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Preocupårile ¿i problemele de eticå medicalå
sunt în ultima vreme o componentå majorå în
practica pediatricå ¿i, în general, a medicinii.

Coduri de eticå medicalå au fost concepute cu
4-5 milenii înainte de cåtre babilonieni în „Codul
lui Hamurabi“, apoi în „Codul lui Hippocrat“, în
Grecia anticå (450-375 î. Hr.), apoi în cultura
iudaicå de Maimonide („Juråmântul lui
Maimonide“) ¿i cultura arabå (de Avicenna, 980-
1037). Preocupåri de eticå medicalå au existat ¿i
în codurile hinduse ¿i chineze.

În epoca noastrå a apårut o explozie de decla-
ra¡ii na¡ionale ¿i interna¡ionale, promulgate de OMS
sau de AMM (Asocia¡ia Medicalå Mondialå).

Principiile moderne adaptate societå¡ii noastre
au fost exprimate pentru prima datå cu claritate în
1947, cu ocazia procesului de la Nürnberg, urmat
de declara¡ia de la Helsinki (1964), Tokio (1975),
de Colocviul „Biologie et Devenir de l’homme“
(Paris-Sorbona, 1975), Congresul de la Manila
(1980), Declara¡ia de la Helsinki, revåzutå ¿i
completatå.

În ¡ara noastrå, numeroase editoriale, articole,
monografii, studii, cercetåri au fost consacrate
temei de eticå medicalå în pediatrie (prof. dr.
Gheorghe Goldi¿, prof. dr. Sebastian Nicolau, prof.
dr. Voichi¡a Hurgoiu ¿.a.).

Declara¡iile ¿i documentele interna¡ionale ale
OMS ¿i AMM, precum ¿i ale Parlamentului român
au fost prezentate în „Bioetica medicalå“ de prof.
dr. Sebastian Nicolau.

În „Etica medicalå în practica pediatricå“,
apårutå la Editura AIUS, Craiova (2008), de prof.
dr. Gheorghe Goldi¿, membru al Academiei de
ªtiin¡e Medicale, autorul ne prezintå o veritabilå
premierå editorialå, în care se prezintå pentru prima

datå – în ¡ara noastrå – aspectele de eticå medicalå
focalizate pe probleme:

• Etica medicalå ¿i terapia intensivå de resus-
citare ¿i de sus¡inere a vie¡ii (Life sustaining
treatment);

• Probleme de eticå în boala canceroaså la copil;
• Etica ¿i fåtul (afec¡iuni neonatale precon-

cep¡ionale, infec¡ii, medicamente cu efect
teratogen, radia¡iile, chirurgia prenatalå)

• Etica medicalå ¿i diagnosticul prenatal;
sfatul genetic

• Probleme de eticå medicalå ¿i prematuritatea
(combaterea hipotermiei; alimenta¡ia corectå,
¡inând seama de toleran¡a digestivå a pre-
maturilor; prevenirea ¿i combaterea in-
fec¡iilor);

• Aspecte de eticå medicalå ¿i infec¡ia cu HIV/
SIDA;

• Aspecte de eticå medicalå în boile cronice
la copil (artrita reumatoidå cronicå juvenilå,
colagenozele, hemofiliile, boala von
Willebrand, nefropatiile cu evolu¡ie cronicå/
insuficien¡a renalå cronicå, astmul bron¿ic,
diabetul zharat etc.);

• Etica medicalå în diferite religii ¿i în cultura
popoarelor;

• Aspecte de eticå medicalå în decizia de a nu
ini¡ia sau de a întrerupe terapia de men¡inere
a func¡iilor vitale (life sustaining) la copil;

• Etica ¿i transplantul de organe ¿i ¡esuturi la
copil – xenotransplantul;

• Etica medicalå ¿i nefrologia pediatricå;
• Ecologia clinicå ¿i practica pediatricå:

– aspecte legate de influen¡a factorilor de
mediu asupra dezvoltårii fizice, psihice
sau mentale ale copilului;
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– a factorilor de mediu antropogeni (crea¡i
de om) – urbanizarea, supraaglomerårile
transporturilor;

– factorilor psiho-sociali lega¡i de familie,
¿coalå, societate, grupåri etnice;

– copilul ¿i televiziunea;
– copilul ¿i råzboiul;
– sistemul de organizare sanitarå al ¡årii res-

pective;
– drogurile ¿i alcoolul;
– intoxica¡iile accidentale;
– înecul.

• Etica medicalå ¿i abuzul împotriva copiilor
(child abuse and neglect):
– sindromul Münchhausen (Münchhausen

syndrome by proxy);
– abuzul sexual;
– copilul neglijat ¿i abandonat;
– abuzul emo¡ional;
– copiii ¿i urbanizarea, copiii stråzii;
– violen¡a în familie.

• Copilul ¿i råzboiul;
• Intoxica¡iile accidentale la copil (se va avea

în vedere interac¡iunea a 3 componente:
agentul toxic, copilul – victimå –, pårin¡ii
sau cei ce au în grijå copilul);

• Înecul la copil;
• Copilul ¿i televiziunea – pe lângå aspectele

pozitive (TV trebuie så fie prietenul co-
pilului – o fereastrå spre lume, mijloc de
educa¡ie ¿i formare psihicå ¿i mentalå a
copilului –) consecin¡ele negative ale TV
asupra sånåtå¡ii ¿i stårii fizice, psihice ¿i
sociale ale copilului;

• Eutanasia în pediatrie – nu se acceptå în ¡ara
noastrå;

• Etica ¿i cercetarea în pediatrie. Deoarece
aprecierea beneficiilor ¿i a riscurilor în cadrul
programelor de cercetare este foarte complexå,
se recomandå ca protocoalele de cercetare så
fie discutate ¿i avizate în cadrul comitetelor
etice locale pentru cercetare (CLEC);

• Etica medicalå în screening-ul genetic în
pediatrie.

Terapia genicå. Cuno¿tin¡ele acumulate pânå
în prezent permit afirma¡ia cå transferul genelor
umane este posibil ¿i cå råspunsurile biologice ale
acestuia pot produce modificåri în cursul bolilor
umane.

De¿i succesele terapeutie sunt încå considerate
modeste, aceste încercåri terapeutice vor permite
dezvoltarea ¿i aplicarea de strategii din ce în ce
mai sofisticate, care vor constitui speran¡a succe-
selor în anii viitori.

M. Strauss – unul dintre cercetåtorii implica¡i în
aceastå „aventurå“ (termenul apar¡ine acestui autor),
recomandå un optimism ponderat în prezent, a¿teptând
o experien¡å pozitivå mai largå a terapiei genice.

Având în vedere datele publicate pânå în prezent,
se pot prezenta afec¡iunile „candidate“ la terapia
genicå în viitor. Aceste afec¡iuni sunt urmåtoarele:

1. Boli genetice (boli lizozomale; mucoviscidoza;
hemofilia A ¿i B; hipercolesterolemia familialå;
fenilecetonuria; miopatia tip Duchenne;
deficitul de alfa-1-antitripsinå; beta-talasemiile;
deficitul de OTC (ornitin transcarbamoilazå);

2. Boli canceroase, 3. Boli non-genetice: ma-
ladia Parkinson; maladia Alzheimer; artritele
inflamatorii; hepatitele A-D; SIDA.

Principiile fundamentale ale terapiei genice au fost
aplicate ¿i în domeniul deficitelor imunologice primitive.

De¿i datele pozitive ale terapiei genice sunt
încurajatoare, totu¿i, existå un drum lung de parcurs
pânå la aplicarea de rutinå în terapeuticå a acestei
tehnologii (M. Strauss – unul dintre promotorii
acestei terapii).

În încheiere, autorul prezintå:
– implicarea juridicå cu privire la etica medi-

calå în pediatrie;
– drepturile copilului;
– pediatrul ¿i etica medicalå în pediatrie.
Exemplele, citate în lucrare, tråite în întreg

dramatismul lor la intensitatea ardentå a specia-
litå¡ii, de cåtre autor, fac din cartea d-lui prof. dr.
Gheorghe Goldi¿ o lucrare de bazå în literatura
medicalå româneascå.

Cele 23 de capitole ale aspectelor de eticå
medicalå – practic întreaga patologie pediatricå –
începând cu terapia intensivå – în care pediatrul
este confruntat cu responsabilitatea vie¡ii ¿i a mor¡ii
unui copil, atunci când trebuie så ia decizia de a
ini¡ia sau de a opri tratamentul de sus¡inere a vie¡ii –
¿i încheind aceastå trecere în revistå fascinantå a
patologiei pediatrice cu pozi¡ia pediatrului ¿i etica
medicalå în practica pediatricå.

Aceastå carte reprezintå un veritabil model de
expunere conciså ¿i preciså ¿i, în acela¿i timp, un
„îndreptar“ de moralå pentru orice pediatru care trebuie
så fie preocupat în întreaga sa activitate de principiul
de bazå al eticii medicale, respectiv de a face maximum
de bine ¿i minimum de råu ¿i de riscuri copilului.

În încheiere, autorul recomandå tuturor pediatrilor
så nu uite cuvintele frumoase ¿i pline de
condescenden¡å, scrise de Juvenal în versetul 47 din
„Satira a XIVC-a“ „Maxima debetur puero reverentia“
(copilului i se datoreazå cel mai mare respect).
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