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REZUMAT
Specificarea informårii copilului bolnav implicå atât personalul de îngrijire, cât ¿i pårin¡ii sau tutorii care trebuie så-¿i exercite
responsabilitå¡ile lor în luarea deciziilor referitoare la actele medicale care îl privesc pe copil.
Informarea medicalå este beneficå pentru copilul bolnav, deoarece ea råspunde nevoilor specifice tuturor copiilor ¿i în special nevoii
de a-l respecta ca pe o fii¡nå umanå ¿i de a-l considera ca subiect ¿i nu obiect al îngrijirilor medicale.
În ceea ce prive¿te minorul, cåruia îi lipse¿te capacitatea de a consim¡i, nici o interven¡ie nu se poate efectua decât cu autoriza¡ia
reprezentantului såu legal sau a unei alte autoritå¡i, persoane ori instan¡e desemnate prin lege. În România, vârsta pentru exprimarea
consim¡åmântului informat este stabilitå la 18 ani, atunci când din punct de vedere juridic, minorul dobânde¿te capacitatea de
exerci¡iu. Copilul de vârstå pre¿colarå nu posedå aptitudini pentru a participa la luarea deciziilor ¿i, în consecin¡å, reprezentantul legal
trebuie så aprobe sa så refuze interven¡ia medicalå, reprezentând interesul copilului bolnav.
Minorul de vârstå ¿colarå poate participa la luarea deciziilor medicale, dar el nu posedå pe deplin capacitatea de a decide, consim¡åmântul
fiind luat de la reprezentantul legal, pânå la împlinirea vârstei de 14 ani.
Copilul cu vârsta cuprinsa între 14-18 ani, considerat a avea capacitate restrânså de exerci¡iu, poate så-¿i dea consim¡åmântul
numai dupå informarea prealabilå a pårin¡ilor.
Adolescentul care a împlinit vârsta de 16 ani poate så-¿i exprime consim¡åmântul în absen¡a pårin¡ilor în cazul tratamentelor
referitoare la boli sexuale sau ale reproducerii, la solicitarea expreså a acestuia sau în cazul unor urgen¡e.
Cuvinte cheie: informare medicalå, consim¡åmânt informat, copil, adolescent

ABSTRACT
The specificity of informing the sick child involves the care personnel, but also the parents or tutors who must exercise their
responsibilities in taking decisions concerning the medical acts regarding the child.
The material informing is beneficial for the sick child, because it answers the needs specific to all the children and especially to need
of respecting the child as a human being and of considering him as a subject and not as an object of the medical cares.
As concerns the minor, who does not have the capacity to give his/her consent, an intervention can be made only if his/her legal
representative, or other authority or other person or instance designated by the law, gave his/her authorization. In Romania, the age
for expressing the informed consent is 18 years when the minor, from a juridical point view, acquires the exercise capacity. The
preschool child does not have the aptitudes to participate in taking decisions and consequently his/her legal representative must
approve or refuse the medical intervention, representing the sick child’s interest.
The school age minor may participate in raking medical decisions, but he/she dose not have the full capacity of deciding, the consent
being given by the legal representative, until the age of 14 years.
The child having the age between 14-18 years, considered to have restricted exercise capacity, may give his/her consent only after
having previously informed his/her parents.
The teenager who is already 16 years old may express his consent in his/her parents’ absence in case treatments regarding sexual
or reproductive apparatus disease, at his/her express request, or in case of emergencies.
Keywords: medical informing, informed consent, child, teenager

1. IMPORTANºA PROBLEMEI

De¿i consim¡åmântul este o problemå tradi-
¡ionalå în bioetica medicalå, aceasta trebuie apro-
fundatå în lumina achizi¡iilor recente ale tehno-
logiei, dar ¿i din punct de vedere al specificitå¡ii
situa¡iilor care apar în pediatrie.

Copiii ¿i pårin¡ii lor au dreptul de a primi infor-
ma¡ii asupra bolii ¿i îngrijirilor, adaptate vârstei ¿i
capacitå¡ii lor de în¡elegere, în scopul participårii
la deciziile care îi privesc.

Articolul 4 din Cartea Copilului Spitalizat,
UNESCO, OMS, Europa 1989 considerå cå, de¿i
copiii au dreptul de a fi informa¡i asupra bolii lor,
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totu¿i modalitå¡ile de comunicare a informa¡iei me-
dicale de cåtre medici trebuie adaptate vârstei
acestora. Specificitatea informårii copilului bolnav
implicå atât personalul de îngrijire, cât ¿i pårin¡ii sau
tutorii care trebuie så-¿i exercite responsabilitå¡ile
lor în luarea deciziilor referitoare la actele medicale
care îl privesc pe copil. Se diferen¡iazå astfel pozi¡ia
copilului care prime¿te îngrijiri medicale de cea a
adultului, din punct de vedere al exprimårii auto-
nomiei sale ¿i a capacitå¡ii de deliberare, tocmai în
scopul de a lua decizia cea mai potrivitå în interesul
superior al copilului.

În prezent, to¡i trebuie så acceptåm cå s-a schim-
bat punctul de vedere asupra copilåriei. Ultimul sfert
de secol a permis o împår¡ire ¿i o difuziune
considerabilå a cuno¿tin¡elor pluridisciplinare în
acest domeniu, ceea ce a modificat profund prac-
ticile individuale ¿i institu¡ionale.

Competen¡elor precoce ale copilului trebuie så le
råspundå adul¡i competen¡i, capabili så în¡eleagå aceste
schimbåri. Încå din anul 1983, Nicole Albz avertiza cå
tåcerea în jurul unui copil bolnav ¿i mai råu, dismularea,
îi agraveazå acestuia angoasa ¿i nu protejeazå decât
adul¡ii. Copiii, chiar foarte tineri, au con¿tiin¡a gravitå¡ii
bolii lor, a importan¡ei tratamentului. Ei sunt în general
curajo¿i ¿i reali¿ti, ¿tiu cå trebuie så fie îngriji¡i, iar
reac¡iile lor vor fi determinate în mare måsurå de cåtre
adul¡ii care îi înconjoarå.

2. CONCEPTUL DE INFORMARE MEDICALÅ A
COPILULUI

A da o informa¡ie medicalå unui copil depå¿e¿te
defini¡ia conceptului întâlnitå în dic¡ionar, de a
avertiza, a ¡ine la curent, a instrui. Este vorba de a
împårtå¿i cuno¿tin¡ele în interrela¡ie cu un copil ¿i
dacå obstacolul de vârstå pare så nu reprezinte o
problemå, totu¿i nu pot fi negate aspectele specifice
pe care le ridicå informarea medicalå la aceastå
grupå de vârstå.

În acest context, informarea medicalå trebuie så
se sprijine pe câteva aspecte:
– O mai bunå cunoa¿tere a stadiilor de dezvoltare

¿i a capacitå¡ii de în¡elegere a copilului;
– Recunoa¿terea, acceptarea ¿i respectarea dimen-

siunii emo¡ionale a copilului pe toatå durata în-
grijirilor medicale;

– Umanizarea pediatriei deschiså spre via¡a socio-
¿colarå ¿i afectivå a copilului în ansamblul såu.
Aceste aspecte plurifactoriale ¿i intricate nu

trebuie neglijate deoarece, dacå se pune problema
de a furniza informa¡ii medicale unui copil, aceasta
se va face în cadrul unei comunicåri interrela¡ionale,

desfå¿uratå în empatie ¿i intimitate. Chiar de la
începuturile comunicårii cu copilul, în virtutea
dreptului acestuia de a ¿ti, copilului i se va låsa timp
pentru a în¡elege, a asculta ¿i a reac¡iona. Adesea,
copilul î¿i ascunde temerile, opozi¡ia sa, tocmai
pentru a-¿i proteja pårin¡ii ¿i/sau fra¡ii. Dacå pentru
noi informarea medicalå oferitå are în principal o
valoare umanistå, pentru copil, acesta capåtå
valoare terapeuticå, ceea ce îl scoate din neputin¡a
în fa¡a bolii ¿i îl ajutå så lupte cu acesta.

Sub vârsta de 4 ani, copilul mic este din punct
de vedere psihologic foarte sensibil la toate agre-
siunile organice care înso¡esc spitalizarea sau trata-
mentele dureroase, deoarece el nu poate în¡elege
scopul acestor interven¡ii. Sentimentul såu de si-
guran¡å ¿i încrederea va veni din continuitatea pe
care copilul o resimte între pårin¡ii såi, purtåtorii
såi de cuvânt ¿i propria încredere.

De la 4 ani, progresiv, el va intra în cauzalitatea,
în¡elegerea originii ¿i desfå¿urårii evenimentelor,
va påråsi gândirea magicå ¿i angoasa sau culpa-
bilitatea care îl înso¡esc, va fi curios så afle meca-
nismele declan¿atoare ale bolii ¿i tot ce se referå la
mijloacele care se vor pune în mi¿care dupå declan-
¿area bolii.

De la 7-8 ani, copilul poate accepta explica¡ii
fiziologice din ce în ce mai complexe, chiar ¿i moti-
varea unor tratamente care îl privesc. Se cunoa¿te
chiar hipermaturitatea unor copii cu boli cornice,
dupå o experien¡å pozitivå, de depå¿ire a dificul-
tå¡ilor, de încredere în aproapele såu. Dacå unui
copil pårin¡ii îi vorbesc de cauzele bolii sale, copilul
este capabil så depå¿eascå acest moment, påstrând
încrederea în pårin¡ii såi, iar acest lucru îl va ajuta
mai târziu. Nu este „cuvântul magic“, ci este „cu-
vântul mediator“ al rela¡iei copil-pårinte, al rela¡iei
acestui copil cu lumea sa de siguran¡å.

Informarea medicalå este beneficå pentru copilul
bolnav, deoarece ea råspunde nevoilor specifice
tuturor copiilor:
– Nevoia de a-l respecta ca pe o fiin¡å umanå, de

a-l considera ca pe un subiect ¿i nu ca pe un
obiect al îngrijirilor medicale;

– Nevoia de a anticipa realitatea cu care el se
confruntå, pe care adesea trebuie så o suporte,
dar care nu trebuie så-l umileascå, ¿i så-i distrugå
poten¡ialul de încredere în el sau în al¡ii;

– Nevoia de a fi înso¡it pânå la sfâr¿it, dacå sfâr¿itul
vie¡ii sale se apropie, pentru a-i putea permite
så punå întrebåri ¿i pentru a putea avea råspun-
suri la întrebårile sale.
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3. CONSIMºÅMÂNTUL ÎN PRACTICA PEDIATIRCÅ

Conven¡ia de la New York privind drepturile
copilului, ONU, 1991, stipuleazå la articolul 42 cå
statele garanteazå copilului care este capabil de dis-
cernåmânt, dreptul de a-¿i exprima liber opinia sa
asupra tuturor problemelor care îl privesc, opinia
acestuia fiind luatå în considerare în func¡ie de vârsta
sa ¿i de gradul de maturitate.

Capacitatea de a consim¡i include:
– Aptitudinea de a în¡elege problemele pe care le

ridicå deciziile luate;
– Aptiduinea de a evolua ra¡ional rezultatul

deciziei.
Persoana capabilå så ia decizii nu posedå numai

simpla capacitate de a în¡elege, dar ea trebuie så
sesizeze scopul interven¡iei, consecin¡ele consim¡å-
mântului sau ale refuzului såu, amplitudinea ¿i pro-
babilitatea prejudiciilor ¿i beneficiilor care decurg
din consim¡irea sau refuzul unei interven¡ii me-
dicale.

Copiii, prin natura lor, sunt incompeten¡i, pentru
cå nu pot gândi ca adul¡ii. De¿i aceasta este o
realitate la copiii foarte mici, pe måsurå ce ace¿tia
cresc, ei manifestå diferen¡e individuale accentuate.
Codul familie, la art. 105, al. 1 ¿i 2, precizeazå cå
pårin¡ii au dreptul ¿i îndatorirea de a-l reprezenta
în actele civile pe copilul lor minor, pânå la împli-
nirea vârstei de 14 ani.

Fixarea unei vârste cronologice care så mar-
cheze ascensiunea la competen¡å, nu este solu¡ia
cea mai bunå. În România, competen¡a sau capa-
citatea de exerci¡iu se acceptå a fi dobânditå la vârsta
majoratului, 18 ani. „Capacitatea deplinå de exer-
ci¡iu începe la data când persoana devine majorå,
18 ani“ (art. 8 Decret 31/1954, al.1). În acela¿i
decret, la art. 5, capacitatea de exerci¡iu este definitå
ca fiind capacitatea persoanei de a-¿i exercita drep-
turile ¿i de a-¿i asuma obliga¡iile, såvâr¿ind acte
juridice. Capacitatea de exerci¡iu se rezumå la apti-
tudinea persoanei de a încheia acte juridice civile
¿i se dobânde¿te în måsura împlinirii unei anumite
vârste, a existen¡ei unui anumit discernåmânt, sufi-
cient format ¿i odatå cu acumularea unei experien¡e
de via¡å.

Pentru minorii cu vârsta cuprinså între 14-18 ani
se vorbe¿te de capacitatea de exerci¡iu restrânså,
adicå aptitudinea acestora de a încheia acte juridice
personal, înså de regulå numai cu încuviin¡area
prealabilå a ocrotitorului legal (art. 9 Decret 31/
1954 ¿i art. 133 din Codul familiei).

În toate cazurile, atunci când este vorba despre
situa¡ia ¿i tratamentul juridic al minorului, normele
dreptului intern consfin¡esc principiile ¿i regulile

dreptului interna¡ional acceptate în tratate ¿i con-
ven¡ii ratificate de România, care asigurå prevalen¡a
interesului superior al copilului. Ca regulå generalå,
nici o interven¡ie în domeniul sånåtå¡ii nu se poate
efectua decât dupå ce persoana vizatå ¿i-a dat con-
sim¡åmântul liber ¿i în cuno¿tin¡å de cauzå, dupå
ce aceasta a primit în prealabil informa¡ii adecvate
în privin¡a scopului ¿i naturii interven¡iei, precum
¿i în privin¡a consecin¡elor ¿i riscurilor, ea putând
în orice moment så-¿i retragå consim¡åmântul.

În ceea ce prive¿te minorul, cåruia îi lipse¿te ca-
pacitatea de a consim¡i, trebuie ¡inut seama cå o
interven¡ie nu se poate efectua decât cu autoriza¡ia
reprezentantului såu legal sau a unei alte autoritå¡i,
persoane ori instan¡e desemnate prin lege. Pårerea
minorului va fi luatå în considerare ca un factor
din ce în ce mai hotårâtor, în raport de vârsta ¿i cu
gradul såu de maturitate. ªi în cazul minorului, auto-
riza¡ia acordatå poate fi retraså în orice moment.
A¿a se precizeazå în textele interna¡ionale (Con-
ven¡ia Na¡iunilor Unite din 20 noiembrie 1989 cu
privire la drepturile copilului: Conven¡ia Europeanå
de la 4 aprilie 1997 pentru protec¡ia drepturilor
omului ¿i a demnitå¡ii fiin¡ei umane fa¡å de apli-
ca¡iile biologiei ¿i medicinei), acestea fåcând parte,
a¿a cum am aråtat, din ordinea internå de drept,
dupå ratificare. Ele se reflectå, în linii generale, în
actuala Lege nr. 95/2006, în capitolul referitor la
acordul pacientului informat. Astfel, legea stabile¿te
vârsta pentru exprimarea consim¡åmântului infor-
mat, la 18 ani.

Totu¿i, minorii î¿i pot exprima consim¡åmântul
în absen¡a pårin¡ilor sau reprezentantului legal, în
situa¡ii de urgen¡å, când pårin¡ii sau reprezentantul
legal nu pot fi contacta¡i, iar minorul are discer-
nåmântul necesar pentru a în¡elege situa¡ia medicalå
în care se aflå, dupå împlinirea vârstei de 14 ani,
precum ¿i în situa¡iile medicale legate de diag-
nosticul ¿i tratamentul problemelor sexuale ori repro-
ductive, ale minorului în vârstå de peste 16 ani, la
solicitarea expreså a acestuia.

Atunci când minorul este lipsit de discernåmânt,
iar reprezentantul legal nu poate fi contactat pentru
a-¿i da consim¡åmântul, medicul poate solicita auto-
rizarea efectuårii actului medical autoritå¡ii tutelare
ori, dupå caz, poate ac¡iona fårå nici un acord, în
situa¡ii de urgen¡å, când intervalul de timp pânå la
exprimarea acordului ar pune în pericol, în mod
ireversibil, sånåtatea ¿i via¡a minorului.

CONCLUZII

1. Informarea copilului bolnav ¿i spitalizat este o
necesitate. Pediatrii au responsabilitatea de a
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elabora materiale informative pe care så le punå
la dispozi¡ia reprezentan¡ilor legali ¿i copiilor,
adaptate vârstei ¿i dezoltårii acestora.

2. Sub rezerva unor situa¡ii excep¡ionale, nici o
manevrå medicalå – indiferent de natura ori fina-
litatea acesteia – nu trebuie efectuatå fårå acordul
celor chema¡i så exprime consim¡åmântul în locul
minorului, ca o garan¡ie strictå a dezvoltårii armo-
nioase a acestuia ¿i ca o formå de respect a drep-
turilor sale recunoscute de lege.

3. Copilul de vârstå pre¿colarå nu posedå aptitudini
pentru a participa la luarea deciziilor ¿i, în conse-
cin¡å, reprezentantul legal trebuie så aprobe sau
så refuze interven¡ia medicalå, reprezentând in-
teresul copilului bolnav.

4. Copilul de vârstå ¿colarå poate participa la luarea
deciziilor medicale, dar el nu posedå pe deplin

capacitatea de a decide, consim¡åmântul fiind
luat de la reprezentantul legal, pânå la împlinirea
vârstei de 14 ani.

5. Copilul cu vârsta cuprinså între 14-18 ani,
considerat a avea capacitatea restrânså de
exerci¡iu, poate så-¿i dea consim¡åmântul numai
dupå informarea prealabilå a pårin¡ilor.

6. Adolescentul care a împlinit vârsta de 16 ani
poate så-¿i exprime consim¡åmântul în absen¡a
pårin¡ilor în cazul tratamentelor referitoare la boli
sexuale sau ale reproducerii, la solicitarea expreså
a acestuia, sau în cazul unor urgen¡e.

7. Deciziile în numele copiilor sau adolescen¡ilor
trebuie luate în mod interdisciplinar ¿i cooperant,
prin participarea activå a familiei ¿i a adoles-
centului însu¿i.
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