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REZUMAT

Conform legislației române actuale, minorii au 
dreptul să decidă cu privire la domeniul sănătății re-
productive, după împlinirea vârstei legale de 16 ani. 
Prin „sănătate reproductivă“ se înțelege starea de bine 
atât fi zică cât și mentală și socială, a persoanei uma-
ne, în ceea ce privește aparatul genital, funcțiunile și 
funcționarea acestuia, nu doar absența bolii sau a di-
zabilității. Ce se întâmplă, însă, atunci când un minor, 
care are deja vârsta de 16 ani se prezintă la cabinetul 
de medicină școlară și solicită anticoncepționale sau 
dă informații personalului medical, din care rezultă că 
are activitate sexuală? Mai precis, este obligat perso-
nalul medical să informeze părinții sau reprezentanții 

legali cu privire la aceste aspecte? Prin cele trei cazuri 
prezentate în acest articol dorim să aducem în atenție 
situații posibile cu care se confruntă medicii și per-
sonalul medical care tratează pacienți minori. Scopul 
nostru este să stabilim, din răspunsurile date de majo-
ritatea participanților la studiul nostru, în ce măsură 
opiniile profesioniștilor sunt în concordanță cu legis-
lația română în vigoare și cu principiile eticii medi-
cale. Cazurile analizate în acest articol au ca element 
central tema confi dențialității minorilor în materie de 
sănătate reproductivă, urmând ca rezultatele și analiza 
cazurilor de violență să fi e prezentate într-un articol 
ulterior din această publicație.

CUVINTE CHEIE: pacient minor, dreptul la 
confi dențialitate, sănătate reproductivă.

MINORS’S RIGHT TO CONFIDENTIALITY 
IN REPRODUCTIVE HEALTH CHOICES

ABSTRACT

According to current Romanian Law, minors 
have the right to decide in the fi eld of reproductive 
health, after 16 years. „Reproductive health“ means 
the physical, mental and social well-being of human 
person, in relation to the genital tract, its functions 
and functioning, not merely the absence of disease or 
disability (1). What happens, however, when a minor, 

who is already 16 years old, approach the physician 
to the school medicine offi ce and asks for contracep-
tives or gives information to the medical staff, which 
shows that he/she has sexual activity? More speci-
fi cally, should medical staff inform parents or legal 
representatives about these issues? Through the three 
cases presented in this article, we want to highlight 
certain situations faced by doctors and nurses who 
treat minor patients. 
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Our goal is to establish, from the answers gi-
ven by the majority of the participants in our study, 
to what extent the opinions of the professionals are 
in accordance with the Romanian legislation in force 
and with the principles of medical ethics. The cases 
analyzed in this article have as a central element the 

topic of minors’ confi dentiality in relation with repro-
ductive health issues. Results and analysis of cases of 
violence on minors will be presented in a next issue 
of this publication.

KEYWORDS: Minors, Confi dentiality rights, 
Reproductive health

INTRODUCERE 

Conceptul de sănătate reproductivă nu poa-
te exista decât atunci când persoanele respective 
au drepturi recunoscute. Aceste drepturi corespund 
anumitor drepturi umane deja recunoscute în legisla-
ții naționale și internaționale cu privire la drepturile 
omului. Este vorba despre recunoașterea dreptului 
fundamental al individului de a decide în mod liber și 
cu discernământ cu privire la numărul de copii pe care 
și-i dorește, a locului nașterii acestora și să dispună 
de informații necesare referitoare la sănătatea în ma-
terie sexuală și reproducere. Drepturile în materie de 
sănătate reproductivă se fundamentează pe principiul 
de demnitate și egalitate și pe dreptul la viață (art. 2), 
prevăzute de Convenția internațională privind dreptu-
rile omului (1948).

Prin „sănătate reproductivă“ se înțelege starea 
de bine atât fi zică cât și mentală și socială, a persoanei 
umane, în ceea ce privește aparatul genital, funcțiuni-
le și funcționarea acestuia, nu doar absența bolii sau a 
dizabilității [1].

Pacienții trebuie au dreptul la confi dențialita-
te și obligația de a păstra secretul medical se impune 
tuturor angajaților instituției, inclusiv studenților și 
rezidenților. Când este vorba despre un minor, există 
prevederi legale, care dau posibilitatea medicilor, în 
anumite circumstanțe, să țină seama de cererea mi-
norului, atunci când acesta dorește ca informațiile 
medicale sau tratamentele să rămână strict confi den-
țiale, în spe cial să nu fi e aduse la cunoștința părinților 
[2]. Aceste dispoziții fac parte din dreptul recunoscut 
minorului de a-i fi  respectată viața privată, stabilit de 
Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile 
Copilului (1989), art. 16: „Nici un copil nu va fi  supus 
unei imixtiuni arbitrare sau ilegale în viața sa privată, 
în familia sa, în domiciliul său ori în corespondența 
sa, precum şi nici unui fel de atac ilegal la onoarea și 
reputația sa. Copilul are dreptul la protecția garantată 
de lege împotriva unor astfel de imixtiuni sau atacuri“ 
și de Codul civil, art. 71: „Orice persoană are dreptul 

la respectarea vieții sale private. Nimeni nu poate fi  
supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală 
sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau co-
respondența sa, fără consimțământul său (...)“. Aceste 
drepturi constituie un aspect important al autonomiei 
recunoscute minorului. În practică, exercitarea acestui 
drept poate pune medicii în situații delicate, întrucât 
informațiile care trebuie păstrate secrete pot fi  impor-
tante pentru părinți și pentru protecția minorului. 

PRINCIPII ETICE PRIVIND TRATA-
MENTUL PACIENTULUI MINOR

Etica medicală impune câteva principii etice cu 
caracter universal, care să se aplice în practica medi-
cală clinică și în cercetarea medicală. Acestea sunt: 
autonomia, benefi ciența, non-malefi ciența, echitatea. 
Principiile sunt orientări ale practicii medicale și tre-
buie să fi e respectate toate patru, în același timp, la 
același pacient, lucru deosebit de difi cill de realizat 
în practică. Curentul numit principialism, a fost pro-
pus în anii 1970, în Statele Unite ale Americii și s-a 
dezvoltat în spațiul anglo-saxon, ajungând apoi și pe 
continentul european. Paradigma principalismului a 
fost lansată în anul 1974 de către Congresul Statelor 
Unite, care a implementat National Comission for 
the Protection of Human Subjects of Biomedical and 
Behavioral Research, cu scopul de a recunoaște anu-
mite principii etice care să fi e respectate în activita-
tea de experimentare pe subiecți umani. Ulterior, în 
anul 1979, este implementat documentul fi nal (The 
Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines 
for the Protection of Human Subjects of Research), 
care lansează primele trei principii general valabile 
în etica cercetării științifi ce și anume: respectul au-
tonomiei pacienților implicați, benefi ciența și justi-
ția (echitatea). Thomas L. Beauchamp împreună cu 
James F. Childress extind principiile la întreg dome-
niul biomedical, stabilind astfel principiile fundamen-
tale ale bioeticii, bazat pe acest raport, adăugând și un 
al patrulea principiu etic: non-malefi ciența [3].
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Orice relație medic-pacient are la bază aceste 
patru principii fundamentale ale bioeticii. În cazul pa-
cientului pediatric, această relație este diferită, fi ind 
vorba mai mult de o relație medic-pacient-părinte, iar 
deciziile luate vor lua în considerare drepturile și obli-
gațiile fi ecărui membru al acestei relații, respectarea 
acestora având anumite particularități și provocări.

1. Principiul de autonomie

Termenul „autonomie“ provine din limba 
greacă, din cuvintele „auto“, însemnând „propriu“ și 
„nomos“, însemnând „regulă“. Principiul autonomiei, 
considerat cel mai important principiu al bioeticii, se 
referă la dreptul individului de a lua decizii pentru 
sine însuși, implicând obligația celor din jur, în acest 
caz a personalului medical, de a respecta orice decide 
pacientul și de a nu acționa împotriva voinței pacien-
tului, chiar dacă medicul consideră o anumită inter-
venție în interesul pacientului (de exemplu, pacientul 
refuză un tratament care i-ar putea salva viața) [4]. 
Autonomia implică și dreptul pacientului la consult și 
la informare, obligația personalului medical fi ind cea 
de a explica pacientului situația în care se afl ă, dia-
gnosticul și posibilele intervenții terapeutice, precum 
și implicațiile acestora. Un pacient autonom decide ce 
dorește să facă după ce este informat corect și complet 
cu privire la condiția sa [5].

De asemenea, starea de „autonomie“ impune 
anumite condiții care trebuie întrunite de către pa-
cient: capacitatea de a înțelege starea de sănătate în 
care se afl ă și procedurile la care ar putea fi  supus, 
incluzând riscuri, benefi cii și alternative, capacitatea 
de a manifesta voluntar decizii în legătură cu propria 
persoană și în propriul interes și, nu în ultimul rând, 
capacitatea de a hotărî limpede ce este bine pentru el 
și sănătatea sa, în condițiile în care este competentă 
din punct de vedere psihic [5].

Deoarece autonomia este caracteristica unui 
pacient cu discernământ și cu capacitate decizională, 
acest principiu nu se aplică, de obicei, în practica pe-
diatrică deoarece, în general se consideră că minorii 
nu au capacitatea de a lua decizii importante din punct 
de vedere medical. Această prezumție nu ar trebui să 
fi e una absolută, validă pentru toate cazurile cu paci-
enți minori. Este evident faptul că nou-născuții, suga-
rii și copiii mici nu au aptitudinile necesare pentru a 
decide dacă au nevoie de o anumită medicație sau de o 
intervenție medicală, dar acest lucru devine discutabil 

la adolescenți, care, deși nu au aceleași drepturi ca și 
adulții, în general, înțeleg și judecă, în mod corect, 
ceea ce se întâmplă și ar putea lua decizii raționale din 
punct de vedere medical. Ei ar trebui implicați în pro-
cesul de luare a deciziei legate de propria lor stare de 
sănătate. Deși toate acestea denotă faptul că nu este un 
principiu absolut în cazul cazurilor pacienților pedia-
trici, principiul de autonomie trebuie adaptat fi ecărei 
situații în parte, pacienții chiar dacă sunt minori, să 
fi e implicați în procesul de luare a deciziei, în măsura 
în care dezvoltarea lor fi zică, psihică și intelectuală 
permite acest lucru [4].

2. Principiul de benefi ciență

Principiul de benefi ciență este defi nit ca și obli-
gația morală de a acționa doar spre binele pacientului, 
incluzând respectarea drepturilor, prevenirea înrăută-
țirii situației și ajutorul celor afl ați în pericol, cu alte 
cuvinte, a acționa mereu în interesul pacientului [5].

Benefi ciența poate intra uneori în confl ict cu au-
tonomia, de exemplu în situația în care un pacient cu 
discernământ refuză în mod conștient și informat, un 
tratament care i-ar putea face bine. În această situație, 
medicul încearcă să convingă pacientul de benefi ciile 
tratamentului și de riscurile la care se supune dacă îl 
refuză, însă nu îl poate administra dacă nu are consim-
țământul pacientului, chiar dacă pacientul va muri ca 
urmare a deciziei sale de a refuza tratamentul [4]. 

Noțiunea de „a face bine“ este interpretabilă, 
fi ecare individ având o percepție diferită cu privire la 
ce este bine pentru el, dacă o persoană ar considera că 
îi face bine prelungirea vieții indiferent de calitatea 
acesteia, altă persoană ar putea considera acest lucru 
inacceptabil, considerând că nu are rost să trăiești 
mai mult, dacă nu ai parte de o anumită independență 
fi zică. Această situație este clară în cazul unui adult 
capabil să decidă ce înseamnă bine pentru el, însă în 
cazul minorilor care nu sunt în măsură să ia decizii 
pentru ei, decizia de a face ce e bine pentru ei im-
plică analizarea variantelor, a riscurilor și a benefi cii-
lor, precum și stabilirea unei variante optime. De cele 
mai multe ori, acest fapt are o componentă subiectivă. 
În general, aceste decizii sunt luate de către părinți în 
interesul copiilor, dar există cazuri în care alegerea 
părinților este evident în detrimentul pacientului. În 
aceste cazuri, medicul este obligat să acționeze în be-
nefi ciul pacientului, având obligația să apeleze la anu-
mite instituții specializate sau să instituie o comisie de 
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medici care să stabileasca abordarea optimă, sau, în 
cazuri extreme, chiar la instanța de judecată [6].

3. Principiul de non-malefi ciență

Acest principiu, enunțat de Hippocrate: „pri-
mum non nocere“, care vine în completarea princi-
piului benefi cienței, implică datoria medicului de a nu 
face rău, de a anticipa și preveni răul și de a ameliora 
condițiile nefavorabile prezente [7]. În timpul exerci-
tării profesiei sale, medicul deține un control asupra 
pacientului, în unele situații poate nu are resursele ne-
cesare să îl vindece, însă poate oricând să îi dăuneze 
stării de sănătate. De aceea, relația medic-pacient este 
bazată pe principiile benefi cienței și non-malefi cien-
ței, ce impun medicului datoria morală și o răspun-
dere legală ce derivă din actul medical [5].

4. Principiul de justiție

Principiul de echitate sau justiție se defi nește 
ca și corectitudine în alocarea resurselor și a obligați-
ilor medicului față de pacient. Acest lucru înseamnă 
a practica medicina atât pe baza principiului nediscri-
minării (sex, etnie, vârstă, religie, orientare sexuală 
etc.) celor care benefi ciază de îngijiri medicale, cât și 
pe baza principiului echității. Acesta din urmă implică 
raționalizarea fi ecărui act, având ca scop un benefi ciu 
maximal asupra pacientului, cu riscuri minime, pre-
cum și diviziunea egală a resurselor, oportunități șii 
drepturi egale pentru fi ecare pacient. 

DREPTUL MINORILOR LA CONFI-
DENȚIALITATE 

Deși legile actuale nu instituie autonomia com-
pletă a minorului, actul medical implicând atât paci-
entul minor, medicul și personalul medico-sanitar cât 
și părinții și uneori personalul unității de învățământ, 
trebuie luat în considerare faptul că dreptul la confi -
dențialitate este esențial în unele situații, fi ind baza pe 
care se creează încrederea dintre pacient și medicul 
său. Asigurarea confi dențialității, în special în rândul 
adolescenților, are implicații importante în asigurarea 
calității actului medical.

Minorii pot fi  împărțiți în două categorii im-
portante: cei care au discernământ și cei care nu au 
discernământ. Discernământul este defi nit ca fi ind 
abilitatea de a înțelege informații relevante cu privire 

la tratamentul medical și abilitatea de a aprecia con-
secințele deciziilor pesronale. Pentru cei care nu de-
țin această abilitate, nu putem vorbi despre dreptul la 
confi dențialitate, nici din punct de vedere legal, nici 
etic, interesul acestora fi ind exprimat prin intermediul 
părinților sau al unui reprezentant legal. 

Minorii care au discernământ, așa-numiții mi-
nori maturi, au în mare parte recunoscut dreptul la au-
tonomie și la confi dențialitate, deși acesta nu este pro-
tejat de lege la fel ca și în cazul adulților. Considerăm 
etic ca acest drept să fi e recunoscut în măsura în care 
pacientul acționează în propriul interes [8].

O proporție importantă între cauzele de morbi-
ditate și mortalitate în rândul adolescenților este ocu-
pată de comportamente sexuale la risc, violență, folo-
sirea substanțelor de abuz și afecțiuni psihiatrice, cum 
ar fi  depresia și anxietatea, toate acestea reprezentând 
subiecte delicate, care pentru a fi  tratate sau prevenite, 
trebuie dezvăluite medicului cu încredere [9].

În ultimele decenii, studiile au arătat faptul că, 
în lipsa asigurării confi dențialității, adolescenții nu se 
adresează medicului pentru prescripția contraceptive-
lor, screening-ul și tratamentul bolilor cu transmitere 
sexuală, semne și simptome ale unor afecțiuni psihia-
trice, iar dacă se prezintă la medic, ascund informații 
sau nu se prezintă la controale ulterioare, aceste lucruri 
compromit calitatea actului medical, pacienții în cauză 
fi ind privați de îngrijirile necesare vindecării sau pre-
venirii unor afecțiuni. Prin urmare, este important ca 
medicul să câștige încrederea pacientului, să garanteze 
păstrarea secretului său și, totodată să explice familiei 
importanța respectării vieții private minorului [9].

Scopul asigurării confi dențialității în relația 
dintre adolescent și medic constă în îndepărtarea ba-
rierelor din calea comunicării, încredere deplină care 
permite pacientului să dezvăluie detalii intime, uneori 
esențiale în diagnostic și tratament sau prevenție. Unul 
dintre principiile bioeticii, benefi ciența se aplică în ast-
fel de situații, medicul luând deciziile necesare pentru 
starea de bine a pacientului și pentru acordarea îngriji-
rilor medicale optime. Totodată, astfel se reduc unele 
probleme de sănătate, cum ar fi  sarcini nedorite în 
rândul adolescentelor, infecții cu transmitere sexuală, 
abuzul de substanțe și depresia în rândul tinerilor [9].

În concluzie, în teorie, legile și principiile etice 
ne indică direcția de urmat, la modul general, însă, în 
practică apar diferite situații în care obținerea consim-
țământului informat și păstrarea confi dențialității, mai 
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ales în cazuri cu pacienți minori, intră în confl ict, iar 
prevederile legale și etice nu oferă soluții concrete, ră-
mânând la latitudinea medicului să adopte conduita op-
timă, să se adapteze fi ecărei situații în parte și să facă, 
întotdeauna, ceea ce este bine pentru pacientul său [10].

DREPTUL MINORILOR 
LA SĂNĂTATE REPRODUCTIVĂ – 
DESCRIEREA CAZURILOR

Caz 1: Pacientă în vârstă de 16 ani se prezintă 
la cabinetul de medicină școlară după ce s-a acci-
dentat la glezna stângă în timpul orei de sport de la 
școală. La examenul obiectiv, observați glezna ede-
mațiată și eritematoasă și impotență funcțională și, 
deși aspectul este al unei entorse, recomandați o ra-
diografi e și un consult ortopedic pentru excluderea 
unei fracturi și pentru tratament corespunzător. După 
o discuție mai amănunțită cu privire la starea ei gene-
rală de sănătate, pacienta face referire la o amenoree 
secundară, crede că este însărcinată și nu dorește ca 
părinții ei să fi e informați. În plus, întreabă dacă ra-
diografi a ar putea dăuna sarcinii. 

Variantele posibile de răspuns sunt:
a. Informați părinții minorei despre ambele 

condiții ale pacientei.
b. Respectați confi dențialitatea pacientei, îi 

prescrieți tratament antiinfl amator și conservator și îi 
recomandați consult ortopedic.

c. Anunțați părinții despre problema articulației 
și necesitatea consultului ortopedic.

Caz 2: Pacientă în vârstă de 13 ani se prezintă 
la cabinetul de medicină școlară în timpul programului 
școlar și o abordează pe asistenta medicală, spunân-
du-i că are nevoie de contraceptive orale și are nevoie 
de rețetă în acest sens.Partenerul ei este instructorul ei 
de fi tness, în vârstă de 20 de ani. Părinții fetei lucrează 
în străinătate, ea locuind cu bunica maternă.

Cazul are următoarele variante de răspuns:
a. Anunțați bunica și nu îi prescrieți rețeta de-

oarece vi se pare inadecvat ca ea să fi e implicată în 
activități sexuale la vârsta aceasta, iar diferența de 
vârstă dintre ea și prietenul ei este prea mare.

b. Anunțați bunica și sesizați totodată cazul 
Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție (ANPDCA).

c. Îi furnizați prescripția, fi ind conștient de fap-
tul că nu puteți infl uența activitatea sexuală a acesteia 
și raportați autorităților competente cazul, deoarece 
raportul sexual cu un minor între 13 și 15 ani este con-
siderat a fi  infracțiune și se pedepsește cu închisoare.

Caz 3: Pacient în vârstă de 17 ani se prezintă 
la cabinetul medicului de familie pentru a discuta re-
zultatele obținute în urma testării pentru afecțiuni cu 
transmitere sexuală, rezultate pozitive pentru infecție 
gonococică. El admite faptul că are o relație stabilă 
cu o fată în vârstă de 16 ani. 

Variantele posibile de răspuns sunt:
a. Instituiți tratament pentru el și recomandați 

retestarea la 8 zile după terminarea tratamentului.
b. Refuzați tratamentul și consilierea în absența 

părinților sau a reprezentanților legali.
c. Prescrieți tratament exclusiv pentru afecțiu-

nea pacientului, informându-l că trebuie tratată și par-
tenera și îi recomandați consult de specialitate.

REZULTATE

Din răspunsurile participanților la studiu, cu 
privire la primul caz notăm faptul că 18% au ales 
„varianta b“, pe care noi am considerat-o a fi  corectă; 
58% au ales varianta a, informarea părinților cu pri-
vire la ambele condiții ale pacientei; iar 24% au ales 
răspunsul c, considerând că părinții trebuie informați 
numai cu privire la problema articulației și la necesi-
tatea consultului ortopedic (Fig. 1).

Fig. 1 – Cazul 1 – Răspuns corect: b

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, putem observa faptul că 12% au vârsta cu-
prinsă între 31 și 40 de ani, 35% între 41 și 50 de ani, 
iar 53% peste 50 de ani (Fig. 2).
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Fig. 2 – Cazul 1 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

De asemenea, 32% dintre aceștia sunt asistenți 
medicali generaliști, 29% medici specialiști și 41% 
medici 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, 
88%, doar 12% având experiență sub 5 ani (Fig. 4).

Fig. 4 – Cazul 1 – Distribuția celor care au răspuns 
corect, în funcție de experiența în ac  vitate

Referitor la cazul 2 observăm că 24% dintre 
participanți au ales „varianta c“, pe care noi am consi-
derat-o a fi  corectă; 53% au ales varianta b, informarea 

bunicii și sesizarea cazului Autorității Naționale pen-
tru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, iar 23% 
au ales răspunsul a, considerând că bunica trebuie in-
formată și rețeta nu trebuie prescrisă deoarece este 
inadecvat ca ea să fi e implicată în activități sexuale la 
vârsta de 13 ani, diferența de vârstă dintre ea și priete-
nul ei fi ind prea mare (Fig. 5).

Fig. 5 – Cazul 2 – Răspuns corect: c

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect, 30% dintre ei au vârsta cuprinsă între 31 și 40 
de ani, 35% între 41 și 50 de ani, iar 35% peste 50 de 
ani (Fig. 6).

Fig. 6 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

Asistenți medicali generaliști reprezintă 44%, 
30% sunt medici specialiști și 26% sunt medici pri-
mari (Fig. 7).

Fig. 7 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional



31

Articole științifi ce 

Dintre cei care au răspuns corect 96% au o ex-
periență în activitate mai mare de 5 ani, iar 4% au 
experiență sub 5 ani (Fig. 8).

Fig. 8 – Cazul 2 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

Cazul 3, în schimb indică faptul că majoritatea 
participanților, 61%, au ales „varianta c“, pe care și 
noi am considerat-o corectă: prescrierea tratamentui 
pentru afecțiunea pacientului, informându-l totodată 
că trebuie tratată și partenera și îi recomandreau unui 
consult de specialitate; 38% au ales varianta b, refu-
zul tratamentului și consilierea în absența părinților 
sau a reprezentanților legali; iar 1% au ales răspunsul 
a, considerând că trebuie prescris un tratament pentru 
pacient și recomandarea retestării la 8 zile după termi-
narea tratamentului (Fig. 9).

Fig. 9 – Cazul 3 – Răspuns corect: c

Dintre participanții la studiu care au răspuns 
corect 2% sunt tineri cu vârsta între 20-30 de ani, 19% 
au vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani, 31% între 41 și 
50 de ani, iar 48% peste 50 de ani (Fig. 10).

Fig. 10 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de vârstă

46% dintre aceștia sunt asistenți medicali gene-
raliști, 26% medici specialiști și 28% medici primari 
(Fig. 11).

Fig. 11 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de nivelul profesional

Majoritatea participanților c au o experiență în 
activitate mai mare de 5 ani, 97%, doar 3% având ex-
periență sub 5 ani (Fig. 12)

Fig. 12 – Cazul 3 – Distribuția celor care au ales răs-
punsul corect, în funcție de experiența în ac  vitate

DISCUȚII

În primul caz este vorba despre o adolescentă 
care presupune că este însărcinată, fi ind conștientă 
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de faptul că o radiografi e ar putea dăuna sarcinii. 
Problema medicală cu care se prezintă (accident la 
gleznă) nu impune neaparat înștiințarea părinților, iar 
presupusa sarcină a unei paciente cu vârsta de 16 ani 
nu prevede obligativitatea informării părinților, pa-
cienta având vârsta de la care legea nu mai pretinde 
consimțământul părinților în legătură cu problemele 
de natură sexuală și reproductivă. Pacienta are dreptul 
propriu la confi dențialitate. Ținând seama de aceste 
considerente, răspunsul corect este „b“ (informa-
rea pacientei și păstrarea confi dențialității acesteia). 
Varianta „a“ prevedea informarea părinților cu privire 
la ambele condiții ale pacientei, iar varianta „c“ face 
referire la informarea părinților doar cu privire la ac-
cidentul de la ora de sport. Răspunsul corect a fost 
selectat doar de 18% dintre participanți, majoritatea, 
58% alegând varianta „a“, considerând că părinții 
trebuie înștiințați despre condițiile fetei, iar 24% au 
ales răspunsul „c“. (Fig. 1). Este evident că, în confor-
mitate cu Legea 95/2006 privind reforma în sănătate 
(art. 650) vârsta legală pentru exprimarea consimţă-
mântului informat este de 18 ani. Legea 95 mențio-
nează faptul că minorii îşi pot exprima consimţămân-
tul în absenţa părinţilor sau a reprezentantului legal, 
în următoarele cazuri:

a) situații de urgență, când nu pot fi  contactați 
părinții sau reprezentantul legal, cu condiția ca mino-
rul să aibă discernământ și să înțeleagă situația în care 
se afl ă;

b) situații legate de diagnosticul și/sau trata-
mentul unor afecțiuni sexuale, la cererea minorului 
care trebuie să aibă vârsta mai mare de 16 ani [11].

Dintre cei care au răspuns corect la acest caz, 
12% au vârsta cuprinsă între 31 și 40 de ani, 35% în-
tre 41 și 50 de ani, în timp ce 53% au peste 50 de ani 
(Fig. 2). Cei mai mulți dintre cei care au ales varianta 
corectă sunt medici primari, 41%, urmați de asistenți 
medicali generaliști, 30% și de medici specialiști, în 
procent de 29% (Fig. 3). În funcție de experiența în 
activitate, putem observa că 88% dintre aceștia au o 
experiență de peste 5 ani, în timp ce 12% au experi-
ență sub 5 ani (Fig. 4).

Cel de-al 2-lea caz ridică o problemă de or-
din legal: o minoră (13 ani) care solicită contracep-
tive orale, partenerul ei având vârsta de 20 de ani. 
Medicul are obligația să raporteze cazul autorități-
lor competente, fi ind vorba de o infracțiune. Faptul 

de a fi  informată doar bunica fetei (varianta „a“), nu 
este sufi cientă și nici sesizarea Autorității Naționale 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție 
(ANPDCA) (varianta „b“). Astfel, răspunsul corect 
este „c“, întrucât „actul sexual (...) cu un minor cu 
vârsta între 13 și 15 ani se pedepsesc cu închisoarea 
de la unul la 5 ani“, prevede art. 220 alin (1) din Noul 
Cod Penal (NCP) [12]. Aceste prevederi legale se re-
găsesc în majoritatea normelor penale europene, fi ind 
una dintre prevederile Convenției Consiliului Europei 
pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexu-
ale și a abuzurilor sexuale adoptată în anul 2007 [13]. 
Chiar dacă minora, cu vârsta de 13 ani a consimțit la 
acest act sexual, consimțământul ei este considerat a 
fi  obținut mult mai ușor, decât în situația unui adult. 
Minora nu este considerată a fi  pe deplin familiarizată 
cu ceea ce presupune actul sexual și ce consecințe 
produce implicarea într-o astfel de relație. Legiuitorul 
a prezumat acest consimțământ ca fi ind unul „viciat“ 
[14]. Observăm faptul că doar 24% dintre participanți 
au ales această variantă, majoritatea, 53% alegând 
varianta „b“, care presupune alertarea ANPDCA, iar 
23% au optat pentru varianta „a“, considerând nece-
sară și sufi cientă anunțarea bunicii fetei (Fig. 5). 

Dintre cei care au ales răspunsul corect, 30% 
fac parte din categoria de vârstă 31-40 ani, 35% se 
încadrează între 41 și 50 de ani, iar restul de 35% au 
peste 50 de ani (Fig. 6). De asemenea, 44% sunt asis-
tenți medicali generaliști, 30% medici specialiști și 
26% medici primari (Fig. 7), 96% având experiența 
în activitate mai mare de 5 ani, iar 4% mai mică de 5 
ani (Fig. 8).

La ultimul caz, este vorba despre un pacient 
care a împlinit deja vârsta de 16 ani și care prezintă o 
afecțiune cu transmitere sexuală, în acest caz medicul 
putând să instituie tratament și în absența informării și 
a consimțământului părinților, conform prevederilor 
art. 650, lit. b) din legea 95/2006 privind reforma în 
sănătate [11]. De asemenea, trebuie să fi e testat și tra-
tat pentru alte infecții cu transmitere sexuală asociate 
și trebuie anunțată și tratată și partenera tânărului, în-
trucât aceasta poate fi  infectată fără să știe, necesitând 
și ea testare și tratament. Netratată, gonoreea poate 
cauza probleme serioase de sănătate, precum boală 
infl amatorie pelvină, infertilitate și sarcină ectopică. 
Totodată, netratând partenera, poate transmite boala 
înapoi sau, în viitor, către alți parteneri [15]. 
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Varianta corectă în acest caz este „c“ și a fost 
identifi cată de către 61% dintre participanți. Răspunsul 
„b“, în cadrul căruia pacientul nu este tratat în absența 
părinților a fost ales de 38% dintre participanții la stu-
diu, iar răspunsul „a“, în care pacientul este tratat dar 
nu este luată în considerare partenera, a fost ales de 
1% (Fig. 9). Dintre cei care au ales varianta corectă, 
2% au vârsta cuprinsă între 20 și 30 de ani, 19% între 
31 și 40 de ani, 31% între 41 și 50 de ani, iar 48% au 
peste 50 de ani (Fig. 10). În funcție de nivelul profe-
sional, 46% sunt asistenți medicali generaliști, 26% 
sunt medici specialiști, iar 28% sunt medici primari 
(Fig. 11), 97% cu o experiență de peste 5 ani, iar 3% 
cu experiență sub 5 ani (Fig. 12).

CONCLUZII

În concluzie, putem afi rma că practica medi-
cală care implică pacienți minori, la vârsta adoles-
cenței, este una complexă care trebuie să țină cont de 
o serie de particularități specifi ce. Acești pacienți au 
drepturile lor proprii, fondate pe autonomie, pe capa-
citatea lor de a înțelege și a discerne realitatea și pe 
dialog cu părinții sau reprezentanții legali. Cu toate că 
au fost adoptate legislații și principii care să orienteze 
conduita corespunzătoare cu acești tip de pacienți, 
există încă opinii paternaliste, tensiuni provenite din 
educație și religie și totodată presiuni sociale și eco-
nomice. Sănătatea reproductivă și sexuală și dreptul 
la alegeri proprii în acest domeniu, mai ales când este 
vorba despre minorii cu vârsta între 16-18 ani rămâne 
o provocare a tuturor actorilor implicați în educația și 
protejarea acestora. 

Implicații practice ale rezultatelor obținute
Din analiza rezultatelor provenite din răspun-

surile oferite de personalul medical care se confruntă 
cu astfel de situații în practica curentă, putem nota că 
tema confi dențialității pacienților minori nu le este 
foarte familiară, iar alegerile lor sunt luate în funcție 
de opinia personală, de considerente de ordin social și 
cultural sau de experiența în activitate a personalului 
medical.
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