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În acest debut de mileniu, sarcina ¿i na¿terea
fac obiectul unei îngrijiri medicale sporite, datoritå
unei aten¡ii deosebite ale politicilor economice ¿i
sociale în majoritatea ¡årilor. În ciuda acestor
precau¡ii, în fiecare an, în ¡årile europene aproape
20.000 de nou-nåscu¡i sunt amenin¡a¡i cu suferin¡a
la na¿tere, fapt pentru care serviciile de reanimare
neonatalå s-au dezvoltat fårå precedent.

Cu toatå explozia tehnologicå, existå situa¡ii în
care neonatologii sunt nemul¡umi¡i de rezultatul
muncii lor. Este vorba de numårul de nou-nåscu¡i
care supravie¡uiesc manoperelor de reanimare

extremå, cât ¿i calitatea post natalå a calitå¡ii vie¡ii
acestora ¿i a familiilor lor. Plecând de la aceste
constatåri, societå¡ile neonatologilor din întreaga
lume încearcå så furnizeze membrilor linii generale
de conduitå în acest domeniu atât de delicat ¿i
controversat.

DEFINIREA TERMENILOR

Pentru a nu se crea confuzii în utilizarea
cuvântului eutanasie, ale cårui defini¡ii sunt
multiple ¿i controversate ¿i pentru a se ¡ine cont
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REZUMAT
Numeroasele decese care au loc la ora actualå în serviciile de neonatologie aduc în discu¡ie liniile generale din
acest domeniu delicat ¿i controversat.
Medicii practicieni au nevoie de protocoale care så reglementeze defini¡iile, situa¡iile clinice diverse, dar ¿i
obliga¡iile echipei medicale ¿i de îngrijiri, în anumite circumstan¡e ¿i proceduri particulare.
Problema opririi vie¡ii în medicina neonatalå iese din context când este vorba de alte discipline din pediatrie sau
despre medicina adultului, pentru cå nou-nåscu¡ii sunt la începutul vie¡ii ¿i nu la sfâr¿itul ei ¿i au în mod simbolic
întreaga via¡å în fa¡a lor. De aceea, obiectivul acestui articol este de a ini¡ia o dezbatere între speciali¿ti, în
special în ce prive¿te limitarea ¿i chiar oprirea suportului vital, în situa¡iile decizionale delicate.

Cuvinte cheie: eticå, reanimare, neonatologie.

ABSTRACT
The numerous deaths occurring nowadays within the neonatology departments of the hospitals, bring to
discussion the general aspects of this highly delicate and controversial field.
The practitioner doctors need protocols to regulate the definitions, different clinical situations, and also the
duties of the medical and care team under certain circumstances and particular procedures.
The problem of life stopping in the neo-natal medicine is out of the context when we talk about other disciplines
within pediatrics or adult medicine, as the new-born are beginning their lives and not ending them, and
symbolically their entire life is out there waiting. That is why, the subject of this article is to initiate a debate
among specialists, especially concerning the limitation and even stopping of life supporting, in delicate decisional
situations.
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de specificul neonatologiei, bioeticienii au adoptat
pentru acest domeniu urmåtoarele defini¡ii:

a) Tratamente de suport vital – orice tehnicå
medico-chirurgicalå care vizeazå sus¡inerea
uneia sau mai multor func¡ii vitale. Ex.:
ventila¡ia mecanicå pe sondå endotrahealå.

b) Tratamente curative – orice interven¡ie tera-
peuticå care vizeazå vindecarea pacientului.
Ex.: antibioterapia în tratamentul unei ståri
infec¡ioase.

c) Îngrijiri pentru men¡inerea calitå¡ii vie¡ii –
totalitatea atitudinilor care vizeazå asi-
gurarea unei bunåståri bio-psiho-sociale.
Ex.: hidratarea, protec¡ia termicå, trata-
mentele antalgice, afectivitate etc.

d) Ab¡inerea de la efectuarea tratamentelor de
orice fel – decizia de a nu se întreprinde nici
o interven¡ie terapeuticå, altele decât cele
care ¡intesc calitatea vie¡ii. Ex.: reintubarea
endotrahealå, interven¡ii chirurgicale.

e) Limitarea tratamentelor – decizia de a se
renun¡a la punerea în practicå a unui tra-
tament suplimentar în raport cu cele care sunt
deja în curs de desfå¿urare. Ex.: epurarea
extra-renalå, oxigenarea extra-corporalå,
reinterven¡ia chirurgicalå. De men¡ionat cå
în tot acest timp, îngrijirile de men¡inere a
calitå¡ii vie¡ii continuå. Aceastå decizie co-
respunde cu refuzul tratamentelor inutile.

f) Încetarea sau oprirea tratamentelor – decizia
de a întrerupe tratamentele de suport vital
¿i/sau tratamentele curative. Acest termen
include implicit ideea unei mor¡i acceptate.
Ex.: oprirea ventila¡iei mecanice.

g) Oprirea vie¡ii – utilizarea medica¡iei ce vi-
zeazå întreruperea vie¡ii ¿i care nu depinde
de tratamentele de suport vital. Ex.: aneste-
zice generale.

SITUAºII ÎNTÂLNITE ÎN PRACTICA COTIDIANÅ

În practica medicalå, se disting trei perioade în
care, dacå întrebårile bioetice care se pun sunt
acelea¿i, modul lor de abordare ¿i rezolvare nu
sunt identice.

A. Perioada antenatalå

Aceastå perioadå se caracterizeazå prin faptul
cå fåtul se dezvoltå în cavitatea uterinå ¿i orice
interven¡ie care se face asupra lui trece obligatoriu
prin corpul mamei, care trebuie deci så-¿i dea con-
sim¡åmântul pentru orice act medico-chirurgical.
Evident, în situa¡ii de extremå urgen¡å ce comportå

un pericol vital pentru mamå, deciziile vor fi luate
de obstetricieni ¿i anestezi¿ti, iar neonatologul va
prelua nou-nåscutul în sala de na¿tere. Pot fi
întâlnite diferite situa¡ii:

– amenin¡area iminentå a na¿terii premature
în care este ridicatå problema limitei de via-
bilitate;

– întârziere de cre¿tere intrauterinå severå
(ICIU);

– ruptura prematurå a membranelor cu riscul
de hipoplazie pulmonarå a n.n.;

– malforma¡iile fetale;
– prezen¡a la mamå a unei boli grave, fårå

raport cu situa¡ia obstetricalå;
– sarcinile gemelare în care unul din n.n. este

atins de o patologie severå.
Ultime douå situa¡ii constituie tema conflictelor

de interese între fetus ¿i mamå sau între doi fetu¿i.

B. Perioada perinatalå

Problematica cea mai frecventå este cea a stårii
de moarte aparentå. La ora actualå, toate echipele
de reanimatori admit cå ace¿ti copii trebuie så
beneficieze imediat ¿i în mod sistematic de ma-
nevre specifice de reanimare, oricare ar fi cauza
presupuså a suferin¡ei lor. De altfel, majoritatea
acestor nou-nåscu¡i vor dobândi dupå câteva
minute de reanimare o stare clinicå satisfåcåtoare.
Totu¿i, unii dintre ei vor prezenta în continuare o
stare de anoxie ¿i de tulburåri hemo-dinamice. În
aceste cazuri, se pune problema momentului în
care se vor instala sechelele cerebrale grave ¿i ire-
versibile. Interoga¡iile pe care ¿i le pune echipa
de reanimatori se referå la: Cât timp trebuie conti-
nuatå reanimarea? Când este autorizatå oprirea
manoperelor de resuscitare ¿i declararea mor¡ii
copilului?

În afara copiilor nåscu¡i la limita viabilitå¡ii sau
cu o greutate micå la na¿tere, existå ¿i alte situa¡ii
extreme. Este vorba de descoperirea la na¿tere a unor
anomalii malformative sau genetice nedepistate în
perioada antenatalå ¿i când incertitudinea asupra unui
diagnostic precis ¿i consecin¡ele pe termen lung nu
pot fi evaluate în mod spontan în sala de na¿tere.

Aceastå situa¡ie este delicatå, cåci este im-
posibilå oprirea vie¡ii unui astfel de copil, pentru
cå pårin¡ii percep aceastå manoperå incorectå ¿i
total irezonabilå.

C. Perioada postnatalå

Schematic, patru mari categorii de n.n. sunt
admi¿i ¿i trata¡i în serviciile de reanimare neo-
natalå:
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a) Prematurii – constituie o popula¡ie foarte
vulnerabilå (cu cât vârsta gesta¡ionalå este mai
micå), din cauza imaturitå¡ii uneia sau mai multor
func¡ii vitale. În prima såptåmânå de via¡å, ei pot
fi victimele urmåtoarei patologii: detreså respira-
torie gravå, slåbire multivisceralå, tulburåri hemo-
dinamice severe (gradul III-IV).

Începând cu prima såptåmânå de via¡å, pot
surveni ¿i alte probleme generatoare de leziuni
grave, fie secundare imaturitå¡ii de dezvoltare, fie
tratamentelor utilizate. Este vorba de producerea
unor leziuni neurologice majore (leucomalacia
periventricularå, hidrocefalia acutå post-hemo-
ragicå), care duc în timp la instaurarea handicapului
neuro-motor, senzorial ¿i/sau intelectual grav. La
fel stau lucrurile în cazul sechelelor respiratorii
grave, care antreneazå o insuficien¡å respiratorie
cronicå (displazia bronho-pulmonarå), care aduce
în discu¡ie ventila¡ia mecanicå de lung parcurs prin
traheotomie. Mult mai rar ne putem confrunta cu
n.n. cu atrezii intestinale întinse.

b) La copilul nåscut la termen, situa¡ia cel mai
des întâlnitå este cea de encefalopatie anoxo-is-
chemicå de origine perinatalå.

c) Mai rar, dilemele se pot ivi în jurul pato-
logiilor dobândite: infec¡ia meningo-encefalicå,
insuficien¡a renalå gravå.

d) Nu în ultimul rând, trebuie avute în vedere
malforma¡iile ¿i anomaliile cromozomiale. La
acestea se adaugå bolile metabolice, dintre care
unele sunt netratabile ¿i cu pronostic nesatisfåcåtor.

PRINCIPII ETICE GENERALE

Fetusul ¿i nou-nåscutul

Fesusul ¿i nou-nåscutul sunt recunoscu¡i ca
fiin¡e umane. Din acest motiv, ei trebuie så bene-
ficieze de toatå investi¡ia ¿i rigoarea pe care ne-o
pune la dispozi¡ie ¿tiin¡a medicalå. În termeni de
bioeticå, aceasta impune aplicarea urmåtoarelor
principii: binefacerea, nevåtåmarea, respectul auto-
nomiei ¿i echitatea.

Fa¡å de n.n., responsabilitatea profesionalå ¿i
moralå a echipei medicale ¿i de îngrijiri trebuie så
fie angajantå. Adicå, ini¡ierea unei reanimåri nu
implicå întotdeauna continuitatea sa, atunci când
se estimeazå un prejudiciu pentru copil. Posibilitatea
de a limita sau de a întrerupe tratamentele, ba chiar
de a recurge uneori la oprirea vie¡ii, face parte din
istoria îngrijirii pacientului ¿i depinde în mare
måsurå de valorile culturale ale echipei de îngrijiri.

În practica cotidianå, echipa medicalå are de
luat decizii dificile ¿i delicate, de la care nu se

poate sustrage, fårå a renun¡a la responsabilitatea
fa¡å de copil ¿i de familia sa. Domeniul de con-
troverse ¿i uneori de dezacord, deciziile medicale
vor fi în a¿a fel purtate, asumate ¿i reflectate, încât
så existe o coeren¡å umanå, medicalå ¿i socialå.

Etica responsabilitå¡ii

Decizia de via¡å, adicå de continuare a reani-
mårii, råspunde obliga¡iei de îngrijire. Ea angajeazå
responsabilitatea într-un al doilea timp, ¿i anume
cå îngrijirile ini¡iale întreprinse pot så se dove-
deascå dåunåtoare pentru viitorul copilului, dacå
acesta este putåtor de sechele ¿i handicapuri grave.

Responsabilitatea cuprinde nu numai un an-
gajament fa¡å de copil ¿i familia acestuia, ci ¿i fa¡å
de societate, pentru cå, pe de o parte, mijloacele
materiale depind de deciziile autoritå¡ilor statului,
iar pe de altå parte societatea ne-a investit cu o
misiune fa¡å de ace¿ti bolnavi.

Calitatea vie¡ii

No¡iunea de calitate a vie¡ii reprezintå incon-
testabil unul dintre elementele cheie ale medicinii
peri-natale ¿i, într-o manierå mult mai generalå, a
medicinii. Tentativele de formalizare a scårilor de
calitate a vie¡ii, precum criteriul decizional, råmân
într-o manierå generalå dificil de exploatat.

Dacå obiectivele în termen de capacitate pot fi
efectiv determinate, acordând a¿adar reprezentåri
posibile a ceea ce va fi din punct de vedere fizic,
rela¡ional ¿i social, via¡a copilului ¿i implicit a adul-
tului, nu permit så se anticipeze în totalitate capa-
citatea lor de a tråi handicapul. De aceea, echipele
de îngrijiri ¿i familia devin implicit cele care vor
evalua dorin¡a, acceptarea sau neacceptarea ¿i mai
mult încå sensul dat, în situa¡ii deseori dominate
de incertitudinea unui pronostic exact.

Interesul superior al copilului

Decizia de limitare sau întrerupere a trata-
mentului ¿i/sau chiar de moarte în context de reani-
mare, aduce în discu¡ie ca prim principiu interesul
superior al copilului. Acest principiu garanteazå
înainte de toate cå deciziile care se iau nu se sub-
ordoneazå posibilelor presiuni profesionale, socio-
culturale sau economice. Aceastå pozi¡ie implicå
prevalen¡a principiului de binefacere ¿i nu de våtå-
mare fa¡å de pacient, expresie a exercitårii respon-
sabilitå¡ii medicale.

Recunoa¿terea n.n. ca om ¿i pacient ¿i apårarea
interesului såu în toate dimensiunile sale umane,
rela¡ionale, fizice ¿i sociale, implicå mult mai mult
decât aplicarea principiilor simple în vederea
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deciziei. Din respect fa¡å de interesul superior al
copilului, coeren¡a de inten¡ie între ante ¿i post-
natal, începând chiar cu diferen¡ele juridice
actuale, då o expresie concretå responsabilitå¡ii
medicale în termeni de echitate, chiar dacå ea e
dificil de tradus în practicå.

Procedurå ¿i încålcarea deciziilor procedurale

Maniera în care s-ar putea decide ¿i pune în
practicå oprirea tratamentelor schimbå profund
valoarea eticå ¿i moralå a actului medical. Pro-
cedura va fi aplicatå pentru fiecare situa¡ie în parte,
fårå a ceda niciodatå tenta¡iilor de banalizare în
aplicarea standardizårii medicale sau sociale.
Permi¡ând men¡inerea unei distan¡e între recursul
posibil în luarea deciziei de sfâr¿it de via¡å ¿i reali-
zarea sa, procedura joacå un rol simbolic peste
care totu¿i nu putem trece.

Modalitå¡ile ¿i procedurile exprimå cam în
acela¿i fel cum în inimå se då o luptå dificilå ¿i
dramaticå, pentru cå noi respectåm n.n. ca per-
soanå, atunci când decidem moartea sa. De aceea,
nu ne putem mul¡umi cu un discurs care så nege
dificultå¡ile care le implicå decizia de a låsa så
moarå un n.n.

Procedura reprezintå un råspuns la interzicerea
legalå de a produce moartea, exprimatå prin texte
legislative ¿i Codul deontologic. Rigoarea pro-
cedurii este singurul mod de a face posibilå încål-
carea legii în ce prive¿te actul de oprire a vie¡ii.

OBLIGAºII ALE ECHIPEI MEDICALE ªI DE
ÎNGRIJIRI ÎN APLICAREA PROCEDURII DE

OPRIRE A VIEºII

Pentru o bunå practicå în rezolvarea dilemelor
etice discutate mai sus, consideråm cå în toate
cazurile trebuie continuat un demers în patru etape:
discu¡ie, informare, decizie ¿i înso¡ire. Este de dorit
ca aceste etape så fie individualizate, chiar dacå
în practica cotidianå ele se suprapun în timp.

Discu¡ia

Ea este obligatorie înaintea luårii oricårei
decizii. Discu¡ia are trei obiective principale: re-
unirea principalelor date medicale, plasarea acestor
informa¡ii în contextul ¿i istoria pacientului ¿i favo-
rizarea coeziunii echipei medicale ¿i de îngrijiri în
succesiunea situa¡iilor cu caracter etic, susceptibile
de a fi vulnerabile. La sfâr¿itul discu¡iei, toate op¡i-
unile terapeutice trebuie expuse în a¿a fel, încât
så existe posibilitatea ca ele så fie în¡elese de to¡i
membrii. Discu¡ia se va consemna în dosarul
medical al pacientului.

Informarea

Conform Codului deontologic ¿i Legii paci-
entului, informa¡ia trebuie så fie clarå, loialå ¿i
consim¡itå. Unicul scop al muncii rela¡ionale este
de a apåra via¡a copilului, chiar dacå aceasta va fi
întreruptå la un moment dat.

Atunci când situa¡ia devine disperatå, este ne-
cesar ca pårin¡ii så în¡eleagå cå s-a fåcut tot ce
este posibil din punct de vedere medical, iar co-
pilul va fi asistat pânå în ultimele sale clipe.

Un alt scop este ob¡inerea consim¡åmântului
pårin¡ilor în concordan¡å cu deciziile luate de
echipa medicalå, fårå înså ca responsabilitatea lor
så fie direct angajatå, astfel încât ei så poarte
greutatea decizionalå a mor¡ii copilului.

Decizia

În afarå de câteva cazuri bine definite, nici o
decizie nu trebuie så fie luatå de urgen¡å. Res-
ponsabilitatea ei este medicalå, pe baza unui acord
între cei mai experimenta¡i profesioni¿ti din echipå.
Acest exerci¡iu al responsabilitå¡ii medicale permite
neimplicarea directå a pårin¡ilor. În sfâr¿it, echipa
medicalå ¿i de îngrijiri trebuie så fie cu claritate
informate despre decizia finalå ¿i motiva¡iile care
au dus la ea. Totul trebuie så fie consemnat în do-
sarul medical al copilului.

Înso¡irea

Înso¡irea copilului la sfâr¿itul vie¡ii va fi aso-
ciatå cu måsuri de analgezie ¿i sedare progresivå,
în scopul de a evita orice suferin¡å fizicå sau psi-
hicå. Dacå este posibil va fi favorizatå prezen¡a
pårin¡ilor lângå copilul lor pânå în momentul pro-
ducerii decesului.

Prezen¡a echipei medicale ¿i de îngrijiri trebuie
så fie resim¡itå permanent. Dacå decizia de oprire
a vie¡ii nu este luatå ¿i s-a hotårât continuarea trata-
mentului de suport vital, înso¡irea copilului ¿i a
anturajului såu råmâne pe mai departe un obiectiv
important. Este vorba în aceastå situa¡ie de ela-
borarea unui proiect de via¡å.

SITUAºII PARTICULARE

În caz de oprire a tratamentelor curative, cele
patru etape ale interven¡iei vor fi aplicate într-o
unitate de reanimare neonatalå.

Perioada antenatalå

În cadrul centrelor multidisciplinare de
diagnostic ¿i tratament (maternitå¡i de tip II, III),
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neonatologul va fi inclus în echipa medicalå, for-
matå în cea mai mare parte din obstetricieni. Pe
lângå faptul cå, în eventualitatea na¿terii, va îngrijii
copilul în perioada postnatalå, el are în egalå
måsurå un rol important fa¡å de pårin¡i, pentru a-i
ajuta så ia o decizie, pentru cererile de întrerupere
de sarcinå sau fa¡å de o na¿tere cu viabilitate la
limitå.

În practicå, neonatologul intervine în urmå-
toarele circumstan¡e:

– în perioada antenatalå, cu ocazia reuniunilor
echipei medicale pluridisciplinare.

– în timpul discu¡iilor cu pårin¡ii, în prezen¡a
sau nu a obstetricianului (mai ales atunci
când mama este spitalizatå ¿i supravegheatå
ca sarcinå cu risc), pentru a oferi informa¡ii
cu privire la prognosticul copilului ¿i mo-
dalitå¡ile în care acesta va fi îngrijit dupå
na¿tere.

– uneori, dupå na¿tere în caz de transfer într-un
serviciu specializat, de ex. chirurgie infan-
tilå, pentru a face legåtura între echipa
obstetricalå ¿i echipa chirurgicalå.

Pentru echipa obstetricalå, cât ¿i pentru pårin¡i,
neonatologul reprezintå persoana mult mai fami-
liarizatå cu patologia n.n. El poate oferi pårin¡ilor
o viziune globalå despre copilul lor, omul care îl
poate proteja în viitor.

Important pentru pårin¡i este ca ei så perceapå
o coeren¡å de inten¡ie între diver¿ii profesioni¿ti
cu care vin în contact: obstetricieni, moa¿e, neo-
natologi, reanimatori, chirurgi etc.

Sala de na¿tere

Sala de na¿tere este un loc pu¡in adaptat pentru
rezolvarea dilemelor etice ¿i aceasta din mai multe
motive:

– este un loc de început, ¿i nu de sfâr¿it de
via¡å;

– urgen¡a nu permite luarea deciziilor celor
mai adecvate;

– echipa medicalå este de cele mai multe ori
restrânså ¿i lipsitå de mijloace tehnice, care
så permitå precizarea rapidå a unui diag-
nostic ¿i de a formula un pronostic precis;

– pårin¡ii, care nu au reu¿it încå så-¿i cunoascå
copilul, sunt incapabili så ia hotårâri
spontane.

Existå câteva situa¡ii în care decizia de sfâr¿it
de via¡å trebuie avutå în vedere.

– ab¡inerea de la tratament, atunci când diag-
nosticul prenatal a fost stabilit, iar situa¡ia
postnatalå imediatå este defavorabilå;

– limitarea tratamentului. De ex.: limitarea
manevrelor ini¡iale la resuscitare respira-
torie, fårå sus¡inere cardiacå (masaj cardiac
extern, administrare de adrenalinå), în caz
de neadaptare la via¡a extra-uterinå. În acest
sens, este de dorit så se stabileascå un pro-
tocol de interven¡ie;

– încetarea tratamentului, în cazul unui n.n.
în stare de moarte aparentå, la care, cu toate
manevrele de resuscitare, nu se produce o
recuperare cardiacå dupå 20 de minute.

În mod normal, atât neonatologul, cât ¿i obste-
tricianul, vor lua de fiecare datå aceste decizii
împreunå. Destul de frecvent ¿i mai cu seamå în
situa¡iile nesigure (recuperare incompletå, diag-
nostic imprecis, malforma¡ie neprevåzutå etc.), va
fi respectat principiul reanimårii de a¿teptare, adicå
n.n. beneficiazå de tratamente imediate, dupå care
este transferat într-o unitate de reanimare neona-
talå. Aici i se va face o evaluare completå ¿i docu-
mentatå, care va permite luarea unei decizii în
cuno¿tin¡å de cauzå.

În aceastå circumstan¡å, informa¡ia transmiså
pårin¡ilor, dupå reanimarea ini¡ialå, trebuie så fie
prudentå ¿i måsuratå.

La limita viabilitå¡ii

Reflec¡ia eticå referitoare la prematuritatea ex-
tremå are la bazå acelea¿i principii ca ale medicinii
perinatale în general, dar ¡inând cont de speci-
ficitatea problemei. Valorile esen¡iale råmân cele
de binefacere, de nevåtåmare ¿i de echitate.

În ceea ce prive¿te statutul de pacient, acesta trebuie
så fie recunoscut prematurului, asigurându-i-se
demnitatea ¿i dreptul individual de acces la îngrijiri,
în virtutea principiului echitå¡ii. Aplicarea unei
reanimåri de a¿teptare, continuå, dacå e cazul, decizia
de delimitare sau de separare terapeuticå; este conduita
pertinentå competentå a unui e¿alon individual. În caz
de dubiu, de acesta trebuie så beneficieze pacientul,
chiar dacå este extrem de prematur.

La limitele viabilitå¡ii, respectul vie¡ii n.n. poate
totu¿i så aparå relativizat. Iatå de ce trebuie insistat
asupra faptului cå declararea de stare civilå a
na¿terilor la limita viabilitå¡ii, îmbracå un caracter
esen¡ial pentru viitorul psihologic al pårin¡ilor,
chiar ¿i în caz de deces precoce al acestuia. Reco-
mandårile OMS sunt de a recunoa¿te na¿terile,
începând de la vârsta gesta¡ionalå de 22 de såp-
tåmâni sau de la o greutate la na¿tere de 500 gr.,
pentru orice copil nåscut viu ¿i declarat viabil.

Incertitudinea ini¡ialå a prognosticului ¿i uneori
caracterul tardiv al apari¡iei complica¡iilor, precum
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anomaliile cerebrale ale substan¡ei albe, afecteazå
în mod particular deciziile de sfâr¿it de via¡å. Echi-
pele medicale se pot confrunta deseori cu un copil
autonom, cu stare aparentå de bunå sånåtate, dar
al cårui prognostic neurologic este sever compro-
mis. Aceastå situa¡ie pune în discu¡ie dificila pro-
blemå a întreruperii suportului vital.

Oprirea suportului vital

Oprirea suportului vital la un n.n., care a do-
bândit o autonomie respiratorie este o problemå
controversatå în rândul neonatologilor. Aceasta
este consecin¡a a douå elemente strâns legate între
ele. În primul rând, este vorba de progresele
tehnico-medicale ale perinatalogiei, care au permis
supravie¡uirea n.n. cu patologii congenitale sau
dobândite severe. Pe de altå parte, nelini¿tile etice
ale celor care vin în contact cu n.n. ¿i care se în-
treabå de temeinicia ac¡iunilor lor.

În legåturå cu oprirea suportului vital, se pot
observa trei tipuri de comportamente.

– majoritatea echipelor nu recurg niciodatå la
aceastå procedurå, din cauza caracterului
såu ilegal ¿i inuman;

– alte echipe rezervå aceastå procedurå sin-
gurelor cazuri în care supravie¡uirea ini¡ialå
a copilului nu a fost posibilå decât gra¡ie
recurgerii la tratamente de suport vital ¿i
aceasta prin grija de coeren¡å între principiul
reanimårii de a¿teptare (binefacerea ini¡ialå)
¿i principiul de nevåtåmare ulterioarå, dacå
calitatea vie¡ii în viitor a copilului se consi-
derå necorespunzåtoare;

– al¡ii discutå aceastå procedurå de oprire a
vie¡ii în toate situa¡iile în care prognosticul
pare nesigur, chiar dacå s-ar fi recurs sau
nu la tratamente de suport vital, bazându-se
pe datele obiective din dosarul medical ¿i

dând prioritate interesului preeminent al
copilului ¿i principiului de echitate.

Caracterul nefast de oprire a vie¡ii n.n. vine în
contradic¡ie cu dreptul ¿i deontologia. Mul¡i
considerå cå aceastå contradic¡ie poate fi aplicatå
dacå deciziile sunt luate dupå un protocol pre-
existent, care garanteazå cå singurul de care s-a
¡inut cont este interesul unic al copilului.

În aceste situa¡ii în care se decide via¡a ¿i
moartea, se aplicå de fapt o lege de schimb între
douå lumi, cea a naturii care då via¡å ¿i trebuie la
fel într-o zi så o retragå ¿i cea a culturii, care prin
puterea medicinii, prelunge¿te ¿i sus¡ine darul
vie¡ii, dar obligå la renun¡are. Între aceste lumi,
medicul se zbate între drepturile ¿i datoriile sale.

În lumea secularizatå, decizia de oprire a vie¡ii
reprezintå tributul amânat, plåtit naturii. Acesta este
contrariul alegerii ini¡iale, de refuzare de cåtre copil
a mor¡ii, contrariul fårå de care natura exercitå
represaliile sale redutabile. Legea este deci, aceea
a unui schimb între naturå ¿i culturå, fiecare dintre
aceste douå lumi expun riscul de a fi alternativ prada
(victima) celuilalt. Ritualul de decizie în oprirea
vie¡ii define¿te deci un cadru, de aceastå datå
asigurat de eticå, unde se regularizeazå schimbul.

Totu¿i, indiferent dacå legea îi oferå dreptul sau
nu, medicul trebuie så ¿tie cå propria con¿tiin¡å
va råmâne întotdeauna mai presus de legisla¡ie.
Conformarea la legi ar instaura o autoritate
intolerabilå asupra vie¡ii persoanei, cu o serie de
consecin¡e ideologice dramatice. Omul ar fi redus
astfel la o fåpturå biologicå ¿i psihicå, ignorându-
se faptul cå el este chipul lui Dumnezeu ¿i fiul lui
Dumnezeu. Mai mult, aceastå regulå ar da na¿tere
unei nelini¿ti acute în spiritul familiei. În esen¡å,
bioetica cre¿tinå considerå eutanasia ca fiind un
act anti-social, un atentat la libertatea umanå, care
determinå anomia la nivel micro- ¿i macro-social.
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