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Rezumat

INTRODUCERE: Dilemele etice și provocă-
rile legale cu care se confruntă medicii în practica de 
zi cu zi s-au multiplicat, în ultimii ani, iar atunci când 
medicul trebuie să trateze pacienți minori sunt com-
plexe: confl icte între minori și părinți; confl icte între 
minori și reprezentanții instituției de învățământ; cum 
se defi nește binele superior al minorului și care sunt 
criteriile în baza cărora se stabilește; care sunt regle-
mentările legale de care trebuie să se țină seama cu 
prioritate. 

SCOP: În acest articol am urmărit să ilustrăm 
opinia și atitudinea medicilor și a asistenților medi-
cali, membri ai Societății Medicilor din Colectivităţile 
de Copii şi Tineri (SMCCT), față de problemele ado-
lescenților care se prezintă în cabinetele de medicină 
școlară, precum și gestionarea acestora. 

MATERIAL ȘI METODE: Chestionarul dis-
tribuit în mediul online, complet anonim (distri-
buit pe grupul facebook al membrilor SMCCT, cu 
sprijinul administratorilor grupului). Designul stu-
diului este de tip descriptiv, transversal. Perioada 
1.06.2020-20.06.2020. 

REZULTATE: Am analizat răspunsurile a 95 
de participanți, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de 
ani: 20 medici primari, 22 medici specialiști și 53 
asistenți medicali generaliști, din întreaga țară. Par-
ticipanții au avut de analizat un caz, având de optat 
între trei variante de răspuns. 

DISCUȚII: La acest caz, au optat pentru vari-
anta corectă 42% dintre participanți. Dintre aceștia un 
procent de 45% au vârsta peste 50 de ani, 62% sunt 
asistenți medicali generaliști, 8% medici specialiști și 
30% medici primari. 

CONCLUZII: Acest articol ilustrează, plecând 
de la un caz clinic, particularități specifi ce în abor-
darea pacienților minori în cabinetele de medicină 
școlară. Accentul este pus pe tema confi dențialității 
minorilor, precum și a identifi cării confl ictelor etice 
care pot fi  generate de contextul în care se desfășoară 
actul medical în cabinetele de medicină școalară și a 
complexității identifi cării liniei corecte de urmat, în 
astfel de situații.

CUVINTE CHEIE: pacient minor, dreptul la 
confi dențialitate, consum de droguri.
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Abstract

INTRODUCTION: The ethical dilemmas and 
legal challenges that physicians are facing in their 
daily practice have multiplied in recent years, and 
when the physician has to treat minor patients these 
challenges are complex: confl icts between minors and 
parents; confl icts between minors and representatives 
of the educational institution; how the superior good 
of the minor is defi ned and what are the criteria on 
the basis of which it is established; what are the legal 
regulations that must be taken into account as a matter 
of priority. 

PURPOSE: In this article we aimed to illustrate 
the opinion and attitude of doctors and nurses, mem-
bers of the Society of Physicians from Children and 
Young People’s Communities (SMCCT), to the pro-
blems of adolescents in school medicine offi ces, and 
their management. 

MATERIAL AND METHODS: A question-
naire was distributed online, completely anonymous 
(distributed on the Facebook group of SMCCT mem-
bers, with the support of group administrators). The 

design of the study is descriptive, transversal. From 
1.06.2020 to 20.06.2020. 

RESULTS: We analyzed the responses of 95 
participants, aged between 20 and 65 years: 20 con-
sultant physicians, 22 physicians and 53 general nur-
ses from across the country. The participants had to 
analyze a case, having to choose between three an-
swer options. 

DISCUSSIONS: In this case, 42% of the par-
ticipants opted for the correct option. Of these, 45% 
are over 50 years old, 62% are general nurses, 8% are 
specialists and 30% are consultant physicians.

CONCLUSIONS: This article illustrates, 
starting from a clinical case, specifi c features in the 
approach of minor patients in school medical offi ces. 
The emphasis is on the confi dentiality of minors, as 
well as on the identifi cation of ethical confl icts that 
may arise from the context in which the medical act 
takes place in school medical offi ces and on the com-
plexity of identifying the correct line to follow in such 
situations.

KEYWORDS: Minors, Confi dentiality ri-
ghts, Drugs abuse.

MINORS RIGHT TO CONFIDENTIALITY 
AND LEGAL DEROGATIONS

INTRODUCERE 

Unul dintre cele mai vechi principii ale eticii 
medicale este confi dențialitatea. Păstrarea secretului 
sau secretelor pacientului este o practică pe care se 
bazază întreaga relație medic-pacient. Conform aces-
tei reguli, nicio informație pe care medicul o obține de 
la pacient în cursul actului medical nu trebuie dezvă-
luită altor persoane, decât cu acordul pacientului sau 
dacă există anumite derogări sau exigențe legale în 
acest sens. În practica medicală este esențial ca pa-
cientul să fi e capabil să discute deschis cu medicul 
aspecte legate de situația sa medicală, având garanția 
că toate detaliile vor rămâne secrete. În caz contrar, 
calitatea actului medical ar putea fi  compromisă, pu-
tând astfel fi  omise detalii necesare pentru realizarea 

unui diagnostic și adoptarea unui plan de tratament 
corespunzător [1]. 

Din punct de vedere istoric, medicina a fost 
prima profesie căreia i s-a impus păstrarea secretului 
profesional [2]. Obligativitatea confi dențialității a fost 
enunțată, pentru prima dată, în Jurământul lui Hippo-
crate, în secolul V î. Hr.: „Tot ceea ce voi vedea sau 
auzi în timpul tratamentului sau în afara lui în legătură 
cu viața aceluia și care nu trebuie divulgat în niciun 
fel în afară, nu voi vorbi cu privire la cele ce nu se pot 
spune“ [3]. 

De-a lungul secolelor, principiul confi denția-
lității a fost adoptat de medicina arabă și evreiască, 
în timp ce în civilizația vestică, a fost puțin cunos-
cută datorită lipsei de organizare a profesiei medi-
cale. Începând cu secolul al XVIII-lea, acest principiu 
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hipocratic a fost, în general, respectat, fi ind reglem-
ntat în două moduri diferite: din punct de vedere 
deontologic și din punct de vedre legal. În societatea 
anglo-saxonă, păstrarea secretului medical este prevă-
zută doar în codurile deontologice, nefi ind încadrată 
legal, conform medicilor britanici J. Gregory și T. 
Percival: „discreția trebuie respectată cu strictețe doar 
dacă circumstanțele cer asta“, iar dacă medicul trebuie 
să depună mărturie, „trebuie să spună adevărul, tot 
adevărul și numai adevărul“. În Franța, obligativitatea 
păstrării secretului medical a fost menționată în Codul 
Penal în anul 1810, devenind astfel mai mult o obli-
gație legală decât o cerință morală. Ulterior, aceasta a 
fost confi rmată și de codurile deontologice [1]. 

În timp, principiul confi dențialității a fost pre-
luat de majoritatea țărilor și a fost inclus în documente 
etice internaționale, cum ar fi  Declarația de la Geneva 
din 1948, care este o formă actualizată a Jurământului 
hipocratic, menționând, în plus, faptul că secretul tre-
buie păstrat și după decesul pacientului [4]. 

De asemenea, în Codul Internațional al Eticii 
Medicale (AMM) este menționată datoria medicului 
de a păstra confi dențialitatea pacientului, făcând re-
ferire și la două situații în care se acceptă încălcarea 
acesteia: în cazul în care se obține acordul pacientului 
sau în situațiile în care există un pericol pentru pacient 
sau pentru alții, pericol care impune încălcarea confi -
dențialității pentru rezolvare [5]. 

Codul deontologic al Colegiului medicilor din 
România prevede, în capitolul III, obligativitatea păs-
trării secretului medical, cu câteva particularități. Art. 
17 instituie obligativitatea medicului de a păstra secre-
tul profesional, ca o formă de respect a vieții private. 
În art. 18 este prevăzut faptul că medicul are datoria 
de a păstra confi dențialitatea chiar și față de membrii 
familiei și în situația în care persoana respectivă de-
cedează sau încetează să îi fi e pacient, iar articolele 
19 si 20 specifi că excepțiile de la regulă, și anume: la 
solicitarea pacientului sau în cazul derogărilor prevă-
zute de lege [6]. 

DEROGĂRI LEGALE ÎN MATERIE 
DE CONFIDENȚIALITATE

Cu toate că secretul medical este o obligație a 
personalului medical, atât pe plan etic, cât și legal, 

aceasta are și anumite limite, întrucât privilegiul pa-
cientului intră uneori în confl ict cu interesul public. 
Astfel, există un număr de derogări legale care permit, 
în anumite situații specifi ce, dezvăluirea secretului 
medical. Conform reglementărilor legale în vigoare 
în România, aceste prevederi sunt:

1.Conform art. 16 din Legea 119/1996, în cazul 
în care din anumite motive părinții nu pot face decla-
rarea nașterii către starea civilă, această obligativitate 
revine medicului, personalului medical sau oricărei 
alte persoane care este conștientă de nașterea copilu-
lui [7]. 

2. Art. 35 al aceleiași legi, alin. (1) evidențiază 
datoria medicului de a elibera și semna certifi catul 
medical constatator al decesului, în care se precizează 
cauza decesului. În absența unui medic, această res-
ponsabilitate îi va reveni unui cadru medical sanitar 
prezent [8]. 

3.Ordonanța de Guvern nr. 53 din 2000 menți-
onează în art. 1, alin. (1) faptul că medicii de familie 
sunt obligați să asigure vaccinarea copiilor conform 
schemei de vaccinare, iar în art. 5 este evidențiată 
obligativitatea acestora de a raporta, în conformitate 
cu metodologia Ministerului Sănătății, toate bolile 
transmisibile și netransmisibile [9]. 

4.Legea nr. 319 din 14 iulie 2016, art 27, ali-
neatul (2) și (3) semnalează faptul că orice medic, 
incluzând medicul de medicina muncii care este în 
relație contractuală cu angajatorul, are datoria de a 
declara către direcția de sănătate publică teritorială, 
respectiv a municipiului București orice suspiciune de 
boală profesională sau legată de profesiune descope-
rită cu ocazia controalelor medicale [10]. 

5.Hotărârea de Guvern nr. 589 din 13 iulie 
2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și 
de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor 
transmisibile implică obligativitatea medicului de a 
completa fi șa unică de raportare de caz de boală trans-
misibilă, care trebuie să ajungă în evidența autorității 
de sănătate publică județene sau a municipiului Bu-
curești. Printre bolile care se încadrează în această 
situație se numără infecțiile HIV/SIDA, tuberculoza, 
tetanos, poliomielita, sifi lis, rujeola, hepatita, botulis-
mul, antrax etc [11]. 
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6.Medicii responsabili de expertizele medicale 
pentru cazurile de pensii de invaliditate au datoria de a 
raporta atât cazurile noi (lunar), cât și evoluția cazuri-
lor care necesită revizuiri periodice (săptămânal) către 
Casele teritoriale de Pensii, acestea raportând la rân-
dul lor către Casa națională de Pensii. Datele necesare 
sunt: datele de identitate ale pacienților, diagnosticul și 
gradul de invaliditate în care a fost încadrat [2].

7. Medicii din cabinetele medicale școlare, din 
grădinițe și universități au atribuția efectuării triajului 
epidemiologic regulat și raportării rezultatelor către 
Direcția de Sănătate Publică, în conformitate cu Ordi-
nul Ministrului Sănătății, nr. 653 din 2001 [12]. 

8. În cazul persoanelor diagnosticate cu pato-
logii considerate a fi  incompatibile cu conducerea au-
tovehiculelor, medicul are datoria de a sesiza poliția 
rutieră, aceasta luând măsurile necesare siguranței po-
pulației, incluzând suspendarea permisului auto până 
la rezolvarea afecțiunii. Printre afecțiunile incriminate 
se numără diabetul zaharat, unele afecțiuni neurolo-
gice, cardiovasculare sau oculare. Această derogare 
este subiectul Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 195 din 2002, art. 22, alin. (6) [13]. 

Alte încălcări justifi cate ale confi dențialității 
pot fi  considerate: utilizarea unor interpreți în situați-
ile în care pacientul nu vorbește aceeași limbă cu per-
sonalul medico-sanitar, în această situație interpretul 
trebuie să fi e conștient de faptul că are, la rândul său, 
obligația sa de a păstra confi dențialitatea; practica stu-
denților mediciniști implică, de asemenea, studierea 
cazurilor clinice, studenții fi ind supuși regulii secre-
tului profesional. Uneori, în timpul procesului de di-
agnostic și tratament, mai mulți reprezentați medicali 
ar trebui să aibă cunoștință de starea pacientului, iar 
în afara unităților sanitare, aparținătorii pot avea ne-
voie de unele date despre pacienți pentru a le putea 
asigura îngrijirea de care au nevoie și, uneori pentru a 
se proteja pe ei înșiși. O altă situație în care încălcarea 
confi dențialitate este necesară și justifi cată este aceea 
în care pacientul reprezintă un pericol pentru cei din 
jur, medicul ar putea fi  nevoit să informeze persoanele 
din jur [14]. 

Aceste derogări fac referire la situații excepți-
onale, unde informațiile privind starea de sănătate a 
pacientului nu mai țin doar de intimitatea acestuia, ci 

și de siguranța celor din jur. De asemenea, în cazul 
epidemiilor, datorită riscului ridicat la care sunt su-
puși cei din întreaga comunitate, se justifi că derogarea 
de la păstrarea secretului profesional. Totodată, fi e-
care caz are particularitatea sa, iar medicul are datoria 
de a cântări riscurile la care este supus pacientul și cei 
din jurul său. Excepțiile de la regulă sau derogările nu 
ridică în general probleme etice, însă pacientul trebuie 
să fi e informat cu privire la acest act și la urmările 
acestuia și trebuie respectată decizia sa de a permite 
sau nu medicului său dezvăluirea de informații confi -
dențiale [2]. 

În concluzie, confi dențialitatea informațiilor 
medicale este privită ca un drept fundamental al paci-
entului, fi ind protejată atât de lege, cât și de codurile 
de deontologie medicale. Cu toate acestea, reglemen-
tările nu prevăd cazul pacienților minori, însă, întru-
cât și minorii au dreptul de a fi  tratați corespunzător, 
deducem că aceștia benefi ciază de aceleași drepturi ca 
și adulții, intimitatea lor trebuind protejată la fel ca în 
cazul oricărui pacient, în conformitate cu respectarea 
drepturile omului prevăzute de norme internaționale, 
precum Convenția Europeană a Drepturilor Omului 
(CEDO, 1950).

SCOP. MATERIAL ȘI METODE

Scopul acestui studiu este de a ilustra atitudinea 
medicilor și a asistenților medicali, membri ai Socie-
tății Medicilor din Colectivităţile de Copii şi Tineri 
(SMCCT), în față problemelor medicale ale adoles-
cenților care se prezintă în cabinetele de medicină 
școlară atunci când păstrarea confi dențialității datelor 
pacientului nu este un demers simplu de realizat .

Designul studiului este de tip descriptiv, trans-
versal, fi ind realizat în perioada 1.06.2020-20.06.2020, 
prin distribuirea unui chestionar în mediul online. Stu-
diul nu include cercetare experimentală și nici studiu 
clinic pe pacienți minori. Chestionarul este complet 
anonim, fi ind distribuit pe grupul facebook al mem-
brilor SMCCT, fi ind distribuit cu sprijinul administra-
torilor acestui grup. Selecția participanților la studiu 
s-a făcut pe baza unor criterii de includere și exclu-
dere fără discriminare de vârstă, sex și experiență în 
activitate. 
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Criterii de includere: medici primari sau specia-
liști și asistenți medicali generaliști care își desfășoară 
activitatea în cabinetele de medicină școlară din toată 
țara în perioada realizării studiului și sunt membri ai 
comunității online (facebook) SMCCT.

Criterii de excludere: au fost excluse din studiu 
alte categorii de personal care își desfășoară activita-
tea în aceste instituții, cum ar fi : psihologi, asistenți 
sociali, cadre didactice.

Talia eșantionului: La studiu au luat parte 95 
de participanți, dintre care 94 de femei și un bărbat, 
cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, dintre aceștia: 
20 sunt medici primari, 22 sunt medici specialiști și 
53 asistenți medicali generaliști, cu localizare în în-
treaga țară.

Culegerea datelor s-a realizat pe o perioadă de 
aproximativ 3 săptămâni, prin distribuirea în mediul 
online a unui chestionar, compus din două părți. 

Prima parte cuprinde date demografi ce, din 
care afl ăm: sexul participanților; vârsta; nivelul pro-
fesional și experiența în activitate.

A doua parte evidențiază aspectele etice și le-
gale întâlnite în practica medicinii școlare, ilustrate 
în șase cazuri. Fiecare caz este inspirat din practica 
medicală, existând situații în care medicul are de ges-
tionat o paletă largă de probleme, dileme și întrebări, 
de natură diversă: etice, legale, sociale, culturale. Par-
ticipanții la studiu au avut de ales între trei variate de 
răspuns, putând opta pentru unul singur, cel pe care îl 
consideră ei corect.

În acest articol vom prezenta primul caz cuprins 
în chestionr și rezultatele pe care le-am obținut după 
evaluarea răspunsurilor participanților. Am analizat 
cazul raportându-ne la legislația actuală în vigoare în 
România și în Uniunea Europeană, precum și la prin-
cipiile eticii medicale.

Următoarele cinci cazuri, rezultatele și analiza 
lor vor fi  obiectul unor articole ulterioare care, cu bu-
năvoința editorilor, vor apărea în această publicație.

Caz 1: Pacient în vârstă de 17 ani, prezintă un 
episod sincopal în timpul unui meci de fotbal. Tânărul 
joacă în echipa de juniori a centrului sportiv din lo-
calitate de 3 ani, însă este primul episod de acest tip. 
Este transportat la unitatea de primiri urgențe, unde 

după investigații preliminare, nu se detectează nicio 
anomalie organică, însă la testele urinare pentru dro-
guri, este detectată prezența amfetaminelor. După o 
discuție mai amănunțită cu pacientul, acesta recu-
noaște faptul că, ocazional consumă metamfetamine 
pentru efectele sale de energizare și euforie. Astfel, 
episodul sincopal s-ar explica printr-o aritmie deter-
minată de supradozare. Pacientul roagă medicul să 
nu informeze părinții despre rezultatele testelor, te-
mându-se de faptul că aceștia i-ar interzice continua-
rea activităților sportive. 

Variantele posibile de răspuns sunt:

a. Informați părinții cu privire la starea de sănă-
tate și la rezultatele testelor.

b. Informați părinții și raportați autorităților 
competente, fi ind vorba despre droguri ilicite.

c. Informați doar pacientul cu privire la con-
secințele grave ale consumului de substanțe asupra 
posibilității deteriorării stării de sănătate pe termen 
lung, precum și faptul că datorită uzului de substanțe 
ar putea rata cariera sportivă.

REZULTATE

Din răspunsurile participanților la studiu, notăm 
faptul că 42% au ales „varianta b“, pe care noi am con-
siderat-o a fi  corectă; 41% au ales varianta a, doar infor-
marea părinților; iar 17% au ales răspunsul c, conside-
rând că informarea pacientului este sufi cientă (Fig. 1).

Fig. 1 – CAZUL 1 – Răspuns corect: b

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, putem observa faptul că 7% au vârsta cuprinsă 
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între 31 și 40 de ani, 48% între 41 și 50 de ani, iar 45% 
peste 50 de ani (Fig. 2).

Fig. 2 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

De asemenea, 62% dintre aceștia sunt asistenți 
medicali generaliști, 8% medici specialiști și 30% me-
dici primari (Fig. 3).

Fig. 3 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional

Majoritatea participanților care au răspuns co-
rect au o experiență în activitate mai mare de 5 ani, 
95%, doar 5% având experiență sub 5 ani (Fig. 4).

Fig. 4 – CAZUL 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

DISCUȚII

În România s-a adoptat Strategia națională an-
tidrog, prin Hotărârea de Guvern nr. 461/2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Anti-
drog (A.N.A.), instituţie mandatată să asigure coordo-
narea, la nivel naţional, a elaborării şi implementării 
politicilor de răspuns la fenomenul drogurilor, care 
funcționează în cadrul Ministerului de Interne [15]. 

Conform art. 1 al Legii nr. 143 din 26 iulie 
2000 privind prevenirea și combaterea trafi cului și 
consumului ilicit de droguri, metamfetamina se în-
cadrează la droguri de mare risc. Art. 4 al aceleiași 
legi stipulează în alin. (1) faptul că experimentarea, 
producerea, cultivarea, fabricarea, extragerea, trans-
formarea, prepararea sau deținerea de droguri de risc, 
în scop de consum propriu, fără drept, se pedepsește 
cu amendă sau cu închisoare între 3 luni și 2 ani, iar 
în alin. (2) este menționat faptul că dacă este vorba 
despre droguri de mare risc, pedeapsa constă în în-
chisoare începând de la 6 luni la 3 ani (16). Prin ur-
mare, în cazul nostru este vorba despre o infracțiune, 
existând, astfel, obligația de a raporta cazul către au-
toritățile competente. În art. 22 al aceleiași legi, este 
prevăzut faptul că persoanele care consumă droguri 
ilegale pot fi  incluse, cu acordul lor, în programe tera-
peutice psihologice și sociale de reintegrare [16]. De 
asemenea, atitudinea pacientului îi pune, evident, să-
nătatea în pericol. Metamfetamina face parte din gru-
pul de droguri numite stimulente de tip amfetaminic, 
fi ind un drog sintetic, care se prezintă sub formă de 
tablete, pulbere sau cristale. În ceea ce privește mo-
dul de administrare, aceasta poate fi  fumată, injectată, 
prizată/inhalată sau înghițită. Efectele pentru care este 
utilizată includ starea de euforie, bucurie și creșterea 
temporară a energiei, ajutând la creșterea performan-
țelor fi zice sau intelectuale. După ce a trecut efectul 
euforizant, consumatorii resimt o stare de oboseală și 
foame. Printre riscurile consumului pe termen scurt, 
se numără: tahipnee, tahicardie, hipertensiune arteri-
ală, transpirații, agitație și iritabilitate, iar în caz de 
supradozare, pot apărea convulsii, crize de apoplexie 
sau chiar deces prin accident vascular cerebral, insufi -
ciență respiratorie sau insufi ciență cardiacă. Pe termen 
lung, consumul de metamfetamină duce la pierdere 
ponderală cu malnutriție și dependență psihologică. 
În caz de consum cronic, încetarea consumului este 
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urmată de o perioadă de somn, iar apoi de depresie 
[17]. Din cauza numeroaselor efecte, atât pe termen 
scurt, cât și pe termen lung, deducem faptul că dacă 
pacientul nu întrerupe consumul își pune sănătatea și 
viața în pericol.

Întrucât avem de-a face cu un minor, părinții 
sau reprezentanții legali trebuie informați cu privire la 
condiția în care se afl ă acesta, care sunt pericolele la 
care se expune prin practicarea activităților sportive 
intense, dar și a consumului regulat de amfetamine, 
însă, ca personal medical nu avem certitudinea că mi-
norul va înceta să consume amfetamine, că părinții 
au înțeles gravitatea situației și că vor putea face față 
acestor provocări, iar pentru a fi  siguri că am avut în 
vedere binele pacientului nostru, chiar dacă dreptul 
său la confi dențialitate este pus sub semnul întrebării, 
va trebui să raportăm cazul poliției, care va înainta 
cazul către Direcția de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și Terorism. (DIICOT).

CONCLUZII

Practica medicală are, dintotdeauna, ca prin-
cipal scop binele pacientului. Medicul trebuie să ac-
ționeze în așa fel, încât să integreze: conduita tera-
peutică optimă, preferințele și dorințele pacientului, 
reglementările etice și legale în vigoare. În abordarea 
pacientului pediatric, acest lucru reprezintă o dublă 

provocare întrucât în actul de diagnostic și tratament 
este implicat și, cel puțin, un terț: părinții pacientului 
sau reprezentantul legal, care poate îngreuna proce-
sul de luare a deciziei, interesele sale fi ind, uneori, 
contrare intereselor pacientului minor. Acest articol 
ilustrează, prin identifi carea unui caz clinice, parti-
cularități specifi ce în abordarea pacienților minori în 
cabinetele de medicină școlară. S-a pus accentul pe 
tema confi dențialității minorilor și a dreptului aces-
tora la confi dențialitate, precum și a identifi cării con-
fl ictelor etice care pot fi  generate de contextul în care 
se desfășoară actul medical în cabinetele de medicină 
școlară și a complexității identifi cării liniei corecte de 
urmat, în astfel de situații. 

Implicații practice ale rezultatelor 
obținute

Din analiza rezultatelor, care refl ectă atitudinea 
personalului medical față de tema confi dențialității 
minorilor, putem observa faptul că nu este simplu de 
respectat dreptul la confi dențialitate al pacienților mi-
nori, și nici punerea în aplicare a prevederilor legale în 
vigoare și a principiilor etice. Deciziile medicilor sunt 
luate, de multe ori, fără a analiza toate consecințele 
care pot deriva din acestea, fi ind infl uențate atât de 
contextul și de cadrul de desfășurare a activității, cât 
și de experiența în activitate a personalului medical.



12

Revista de medicină școlară și universitară

BIBLIOGRAFIE
1. Cipi B. Ethical, juridical and historical aspects of medi-

cal confi dentiality. JAHR. 2012. 3(1): 139-146
2. Aluaș M, Ana D. Relația dintre păstrarea secretului 

medical și malpraxis în: Dreptul sănătății. București: Pro Uni-
versitaria; 2018.

3. Jurământul lui Hippocrate [Internet]. Text disponibil 
la: https://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html accesat 
la 25.01.2020.

4. Curcă, GC. Elemente de etică medicală. Norme de etică 
în practica medicală. Despre principiile bioeticii. Cluj-Napoca: 
Casa Cărții de Știință; 2012.

5. WMA International Code of Medical Ethics [Internet]; 
Text disponibil la: https://web.archive.org/web/20100428131219/
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/c8/index.html, 
accesat la data de 20.01.2020.

6. Codul de Deontologie Medicală al Colegiului Medi-
cilor din România din 4 noiembrie 2016, publicat în Monitorul 
Ofi cial, Partea I nr. 981 din 7 decembrie 2016, intrat în vigoare la 
data de 6 ianuarie 2017.

7. Legea nr. 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele 
de stare civilă, art. 16 republicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, 
nr. 339 din 18 mai 2012.

8. Legea nr 119 din 16 octombrie 1996 cu privire la actele 
de stare civilă, art. 35 republicată în Monitorul Ofi cial, Partea I, 
nr. 339 din 18 mai 2012.

9. Ordonanța de Guvern nr 53 privind obligativitatea ra-
portării bolilor și a efectuării vaccinărilor. Publicată în Monitorul 
Ofi cial Partea I nr. 42 din 31 ianuarie 2000, în vigoare din 31 
martie 2000.

10. Legea nr 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății 
în muncă, art. 27. Publicată în Monitorul Ofi cial Partea I nr. 646 
din 26 iulie 2006, în vigoare de la 1 octombrie 2006.

11. Hotărârea de Guvern nr. 589 din 13 iunie 2007 privind 
stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pen-
tru supravegherea bolilor transmisibile. Publicată în Monitorul 
Ofi cial nr. 413 din 20 iunie 2007.

12. Ordinul Ministrului Sănătății nr. 653 din 2001 privind 
asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților. Publicat 
în Monitorul Ofi cial Partea I nr. 777 din 5 decembrie 2001, în 
vigoare din 5 decembrie 2001.

13. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195 din 2002 
privind circulația pe drumurile publice, art.22, alin (6). Publicată 
în Monitorul Ofi cial nr. 670 din 3 august 2006.

14. Ghelase MȘ. Bioetica. Craiova: Editura Universitară 
Craiova; 2016.

15. Hotărârea de Guvern nr. 461 din 11 mai 2011 privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale Antidrog, actuali-
zată la data de 21 iulie 2015.

16. Legea nr. 143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea și 
combaterea trafi cului și consumului ilicit de droguri, art. 1, 4, 22. 
Publicată în Monitorul Ofi cial nr. 362 din 3.8.2000. Actualizată și 
republicată în Monitorul Ofi cial nr. 163 din 6 martie 2014.

17. Institutul Național de Sănătate Publică, „Drogu-
rile“ [Internet], 2016. Text disponibil la: http://insp.gov.ro/sit es/
cnepss/wp-content/uploads/2016/01/Analiza-de-situatie-dro-
guri-2016.pdf, accesat la 24.07.2020.


