său 
amoral și non-utilitar, singura valoare declarată fiind cea artistică. Pe de altă parte, practica 
medicală a fost, de la începuturile sale, guvernată de principii și valori etice. Or, principiul 
autonomiei se află în prezent pe o poziție favorizată, oferind beneficiarului dreptul de a alege 
intervenții care nu reprezintă o necesitate medicală. Însă cum schimbă favorizarea principiului 
autonomiei limitele moralei în practica medicală clinică? Avangardiștii performance-ului sunt 
vectori ai dezvoltării transumanismului în direcții experimentale. Pacientul poate cere medicului 
intervenții asupra corpului sau care sfidează principiul ameliorării caracteristicilor tipice umane. 
Astfel, dacă transhumanismul ne-a adus într-o epocă postumană, acesta ne situează pe plan 
etic într-o era postmorală în care valorile morale sunt înlocuite cu alte categorii valorice. Așadar, 
cine decide ce intervenție medicală este acceptabilă și până unde va merge transumanismul? 
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Medical biotechnologies have developed as a result of man's desire to increase his abilities and 
to improve his lived experiences. The individual can target, as part of the improvement of his 
existence, interventions on his body or on his mind. Regardless of how biotechnologies are used, 
the interface through which the individual benefits from them is his corporeality. 
Transhumanism can thus aim the improvement the typical abilities of the human being or the 
development of the atypical ones. At the body level, it is about practical and non-practical 
purposes, such as those of performance art. Moreover, art states its amoral and non-utilitarian 
character, the only declared value being the artistic one. In the contrast, the medical practice 
was, from its beginnings, governed by ethical principles and values. Nowadays, the principle of 
autonomy is in a favoured position, giving the right to choose interventions that do not 
represent a medical necessity. But how does favouring the principle of autonomy change the 
limits of morality in clinical practice? The vanguardists of performance art are vectors in the 
development of transhumanism in experimental ways. The patient can ask the doctor for 
interventions on his body that defy the principle of improving typical human characteristics. 
Thus, if transhumanism has brought us to a posthuman era, it also places us, from the ethical 
point of view, in a postmoral time when the moral values are replaced by other value categories. 
So who decides what medical intervention is acceptable and how far transhumanism may 
arrive? 
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Telemedicina și riscurile Internetului Corpurilor 
M. Stanciu 

Mănăstirea Antim, București 
 

Pe de o parte, în înțelegerea secular-științifică, dezvoltarea bio-nano-tehnologiei (miniaturizarea 
componentelor electronice, optimizarea arhitecturilor hardware și a algoritmilor software, 
creșterea puterii de calcul și de comunicare a nano-dispozitivelor „smart”) a condus la 
multiplicarea aplicațiilor de telemedicină și control de la distanță a stării de sănătate (Remote 
Health Control) și chiar la automatizarea lor (analizarea datelor primite de la bio-senzorii plantați 
în corpul pacientului nu o mai face un medic, ci un program de inteligență artificială). Aceasta 
presupune o conectare continuă sau intermitentă (dar regulată) a corpului pacientului la 
infrastructura numită Internetul Corpurilor (Internet of Bodies - IoB) care asigură funcționarea 
aplicațiilor de monitorizare a sănătății (RHC).  

Dar aceste aplicații medicale, dincolo de beneficiile estimate teoretic referitoare la predicția-
prevenirea unor boli în stadiu incipient sau la tratarea nechirurgicală a unor urgențe, nu pot fi 
„sigure și eficiente”, ci pot funcționa defectuos și pot dăuna serios pacienților. Și nu doar pentru 
că datele medicale sunt expuse furtului informatic, ca și alte informații personale ale pacientului, 
afectând intimitatea, securitatea și chiar sănătatea persoanei. Apoi, dispozitivele smart din 
interiorul corpului uman conectate prin WiFi la Internet pot cauza complicații la nivel celular și 
tisular și chiar degradări ale datelor măsurate care sunt transmise mai departe și apoi analizate 
(greșit) în aplicația RHC. De asemenea, nu putem ascunde nici interesele sinistre ale unor 
medici/programe/organizații care pot genera în mod premeditat răspunsuri nocive în corpul 
pacientului (inducerea de boli și stări rele), chiar mortale (de tipul selecției active a eugenismului 
negativ). 

Pe de altă parte, în înțelegerea creștină a ființei umane, viața are sacralitatea ei, trupul omului 
este „templu al Duhului Sfânt”, boala are cauze spirituale care trebuie eliminate împreună cu 
suferința fizică într-un efort unitar al întregii ființe umane (suflet și trup) de re-naturalizare 
(revenire la rânduielile naturale de viață) deorece trupul este destinat sfințirii și învierii în 
Împărăția lui Dumnezeu. 
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Transumanismul și mutațiile axiologice generate 
de el (considerente teologice, culturale și bioetice) 
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Ca orice ideologie revoluționară (gen iluminism, evoluționism, marxism, comunism), 
transumanismul își propune o redefinire a valorilor, a identității, mentalității și societății 
omenești. Aceasta înseamnă o nouă „luptă cu trecutul”, adică o detașare de tot ce ar putea frâna 
(valori, personalități și capodopere) marșul triumfalist spre un „progres” utopic. Iar dacă până 
mai ieri, politicile susținute de diverse ideologii aveau caracter regional, de această dată, 
directiva transumanismului aplicat are acum un caracter global, mai ales după exercițiul de 
dresaj social din timpul p(l)andemiei de Covid 19, când în Forumul Economic Mondial de la 
Davos s-a și avansat ideea unei „Mari Resetări” a vieții umane (personale, familiale și sociale) și 
a unei gestionări mondiale unitare a crizelor de tot felul (medicale, alimentare, energetice, 
economice, financiare, climatice, etc). 

Mutațiile generate de transumanism nu se referă doar la ”resetarea”/redefinirea semantică a 
vocabularului (care trebuie încadrat în formele și „normele” corectitudinii politice), ci și la toate 
modificările de gândire și comportament (schimbarea viziunii asupra vieții, a sufletului uman și 
a cosmosului antrenează o manifestare exterioară specifică), precum și la reorganizarea vieții 
sociale (relațiile omului cu semenii și cu diverse instituții) sub auspiciile digitalizării tot mai 
extinse. Putem sesiza de la bun început o tendință de „filtrare” a interacțiunii dintre oameni prin 
intermediul tehnologiei care chiar creează o distanțare fizică și socială, care cel puțin în practica 
educațională și medicală dă numeroase rateuri. Tot de la nivel înalt ni se tot transmite mesajul 
că „normalitatea cotidiană nu va mai fi la fel ca înainte”, că aproape suntem obligați să ne 
conectăm la „lumea digitală” și la „realitatea virtuală” dacă vrem să trăim beneficiile 
transumanismului progresist al societății viitorului. Dar alunecarea atenției și a reperelor omului 
contemporan din cerul vieții spirituale spre pământul vieții materiale și virtuale are nenumărate 
consecințe teologice și antropologice, biologice și ecologice, filozofice și filologice, (bio)etice și 
estetice. Oricum, ca ideologie, transumanismul continuă „reformele” postmodernismului, chiar 
dacă, eufemistic vorbind, țintește devenirea „supraomului” augmentat de tehnologie – noua 
ispită de autodivinizare a omului modern care-și caută fericirea și nemurirea în afara lui 
Dumnezeu.  

  



A XVII-A CONFERINȚĂ NAȚIONALĂ DE BIOETICĂ 

 

77 
 

Transumanismul - ”lista de dorințe” cum să devii 
un superom 
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Cuvinte cheie: transumanism, editare a genomului, bioameliorarea umană, etică 

Transumanismul încurajează utilizarea biotehnologiilor pentru a îmbunătăți organismul uman, 
pentru a transforma Homo sapiens într-un succesor superior, cu scopul final de a deveni 
”supraoameni”. 

Dorința umană de a dobândi capacități noi este la fel de veche ca specia noastră. De-a lungul 
secolelor, oamenii au evoluat în diferite moduri. Idealurile transumaniste urmăresc dorințele 
străvechi de a îmbunătăți condiția umană. 

Ingineria genetică este una dintre tehnologiile folosite pentru a atinge cerințele programului 
transumanist de bioameliorare umană. Printre obiectivele editării genomului, am putea 
identifica eliminarea, din motive terapeutice, a trăsăturilor nedorite de origine genetică, 
prevenirea riscului de îmbolnăvire severă sau îmbunătățirea trăsăturilor considerate de dorit, 
precum inteligența sau un sistem imunitar mai eficient. Profesorul de genetică de la Harvard, 
George Church, a dezvoltat ”Lista de dorințe transumaniste”, o listă de gene care ar putea fi 
modificate prin manipulare genetică pentru a îmbunătăți fondul genetic uman. 

Încercările de a îmbunătăți condiția umană prin editarea genomului au ridicat multe probleme 
etice. Criticii transumanismului consideră că atingerea viziunii transumaniste va avea ca rezultat 
o nouă lume, în care oamenii vor fi dezumanizați. În cuvintele lui Kaczynski: Omul în viitor nu va 
mai fi o creație a naturii, a întâmplării sau a lui Dumnezeu, ci un produs manufacturat. 

Transumanismul este o călătorie inevitabilă cu beneficii enorme care nu trebuie ignorate, dar 
are nevoie de prudența eticii în traiectoria sa. Găsirea echilibrului potrivit va fi crucială dacă vrem 
să devenim supraoameni. 
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Transhumanism encourages the use of biotechnologies to enhance the human organism, to 
transform Homo sapiens into a superior successor, with the ultimate goal of becoming 
“superhuman”. 

The human desire to acquire new capacities is as old as our species. Throughout the centuries, 
humans have evolved in various ways. Transhumanist ideals echo the ancient desire to improve 
the human condition.  

Genetic engineering is one of the central technologies employed to assess the claims of the 
transhumanist program of human enhancement. Among the objectives of genome editing, we 
could identify eliminating, for therapeutic reasons, undesirable traits of genetic origin, 
preventing the risk of severe illness, or enhancing traits considered desirable, such as 
intelligence or a more effective immune system. Harvard genetics professor George Church 
developed the ”Transhumanist Wishlist” a list of genes that could be modified through genetic 
manipulation to improve the human genetic pool. 

Attempts to enhance the human condition through genome editing have raised many ethical 
issues. Critics of transhumanism consider that attaining the transhumanist vision will result in a 
Huxleyan Brave new world in which humans have dehumanized and degraded themselves. In 
Kaczynski’s words: Man in the future will no longer be a creation of nature, chance, or God but 
a manufactured product. 

Transhumanism is an inevitable journey with enormous benefits that should not be ignored but 
needs the caution of ethics in its trajectory. Finding the right balance will be crucial if we’re to 
become superhuman. 
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Progresul tehnologic și cuceririle științei avansează în plan social și în câmpul aplicațiilor 
medicale promisiunea de a oferi soluții pentru multe probleme care afectează sănătatea, viața 
umană prin încercarea de a oferi alinare, vindecare și îmbunătățirea calității vieții celor aflați în 
suferința cauzată de boală. Astfel omul se simte atras de forța care poartă un interes pentru 
eficiență, utilitate, beneficii și care poate oferi posibilităţi și soluții prin apelarea la știință și 
tehnologie. În schimb, tot omul nu a știut întotdeauna să împace valorile umane şi valori tehnice 
care, nu de puține ori s-au confruntat atât în trecut cât și în prezent. Antiumanismul tehnocratic, 
o fațetă a tehnologiei pusă în slujba integrității umane dar cu impact asupra demnității, crește 
conștientizarea consecințelor datorate aplicării tehnologiei care nu mai pot fi controlate în mod 
rațional. Încât, concilierea conflictului dintre biologicul modern, științele medicale și posibilele 
lor aplicații tehnologice devine o sarcină etică urgentă, cu preocupări de recunoaştere efectivă a 
bunurilor şi valorilor fundamentale proprii persoanei și a demnităţii fiinţei umane. Pentru a 
tempera exaltarea excesivă acumulată în zona tehnologiei în detrimentul valorilor umane, în 
această lucrare vom urmări în ce măsură evaluarea etică a problemelor științifice și tehnice 
reprezintă o intruziune (ne)justificată în câmpul utilizării tehnologiilor medicale aplicabile 
persoanei umane.  
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Technological progress and the conquests of science advance socially and in the field of medical 
applications the promise of providing solutions to many problems that affect health, human life 
by trying to provide relief, healing and improving the quality of life of those suffering from 
disease. Thus man feels attracted by the force that carries an interest in efficiency, utility, 
benefits and that can offer possibilities and solutions by calling on science and technology. 
Instead, the whole man it did not always know how to reconcile human values and technical 
values which, not infrequently, confronted each other both in the past and in the present. 
Technocratic anti-humanism, a facet of technology placed at the service of human integrity but 
with an impact on dignity, raises awareness of the consequences due to the application of 
technology and which cannot be rationally controlled. So much so, reconciling the conflict 
between modern biological, medical sciences and their possible technological applications 
becomes an urgent ethical task, with concerns of effective recognition of the goods and 
fundamental values of the person and the dignity of the human being. In order to temper the 
excessive exaltation accumulated in the area of technology at the expense of human values, in 
this paper we will follow to what extent the ethical evaluation of scientific and technical problems 
represents an (un)justified intrusion in the field of the use of medical technologies applicable to 
the human person. 
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Încă din cele mai vechi timpuri toate religiile lumii au avut şi au credinţa că viaţa nu se termină 
cu venirea morţii, ci, dimpotrivă, moartea deschide poarta unei alte vieţi, superioare celei de pe 
pământ, în care sufletul va dăinui veşnic, însă nicio religie nu are o învăţătură atât de înaltă şi 
curată despre spiritualitatea sufletului şi învierea morţilor, răsplătirea faptelor în viaţa veşnică 
pentru omul înviat, trupul unit din nou cu sufletul, aşa cum o are religia creştină. Întruparea şi 
Învierea Mântuitorului sunt evenimente de “dimensiuni cosmice”, pentru că prin venirea 
Răscumpărătorului, “duşmanul” creaţiei lui Dumnezeu - moartea - a fost nimicit. 

Noua ideologie a transumanismului are ca scop final depășirea condiției finit-limitată a omului, 
rupându-l de condiția ființială divină și îndreptându-se spre o posibilă (auto)transcendență 
umană, adică o nemurire artificială. Apariția acestor tehnologii din sfera robotică, nano-robotică, 
genetică, neurologie, biotehnologie și inteligența artificială ne pun față în față cu o serie de 
probleme cu care omenirea nu s-a mai confruntat până acum. Provocarea rolului lui Dumnezeu 
e mai veche, însă azi ea se manifestă la vedere și ne transformă din mers experiențele, valorile, 
credința și, în final, viața. 

În acest studiu vom încerca să facem un exercițiu de imaginație și să vedem ce fel de specie 
umană va fi aceea care își dorește o nemurire fără Dumnezeu. 
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Since ancient times, all the religions of the world have had and still have the belief that life does 
not end with the coming of death, but, on the contrary, death opens the door to another life, 
superior to the one on earth, in which the soul will last forever, but no religion has such a high 
and pure teaching about the spirituality of the soul and the resurrection of the dead, the reward 
of deeds in eternal life for the resurrected man, the body united again with the soul, as the 
Christian religion has. The Incarnation and Resurrection of the Savior are events of "cosmic 
dimensions", because with the coming of the Redeemer, the "enemy" of God's creation - death 
- has been destroyed. 

The new ideology of transhumanism has as its ultimate goal the overcoming of man's finite-
limited condition, breaking him from the divine creaturely condition and moving towards a 
possible human (self-)transcendence, i.e., an artificial immortality. The emergence of these 
technologies in the spheres of robotics, nanorobotics, genetics, neurology, biotechnology, and 
artificial intelligence brings us face to face with a series of problems that humanity has never 
faced before. The challenge of God's role is older, but today it is manifesting itself in plain sight 
and transforming our experiences, values, faith and ultimately our lives. 

In this study we will try to do an exercise of imagination and see what kind of human species will 
be the one that desires an immortality without God. 
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Pandemia de COVID-19 a determinat dezvoltarea telemedicinei, tele-psihiatria cunoscând o 
răspândire rapidă în lume și în țara noastră. Această nouă abordare a psihiatriei necesită 
standardizare ca reguli prin ghiduri de bună practică. Începând cu 15 septembrie 2022, 
telemedicina a fost reglementată legal în România. Documentul aprobă specialităţile medicale 
şi lista serviciilor medicale de telemedicină, precum şi condiţiile de organizare, funcţionare şi 
modalităţile de acordare a acestor servicii. Tele-psihiatria va realiza interviul psihiatric prin 
videoconferință care permite evaluarea, monitorizarea si tratamentul la distanță al pacienților 
cu tulburări psihice. Unul dintre beneficiile importante este reprezentat de costuri și 
disponibilitate, dar beneficiul major va fi cel ce ține de destigmatizarea bolilor psihice, cunoscut 
fiind faptul că adresabilitatea în serviciile de sănătate mintală este redusă tocmai din cauza 
stigmatizării. Există anumite limite ale tele-psihiatriei: problemele de adaptare ale pacienţilor 
vârstnici, instabilitatea conexiunilor, menţinerea cadrului terapeutic, aderența slabă la 
tratament din cauza "precarității ”relației terapeutice” în cazul serviciilor la distanță, probleme de 
securitate a datelor și a consimțământului informat, managementul pacienților cu risc suicidar, 
auto-vătămare sau violență, accesul la servicii de tele-psihiatrie al pacienților care nu dispun de 
mijloace informaționale, nivelul de instruire a specialiștilor din zona sănătății mintale pentru a 
oferi servicii de telemedicină eficiente. Lucrarea de față își propune să răspundă la aceste 
întrebări, scopul final fiind dezvoltarea de bune practici care să respecte drepturile pacienților 
psihiatrici și ale personalului din sfera sănătății mintale. 
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Inteligența artificială a cunoscut progrese remarcabile în ultimii ani. Mai mult decât atât, deja 
există anumite soft-uri ce sunt utilizate de către medici, ceea ce dă naștere la întrebări tot mai 
dificile atât pentru sfera legislativă, cât și pentru cea medicală. În această lucrare autorii 
analizează situații particulare care pot rezulta din utilizarea în practica medicală a inteligenței 
artificiale, precum responsabilitatea pentru eroarea unui aparat dotat cu inteligență artificială 
sau drepturile de autor în cazul în care o nouă metodă științifică este consemnată de către un 
robot medical într-o revistă cotată la nivel internațional. Astfel de întrebări nu doar că sunt de 
actualitate, dar pot naște situații care nu sunt acoperite din punct de vedere juridic. Pe de altă 
parte, problematica utilizării inteligenței artificiale poate naște controverse în societățile din 
zilele noastre, iar chestiunea aceasta trebuie analizată din perspective multiple.  
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Artificial intelligence has seen remarkable progress in recent years. Moreover, there are already 
certain software that are used by doctors, which gives rise to increasingly difficult questions for 
both the legislative and the medical sphere.  In this paper, the authors analyze particular 
situations that may result from the use in medical practice of artificial intelligence, such as 
responsibility for the error of an artificial intelligence device or copyright if a new scientific 
method is recorded by a medical robot in an internationally quoted journal.  Such questions are 
not only topical, but can also give rise to situations that are not legally covered.  On the other 
hand, the use of artificial intelligence can give rise to controversy in today’s societies, and this 
issue needs to be considered from multiple perspectives.   
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Dorința cuceririi trupului, a bolii și a morții nu a dispărut din voința omului. Nemurirea este 
sădită în adâncul omului. Metoda cunoașterii acesteia diferă, însă, în noile abordări 
transumaniste. Motivația generală a alegerii acestui subiect are la baza amploarea 
transumanismului din ultima perioadă în mediile: tehnologic, medical, social, academic, religios 
şi biologic. Motivația personală este legată de apartenența religioasă și de transformarea 
transumanismului și a pretențiilor sale extinse. Metoda abordării acestui subiect este cea 
analitică. Sursele sunt, în special, lucrări în limba engleză şi germană. Ce a propus/propune 
transumanismul? Cât este ideologie, mișcare de propagandă, cât este adevăr științific și proiect 
realizabil? Propunerile sale sunt etice doar pentru că urmăresc o upgradare? Umanismul 
upgradat pe care îl propun apostolii transumaniști se află în conflict direct cu învățătura și cultura 
anumitor școli de gândire, religii și, uneori, cu viață însăși. Pe de o parte, în cazul propunerilor 
transumanismului există o seducție aparte, cea prin care, tot mai mulți oameni devin adepți ai 
unei (trans)(neuro)biologii și a unei noi raportări la lume, Dumnezeu, aproapele. Se afirmă că 
suntem abia la începutul cunoașterii misterului trupului și creierului nostru. Pe de altă parte, la 
fel se poate spune că adâncul și plenitudinea mecanismelor biologice nu vor fi niciodată aflate.    
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La șaizeci de ani după ce Milgram a cercetat natura obedienței față de autoritate, ne confruntăm 
cu întrebarea: ce ar face cetățenii astăzi? 

A demonstrat experimentul lui Milgram că oamenii au o tendință universală spre obediență 
distructivă sau că sunt doar produse ale momentului lor cultural? 

Deși reproducerile complete ale experimentului lui Milgram sunt excluse în Statele Unite din 
cauza constrângerilor etice și legale ale cercetătorilor, s-au încercat replici în alte țări și încercări 
ale cercetătorilor americani de a ocoli aceste constrângeri. 

E interesant că beneficiind de sprijin social, majoritatea subiecților au refuzat să continue să 
administreze șocuri, sugerând că solidaritatea socială servește ca un fel de apărare împotriva 
obedienței distructive față de autoritate. 

Diferențele interculturale existente în valori legate de relațiile dintre conformism, creativitate și 
inteligență oferă o perspectivă asupra tipurilor de comportamente care sunt încurajate în medii 
culturale diferite. 

Este esențial să înțelegem forțele care catalizează oamenii de la spectatori pasivi la respondenți 
activi capabili să conteste imoralitatea și nedreptatea. 

Dacă conformismul și supunerea sunt elemente de bază în cultura noastră, nonconformismul, 
nesupunerea și denunțarea sunt vitale pentru progres. 
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Sixty years after Milgram investigated the nature of obedience to authority, we are faced with 
the question: What would citizens do today? 

Did Milgram's experiment prove that people have a universal tendency toward destructive 
obedience, or are they merely products of their cultural moment? 

Although full replications of Milgram's experiment are barred in the United States due to ethical 
and legal constraints on researchers, replications have been attempted in other countries and 
attempts by American researchers to circumvent these constraints. 

Interestingly, given social support, most subjects refused to continue administering shocks, 
suggesting that social solidarity serves as a kind of defence against destructive obedience to 
authority. 

Cross-cultural differences in values related to the relationships between conformity, creativity, 
and intelligence provide insight into the types of behaviors that are encouraged in different 
cultural environments. 

It is essential to understand the forces that catalyze people from passive bystanders to active 
responders capable of challenging immorality and injustice. 

If conformity and obedience are basic elements in our culture, nonconformity, disobedience, 
and denunciation are vital to progress. 
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Majoritatea oamenilor cred că sunt mai buni decât media. În psihologie, acest fenomen se 
numește superioritatea iluzorie. O formă specifică de superioritate iluzorie este efectul Dunning-
Kruger, care afirmă că oamenii își supraestimează abilitățile pe baza abilităților lor reale. Regula 
este că, cu cât o persoană este mai puțin competentă, cu atât se supraestimează. Și, pe de altă 
parte, oamenii capabili au tendința de a se subestima ușor. Persoanele mai puțin capabile nu își 
schimbă atitudinile chiar și după ce s-au confruntat cu realitatea. 

Pentru a prospera, orice individ, organizație sau societate trebuie să separe expertiza adevărată 
de cea falsă. O problemă importantă în organizații este cea a ”evaluatorului defectuos”: 
majoritatea oamenilor care judecă expertiza altora au adesea ei înșiși expertiza defectuoasă și, 
prin urmare, evaluările lor despre sine și despre ceilalți sunt imperfecte în moduri profunde și 
sistematice. 

Organizațiile au probleme în a-i recunoaște pe cei care prezintă cel mai înalt nivel de expertiză 
în mijlocul lor. De asemenea, oamenii din organizații nu reușesc să identifice cele mai bune 
recomandări și să corecteze ideile greșite. Organizațiile se pot baza, de asemenea, pe strategia 
”înțelepciunii mulțimilor” în situații în care acea strategie induce în eroare, deoarece prea puțini 
oameni identifică cea mai bună idee disponibilă. 

Problema recunoașterii expertizei adevărate este strâns legată de cele trei tipuri de cultură: 
națională, organizațională și profesională. Sunt, de asemenea implicate multiple elemente de 
etică, în special în ceea ce privește problematică evaluării interne. 
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Most people think they are better than average. In psychology, this phenomenon is called 
illusory superiority. A specific form of illusory superiority is the Dunning-Kruger effect, which 
states that people overestimate their abilities based on their actual abilities. The rule is that the 
less competent a person is, the more he is overrated. And on the other hand, capable people 
tend to underestimate themselves easily. Less capable people do not change their attitudes 
even after facing reality. 

To thrive, any individual, organization, or society must separate true expertise from false 
expertise. An important problem in organizations is that of the "faulty evaluator": most people 
who judge the expertise of others often have flawed expertise themselves, and thus their 
evaluations of themselves and others are flawed in profound and systematic ways. 

Organizations have trouble recognizing those who exhibit the highest level of expertise in their 
midst. Also, people in organizations fail to identify the best recommendations and correct wrong 
ideas. Organizations may also rely on the "wisdom of crowds" strategy in situations where that 
strategy is misleading because too few people identify the best idea available. 

The problem of recognizing true expertise is closely related to the three types of culture: 
national, organizational and professional. Multiple ethical elements are also involved, especially 
regarding the issue of internal evaluation. 
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Transumanismul este un termen care se referă la îmbunătățirea condiției umane prin creșterea 
longevității și a inteligenței umane, prin utilizarea unor tehnologii de ultimă generație. La un 
moment dat, transumanismul a fost catalogat drept "cea mai periculoasă idee din lume", 
deoarece utilizarea sa în diverse domenii medicale are un mare potențial de a interfera cu 
principiile etice. Chiar și procesul natural al morții a suferit modificări datorită progreselor 
moderne în domeniul tehnologiilor medicale. 

S-a constatat că utilizarea abuzivă a biotehnologiilor prezintă un risc ridicat de agravare a stării 
de sănătate și chiar a scăderii calității vieții pacienților terminali, ducând deseori chiar la  
prelungirea și îngreunarea procesului morții. De asemenea, companiile de bioinginerie medicală 
se concentrează de multe ori pe avantajele de natură financiară, îndepărtându-se de 
responsabilitatea morală. 

Prin urmare, personalul medical se confruntă cu provocări de ordin etic în luarea unor decizii 
precum continuarea sau întreruperea tratamentelor, resuscitarea, nutriția artificială, ventilația 
mecanică și sedarea terminală. Scopul acestei lucrări este de a discuta implicațiile 
transumanismului în procesul de luare a deciziilor cu privire la sfârșitul vieții, luând în 
considerare principiile etice universale. 
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Transhumanism is a term which refers to improvement of human condition by enhancing 
longevity and human intelligence, making use of sophisticated technologies. Transhumanism 
was once labelled as “the world's most dangerous idea” because making use of it in various 
medical fields have a great potential to interfere with ethical principles. Even the natural norms 
of death have undergone changes due to modern advances in medical technologies.  

The excessive use of biotechnologies has been found to present a high risk of decreasing the 
quality of life of terminally ill and even prolong and complicate the dying process. Moreover, 
medical bioengineering companies often focus on financial benefits, not taking into 
consideration the moral responsibility. The purpose of the end-of-life care for terminal patients 
is to preserve the dignity, but also the desires and expectations of the patient, while minimizing 
the suffering.  

Physicians therefore are faced with great ethical challenges when having to make decisions such 
as withholding and withdrawing treatments, resuscitation, artificial nutrition, mechanical 
ventilation and terminal sedation. The aim of this work is to discuss the implications of 
transhumanism in the decision-making process regarding the end of life, taking into 
consideration the universal ethical principles of nonmaleficence, beneficence, autonomy, fidelity 
and justice. 

 

 






