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REZUMAT
„Dezordinile nefireşti, artificiale, contrafăcute“ (“Factitious disorder”), precum sindromul Münchausen (SM) şi 
sindromul Münchausen prin transfer (by proxy) (SMBP) reprezintă tulburări mentale severe în care o persoană 
încearcă să-i convingă pe cei din jur că ea sau persoana aflată în îngrijirea sa este bolnavă, fără scopul obţine-
rii unor beneficii.
Pacienţii cu afecţiuni de tipul SM sau SMBP pot naşte o serie de controverse şi contestări începând de la simpla 
întrebare legată de statutul de pacient până la probleme legate de confidenţialitate, intimitate, malpraxis sau 
participarea personalului medical la suferinţa pacientului. Recunoaşterea fenomenului de simulare depinde 
mult de experienţa medicului, dar existenţa unor elemente de orientare şi a unor caractere de personalitate ale 
pacienţilor sau părinţilor sunt importante.
Numeroase probleme de etică şi deontologie medicală se ridică în diagnosticarea, evoluţia şi tratamentul aces-
tor sindroame, multe devenind obiectul unor litigii medicale sau juridice. Problema este mult mai delicată şi 
implicată de consecinţe în ceea ce priveşte protecţia copilului în cazul SMBP, considerată singura formă letală, 
extrem de complexă de maltratare şi abuz. Problemele etice, medicale şi deontologice sunt diferite în cele două 
tipuri de afecţiuni, dar implicarea şi participarea personalului medical la perpetuarea simptomatologiei este un 
caracter comun, mult dezbătut. În ciuda controverselor, multe dintre aceste probleme rămân nerezolvate şi nici 
nu există ghiduri clare astfel ca medicul să poată da un răspuns adecvat în astfel de situaţii.

Cuvinte cheie: Münchausen prin transfer, copil, etică

REFERATE GENERALE

Sindromul Münchausen (SM), termen introdus 
în 1951 de către Richard Asher, cât şi sindromul 
Münchausen prin transfer (by proxy) (SMBP), de-
scris în 1977 de Meadow, sunt cuprinse astăzi în 
capitolul “Factitious disorder”, în traducere liberă 
„dezordini nefireşti, artificiale, contrafăcute“, şi re-
prezintă tulburări mentale severe clasificate în Dia-
gnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, Fifth Edition cod 300 (DSM-5) şi în OMS 
International Statistical Classification of Diseases, 
10th Revision cod F68 (ICD-10), şi sunt împărţite 
în 2 categorii (1-3).

Sindromul Münchausen (SM) reprezintă o tul-
burare mentală severă în care o persoană încearcă 
să-i convingă pe cei din jur că este bolnavă, cu sco-
pul de a deveni pacient, se autoagresionează, falsi-
fică datele, documentele şi testele medicale pentru 
a beneficia de tratament (2-4).

Sindromul Münchausen prin transfer (by proxy) 
(SMBP) reprezintă o dezordine mentală serioasă în 
care cineva „fabrică“ o boală unei alte persoane so-
licitând apoi intervenţie medicală. Cel mai adesea 
sunt implicaţi părinţii care falsifică istoricul medi-
cal al copilului, fiind considerată o formă de abuz 
potenţial letală, frecvent neînţeleasă şi nedepistată 
(4). 

La aceste 2 categorii se adaugă din anul 2000 o 
a treia categorie, Münchausen By Internet, încă ne-
clasificat in DSM-5 (5).

„Dezordinile nefireşti“ nu reprezintă falsificarea 
datelor medicale cu scopul obţinerii unor beneficii 
(financiare sau administrative). Acuzele expuse de 
mamă ca aparţinând copilului nu au drept scop ob-
ţinerea de avantaje personale, ci sunt alimentate de 
dorinţa mamelor de a le fi acordat rolul de „erou” şi 
a fi recunoscute ca fiind persoanele ce acordă cea 
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mai mare grijă copilului lor. Au fost raportate ca-
zuri în care victimele persoanelor cu SMBP dezvol-
tă SM sau vor continua să transmită „pattern-ul“ 
SMBP copiilor lor (4). 

Aceste afecţiuni „misterioase“ sunt dificil de 
tratat; terapia medicală şi psihologică sunt impor-
tante în prevenţia „autoflagelării“. 

Până în prezent aproximativ 30 de cazuri de SM 
au fost decrise la adolescenţi sau copii mai mari de 
12 ani, cel mai adesea aceste cazuri rămânând însă 
nevazute şi rar diagnosticate (6).

Aspecte legale şi etice în SM
Unele dintre aspectele etice sau legale legate de 

„dezordinile nefireşti“, fie de tip SM, fie SMBP, 
pot deveni obiectul unor acţiuni în justiţie sau de 
dezbatere publică. În ciuda controverselor, multe 
dintre aceste probleme rămân nerezolvate şi nici nu 
există ghiduri clare, astfel ca medicul să poată da 
un răspuns adecvat în astfel de situaţii (7). Nume-
roase probleme de etică şi deontologie medicala se 
ridică în diagnosticarea, evoluţia şi tratamentul 
acestor sindroame, şi asupra acestora încercăm să 
atragem atenţia. Problema este mult mai delicată şi 
implicată de consecinte în ceea ce priveşte protec-
ţia copilului în cazul SMBP, considerată singura 
formă letală, extrem de complexă, de maltratare, 
cunoscută la ora actuală. Sindromul SMBP consti-
tuie o tragedie în domeniul sănătăţii publice.

Corectitudinea diagnosticului
Recunoaşterea fenomenului de simulare depin-

de mult de experienţa, dar şi de specialitatea sau 
preocupările medicului. De exemplu, neurologii 
pun mai degrabă diagnosticul de isterie decât pe cel 
de afecţiune simulată, poate şi din cauza impactului 
social pe care această afecţiune l-ar produce (8). 
Folosind modele de prezentare clinică variate, pa-
cienţii trebuie încadraţi de personalul medical în 
una dintre cele două posibilităţi: de persoană cu 
comportament anormal sau real bolnav, fară contri-
buţia factorilor motivaţionali personali sau sociali. 
Se pun astfel două probleme. 

Prima problemă este legată de diagnosticul de-
fectuos al bolii reale (9). Această situaţie, care tre-
buie evitată obligatoriu, constă în faptul că medi-
cul, în graba sa de a demonstra prezenţa unui 
sindrom de „falsă boală“, poate cauza un diagnostic 
eronat al unei afecţiuni organice reale. Simptomele 
pacientului nu pot fi atribuite unei afecţiuni falsifi-
cate decât după o atentă analiză şi investigaţie, un 
pacient nu trebuie diagnosticat cu SM doar pe baza 
unor trăsături de caracter sau psihologice neplăcu-
te, nefireşti, neobişnuite. 

SM poate fi suspicionat la un pacient cu: istoric 
medical lung, cu neconcordanţă între istoricul afec-
ţiunii şi datele obiective, probleme medicale acute, 
aparent convingătoare, dar atipice cu simptome 
vagi şi inconsistente, spitalizări frecvente, condiţii 
medicale cu evoluţie nefavorabilă fără un motiv 
aparent, dorinţa de a fi supus unor evaluări frecven-
te, chiar intervenţii chirurgicale riscante, prezenţa 
cunoştinţelor medicale extinse „ca din carte“, atitu-
dine inconstantă de la extrem de cooperant la ex-
trem de vag în anamneză, dispoziţia şi afectivitatea 
mai favorabile şi optimiste decât ar fi justificat pen-
tru afecţiunea pacientului (4,10,11). Frecvent, paci-
entul se prezintă pentru servicii medicale în mo-
mentul în care evidenţele medicale anterioare sunt 
greu de accesat sau când personalul medical cunos-
cut sau cu experienţă lipseşte (10), sunt consultaţi 
la camerele de gardă ale spitalelor în cursul gărzilor 
aglomerate, solicită numeroase consulturi, folosind 
chiar identităţi false, au puţini vizitatori din mo-
mentul internării şi o reticenţă în a lăsa personalul 
medical să vorbească cu familia, prietenii sau alţi 
medici. Conflictele cu personalul medical apar în 
momentul în care revendicările lor legate de medi-
caţie, diagnostic şi evaluări nu sunt îndeplinite 
(3,12). Elementele examenului clinic care pot suge-
ra prezenta SM trebuie evaluate: multiple cicatrici 
chirurgicale, semne de automutilare, semne nerele-
vante la examenul neurologic, absenţa semnelor de 
deshidratare la pacienţii cu diaree şi vărsături frec-
vente, simptome care par să se înrăutăţească în tim-
pul examinării faţă de momentul contactului cu fa-
milia. 

Cel mai adesea, la primele consultaţii medicale, 
aceste simptome sunt interpretate de medici ca 
aparţinând unei afecţiuni somatice reale, cu evolu-
ţie atipică, sau unei afecţiuni rare, şi aceşti pacienţi, 
deveniţi experţi în fabricarea simptomelor, repre-
zintă provocări diagnostice. Astfel pentru persona-
lul medical devine la fel de greu a pune diagnosti-
cul sau a afirma absenţa bolii (10,11). Diagnosticul 
sindromului Münchausen este foarte dificil din ca-
uza lipsei de corectitudine a pacientului, a simpto-
melor complexe, neclare, într-o dinamică perma-
nentă. Extrem de important din momentul sus-
picionării şi pentru susţinerea diagnosticului este 
istoricul bolii, care trebuie făcut amănunţit, cu 
atenţie, cu respectarea corectă a cronologiei şi in-
ventarierea tuturor documentelor medicale. 

Trebuie depistate eventualele abuzuri, frustrări 
sau traume din perioada copilăriei (13). Este nece-
sară diagnosticarea afecţiunilor psihice (sindrom 
anxios, tulburare de personalitate) şi consulturile 
psihologic şi/sau psihiatric sunt indispensabile 
(3,10,11).
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Aspectul etic şi legal în sindroamele de tip SM 
sau SMBP se referă la răspunderea de malpraxis 
medical din cauza lipsei de diagnostic a unei afec-
ţiuni reale şi catalogarea acesteia ca SM sau SMBP. 
În aceste situaţii, personalul medical este pus în di-
ficultate de apărare, chiar când pacientul este ob-
servat că-şi produce autoagresiuni. Afirmaţia stan-
dard în astfel de cazuri este că boala iniţial a fost 
reală, dar greşit diagnosticată şi tratată, astfel încât 
pacientul este desfigurat sau prezintă dizabilităţi 
permanente. Indiferent de probe, judecătorii şi jura-
ţii au tendinţa de a considera SM sau SMBP puţin 
probabil şi credibil şi presupun că pacientul are o 
boală psihică. Prezenţa unui pacient cu stare bună, 
comportament adecvat, îngrijit, în sala de judecată 
înclină balanţa în favoarea pacientului (14).

Cea de-a doua problemă este legată de diagnos-
ticul defectuos al bolii simulate (15). În acest sce-
nariu, un pacient cu tulburare de tip SM sau SMBP 
dă în judecată personalul medical şi instituţiile me-
dicale pentru eşecul lor de a detecta faptul că boala 
pentru care a fost îngrijit este falsă. Afirmaţia este 
că, urmare a acestui eşec şi acestor greseli, toate 
tratamentele au fost aplicate necorespunzător, efec-
tele iatrogene au fost complet nejustificate, iar me-
dicul a încălcat protocoalele de îngrijire în confor-
mitate cu diagnosticul. 

O altă provocare în sindroamele de falsificare a 
bolii o reprezintă posibilitatea ca medicii să fie im-
plicaţi ca martori sau ca experţi şi trebuie să fie ca-
pabili să ajute un juriu să deosebească înşelătoria 
sau sindroamele de falsă boală de afecţiuni somati-
ce reale.

Pacienţi reali sau nu?
O asociere strânsă există între comportamentul 

de om bolnav la unii pacienţi şi potenţialele avanta-
je sau beneficii pe care societatea le oferă oameni-
lor cu dizabilităţi. „Rolul de bolnav este un statut 
parţial legitim şi condiţionat care ar putea fi datori-
tă avantajelor şi câştigurilor sociale potenţiale“ 
(16).

S-a observat că „în ciuda reducerii bolilor, pato-
logic vorbind, şi a perfecţionării abilităţilor medici-
lor de vindecare, numărul persoanelor bolnave este 
în creştere“ (17). În plus, societatea acceptă mai 
uşor ideea unei afecţiuni fizice decât pe cea a unei 
tulburări comportamentale sau emoţionale sau „lip-
sa capacităţii de adaptare la condiţiile de viaţă“ 
(17).

Prima problemă este asupra gradului de înşelă-
ciune/minciună voluntară în „dezordinile nefireşti“. 
O a doua problemă este legată de dificultatea recu-
noaşterii conceptului de înşelăciune medicală din 

partea multor medici care au rămas reticenţi şi ne-
încrezătzori asupra eventualităţii ca pacientul să 
aibă un comportament mincinos pentru a influenţa 
atitudinea medicală (18,19).

Un alt aspect important se referă la întrebarea 
dacă persoanele cu tulburare de tip „tulburări nefi-
reşti“ sunt de fapt pacienţi, prin urmare, dacă au 
dreptul la tratament şi la eliberarea de acte medica-
le din partea medicilor sau spitalelor. Asociaţia Me-
dicală Americană (AMA) şi alte organizaţii şi ex-
perţi consideră pacientul ca fiind o persoană care 
necesită îngrijire din partea personalului medical şi 
stabileşte cu acesta o relaţie bazată pe încredere, 
moralitate, responsabilitate şi colaborare cu scopul 
de a se vindeca şi a înlătura suferinţa (20,21). 

Considerând strict această definiţie, asociaţiile 
medicale profesionale şi asociaţiile pacienţilor con-
sideră că o persoană care încearcă să-şi falsifice 
boala de tip SM sau SMBP nu intră în această cate-
gorie, deci nu trebuie să beneficieze de servicii me-
dicale şi tratament. 

Responsabilitatea medicului

O problemă importantă este legată de responsa-
bilitatea medicului care descoperă un pacient sau o 
persoană care îşi falsifică boala. Însemnările medi-
cale reprezintă documente confidenţiale rezultate 
din relaţia medic-pacient şi nu trebuie comunicate 
unei terţe părţi fară consimţământul scris al pacien-
tului, cu excepţia situaţiilor în care informaţiile 
sunt cerute prin lege sau divulgarea lor protejează 
binele individului sau societăţii (20). Unii pacienţi 
refuză în mod categoric permisiunea ca medicul să 
comunice cu alţi profesionişti din domeniul medi-
cal sau chiar cu familia, în legătură cu starea lor de 
sănătate sau a copilului (22). O soluţie propusă în 
asemenea situaţii este folosirea unei afirmaţii de 
genul „Pacientul mi-a interzis să comentez asupra 
faptului că el ar avea un sindrom de tip SM sau 
SMBP“, astfel încurajându-i tacit pe ceilalţi să ci-
tească printre rânduri (22). O altă soluţie la proble-
mă invocă ideea de rea-credinţă din partea pacien-
tului. Relaţia medic-pacient, prin care se stabileşte 
dreptul la confidenţialitate, prevede ca atât medicul 
cât şi pacientul să efectueze rolurile lor în bună-
credinţă, respectând riguros adevărul pentru ca me-
dicul să poată acţiona spre binele pacientului indi-
ferent de circumstanţe (20). Conform acestui punct 
de vedere, relaţia corectă, etică, dintre medic şi pa-
cient încetează să mai existe atunci când pacientul 
se angajează în înşelăciune medicală şi minciună 
(acţionează cu rea-credinţă). Astfel, medicul poate 
să înceteze să mai respecte, din punctul de vedere 
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al pacientului, dreptul la confidenţialitate, împărta-
şind informaţii medicale cu alţi specialişti şi cu fa-
milia în ideea rezolvării cazului, spre binele pacien-
tului, pentru a evita intervenţiile medicale inutile. 

Culpabilitatea juridică a pacientului
O persoană care fură este considerată vinovată, 

judecată şi condamnată la plata unor amenzi. Un 
pacient care îşi falsifică boală fură timpul medicilor 
şi consumă nejustificat resursele medicale, dar el 
va fi rareori supus acuzării şi pus să răspundă penal 
(23). Prin legislaţia mai multor ţări se ridică proble-
ma legată de o posibilă fraudă şi plata de amenzi 
din partea pacientului. O estimare realizată asupra 
costurilor consumului de resurse medicale determi-
nate de pacienţii cu SM în SUA evidenţiază cheltu-
ieli de 40 milioane dolari/an (24).

 Intimitatea pacientului
O problemă suplimentară de etică şi legalitate 

este legată de încălcarea intimităţii pacientului în 
încercarea de a descoperi obiectele sau mijloacele 
prin care acesta încearcă falsificarea unei boli. Me-
dicul trebuie să respecte şi să militeze pentru res-
pectarea intimităţii pacientului sub toate formele: 
fizic, prin respectarea intimităţii spaţiului personal, 
informaţional, implicând datele personale, decizio-
nal, respectând alegerile personale, şi relaţional, 
referitor la familie sau alte relaţii personale (20). 
Intimitatea nu este absolută şi trebuie decisă şi ju-
decată legat de nevoile pacientului şi de resursele 
unităţilor medicale şi pacienţii trebuie informaţi 
asupra eventualelor probleme legate de intimitate 
(24).

Încrederea pacientului şi accepţiunea sa de a că-
uta în lucrurile personale trebuie câştigată, nelăsân-
du-l niciodată să suspicioneze ideea personalului 
medical asupra caracterului fals al bolii. Pacientul 
poate insista asupra faptului ca nu are nimic de as-
cuns şi poate accepta căutarea. În unele spitale din 
multe ţări percheziţionarea pacientului la internare 
este obligatorie (4,22).

Acoperirea video, inclusiv în saloanele pacienţi-
lor, prin camere ascunse, în scopul de a depista pa-
cienţii cu afecţiuni false, este foarte controversată. 
Folosirea camerelor pentru monitorizarea pacienţi-
lor nu se consideră că ar viola intimitatea acestora 
dacă ele sunt folosite de obicei pentru monitorizare 
în anumite servicii (ATI), însă aplicarea acestei me-
tode doar pentru pacienţi selecţionaţi devine o pro-
blemă. Argumentele pro şi contra iau în discuţie 
problema existenţei intimitaţii pacientului la spital, 
cele mai multe voci susţinând ideea că în saloanele 

spitalului nu putem avea pretenţia de intimitate, iar 
supravegherea video este utilă în special în dovedi-
rea cazurilor de abuz în SMBP (25,26). Consultan-
ţii juridici trebuie să se întâlnească cu echipa medi-
cală ori de câte ori o asemenea decizie de urmărire 
video ar trebui luată, şi se recomandă ca spitalele să 
aibă proceduri clare pentru aceste situaţii. 

În ţara noastră, aceste probleme legale legate de 
sindroamele de „false afecţiuni“ nu se pun încă cu 
aceeaşi acuitate ca în alte ţări, motivate pe de o par-
te de reticenţa şi lipsa de încredere a medicilor le-
gate de posibilatea mimării unor boli de către paci-
enţi, de lipsa de experienţă în depistarea şi evaluarea 
unor astfel de pacienţi şi, nu în ultimul rând, de lip-
sa cunoştinţelor legislative ale medicilor şi pacien-
ţilor, dar şi de absenţa unor coduri legislative care 
sa acopere aceste situaţii. 

Confidenţialitatea şi informarea pacientului 
O problemă etică delicată este legată de legalita-

tea înregistrării pacienţilor cu SM în registre sau 
liste de pacienţi care să fie puse la dispoziţie insti-
tuţiilor medicale la nivel naţional şi internaţional 
urmând a fi folosite pentru identificarea persoane-
lor cu SM care solicită servicii medicale în multiple 
centre medicale. Pentru personalul medical aceste 
registre sunt utile, dar legislaţia multor ţări le con-
sideră drept o violare a confidenţialitătii asupra 
afecţiunii pacientului (27). Avocaţii pentru dreptu-
rile pacienţilor ridică problema că persoanele pla-
sate pe aceste liste ar putea primi îngrijiri medicale 
neadecvate în momentul când au o reală problemă 
de sănătate, luând în considerare istoricul de multi-
ple acuze neautentice. O altă îngrijorare este legată 
de faptul că pe aceste liste ar putea fi trecute per-
soane doar pentru simplul motiv că sunt necoope-
rante sau că specialiştii din domeniul medical nu au 
putut stabili diagnosticul. Susţinătorii înfiinţării 
acestor registre folosesc drept argument faptul că 
pacienţii vor fi ajutaţi deoarece nu vor mai fi supuşi 
unor investigaţii, proceduri şi tratamente inutile şi 
dureroase.

Aspecte legale şi etice ale sindromului 
Münchausen prin transfer (by proxy)

În multe state, legea consideră cu ambiguitate 
acest sindrom, ca şi vinovăţia abuzatorului acuzat 
(afectat de această patologie), faţă de victimă.

În România, această ambiguitate a fost rezolvată 
prin: Hotărârea nr. 49 din 19 ianuarie 2011, publi-
cată în M.O., care vine să actualizeze Legea nr. 
217/2003 privind violenţa în familie. „SMBP re-
prezintă crearea artificială de către părinte a unei 
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boli a copilului; boala este indusă prin administra-
rea voluntară de medicamente sau substanţe, ori 
prin susţinerea existenţei unor simptome la copil 
care nu au fost niciodată confirmate de către speci-
alişti. În ambele cazuri, părinţii solicită medicilor 
numeroase investigaţii medicale sau chirurgicale, 
victimizând repetat copilul. Orice semn funcţional 
poate fi invocat de către părinţi pentru a obţine in-
vestigaţii şi proceduri dureroase şi intruzive pentru 
copil“ (28).

Trebuie menţionat, de asemenea, că deseori ju-
decătorii şi juraţii erau, până de curând, neîncreză-
tori faţă de existenţa acestei forme de abuz, influen-
ţaţi şi de pledoariile „docte“ ale avocaţilor părinţilor 
(19).

SMBP trebuie privit ca o formă de abuz asupra 
copilului, condiţie ameninţătoare de viaţă asociată 
cu un comportament particular psihotic şi posibile 
complicaţii iatrogene (10).

Motivele justificative pentru SMBP

Principalele motivaţii pentru SMBP din punctul 
de vedere al părintelui făptuitor-abuzator (cel mai 
frecvent mama), care falsifică boala copilului, sunt 
(10,29-31):

• Câştigarea simpatiei, atenţiei, respectului şi
recunoaşterii publice prin jucarea rolului de
mamă devotată, iubitoare, singura capabilă
să-şi salveze copilul

• Dovedirea în faţa celorlalţi a nivelului ridicat
de cunoştinţe medicale

• Dorinţa să-şi dovedească, prin înşelarea ex-
perţilor medicali, prin manipularea unor
„persoane importante“, că deţin cu adevărat
controlul asupra situaţiei

• Să scape de alte responsabilităţi ale vieţii co-
tidiene (educaţie, serviciu, treburi casnice),
fiind o mamă devotată cu un copil bolnav
cronic, să obţină imaginea de soţie neglijată
sau să primească ajutor şi sprijin de la alţi
membri ai familiei

• Să-şi întreţină propria imagine de persoană
care „face bine“, face lucruri importante şi
interesante

• Să participe la viaţa socială făcând parte din
„familia spitalului“, să participe la activităţi
sociale sau caritabile în cadrul diverselor de-
partamente din spital, care par mai incitante
decât simpla viaţă de membru al unei singure
familii

• Uneori ca scop secundar, dar nu elementul
motivaţional principal al SMBP, poate fi ob-
ţinerea de preparate alimentare deosebite,

atragerea atenţiei publice, media, suportul 
comunităţii sau ajutor financiar, obţinerea de 
donaţii

• Menţinerea permanentă în atenţia celorlalţi
face necesară minciuna, iar copilul trebuie să
sufere. Din cauza acestei probleme de imagi-
ne a mamei, dacă primul copil devine prea
bolnav sau decedează, mama transferă ime-
diat boala asupra altui copil (32).

Aspectele etice şi legale asociate SMBP nu se 
referă atât la individul adult făptuitor, izolat, şi rela-
ţia acestuia cu personalul medical, cât la consecin-
ţele acţiunii personalului medical asupra copilului 
ca urmare a denaturării realităţii de către părinte. Se 
ridică astfel o serie de probleme particulare în 
această afecţiune.

Părintele făptuitor şi personalul medical de 
îngrijire: parteneri la abuz? 

Multe controverse şi întrebări sunt încă prezente 
în diagnosticul de SMBP: termenul de SMBP tre-
buie atribuit părintelui făptuitor sau copilului abu-
zat? Acest sindrom este o afecţiune pediatrică sau 
psihiatrică? Cine ar trebui sa pună diagnosticul: pe-
diatrul sau psihiatrul? (33) Indiferent de răspunsu-
rile la aceste întrebări, este cert că SMBP este clar 
diferit de orice altă formă de maltratare prin impli-
carea activă a personalului medical în producerea 
morbidităţilor (34). SMBP este o formă de abuz şi 
sistemul medical ia parte, în multe cazuri, la apari-
ţia şi perpetuarea sa. Se poate considera că sunt în 
egală măsură responsabili pentru morbidităţile pro-
duse copilului părintele făptuitor şi personalul me-
dical? (35,36) SMBP este o relaţie „în triunghi“ 
specială, care se dezvoltă între părintele făptuitor, 
copilul victimă şi personalul medical, bazată pe 
abuzul copilului prin înşelăciunea părintelui asoci-
at, cu decepţia medicului curant în legătură cu im-
posibilitatea stabilirii diagnosticului sau tratamen-
tului eficient (10,30,37).

Unele mame par a avea o abilitate deosebită de 
a fi impostoare, sunt capabile să simuleze o afecţi-
une, preocupare şi grijă ieşite din comun pentru co-
pilul bolnav. Personalul medical dedicat este stimu-
lat profesional şi intelectual de cazurile provo-
catoare, nerezolvate după multiple intervenţii şi in-
vestigaţii, şi va încerca să stabilească diagnostice 
neobişnuite, rare, vor arăta mare interes pentru 
aceste persoane, alocându-le mult timp şi atenţie 
atât copilului cât şi mamei (30,34).

Acest „triunghi“ special mamă-copil-medic este 
puternic influenţat de trăsăturile adulţilor implicaţi. 
Toţi părinţii prezintă o nevoie continuă de atenţie 
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medicală legată de copilul lor fabricându-i boli. În 
toate situaţiile, părinţii victimelor SMBP îşi vor 
„alege“ medicul, vor căuta cu perseverenţă, din 
consultaţie în consultaţie, şi vor găsi “acel” medic 
care le va satisface nevoia personală de asistenţă şi 
atenţie (37).

În societatea noastră plină de litigii medicale, în 
care medicul este acuzat cu uşurinţă, pe toate cana-
lele media, de malpraxis, de lipsă de atenţie, de ne-
acordarea terapiei de urgenţă, de dezinteres pentru 
bolnav, este facil pentru părinţii victimelor SMBP 
să insiste şi să presioneze asupra personalului me-
dical să facă mai mult pentru copilul lor. În acest 
fel, personalul medical contribuie şi ajută părinţii 
victimelor să-şi chinuie copiii prin intervenţii me-
dicale fără sfârşit. Când testele anterioare, investi-
gaţiile, procedurile sau medicamentele sunt consi-
derate de familie fără rezultat sau sunt negate, 
părinţii abuzatori vor considera sistemul medical 
imcompetent, incapabil să le acorde ajutor pentru 
„sărmanul“ lor copil şi pentru mama în suferinţă 
(10,30).

Acoperirea prin supraveghere video, cu camere 
de filmare ascunse în rezervele pacienţilor, este o 
metodă prin care în alte ţări se face distincţia între 
evenimentele medicale „fabricate“ şi cele reale. To-
tusi, plasarea camerelor video în rezervele pacienţi-
lor ridică probleme etice, morale şi legale impor-
tante legate de confidenţialitatea datelor şi de 
secretul profesional. În anumite situaţii însă, aceste 
metode au fost de real folos în identificarea abuzu-
rilor asupra copilului (25,26).

Impactul SM sau SMBP asupra personalului 
medical

Relaţia părinte făptuitor-medic poate fi extinsă 
la toate categoriile de persoane din domeniul medi-
cal care participă la îngrijirea copilului (asistente, 
infirmiere), care adesea au contact mai frecvent sau 
mai prelungit cu persoanele abuzatoare şi victimele 
lor. Adesea părinţii copiilor cu SMBP pot fi carac-
terizate ca persoane încântătoare, politicoase, aten-
te, care se acomodează bine la condiţiile de spital, 
se împrietenesc cu persoane din echipa medicală 
sau cu rude ale celorlalţi pacienţi. Ca părinţi, aceş-
tia par devotaţi, atenţi, grijulii cu copilul lor, au un 
comportament de admirat. Totuşi, ei au o capacitate 
extraordinară în a păcăli personalul medical şi a di-
simula, sunt persoane cu două feţe: o faţă iubitoare, 
mamă model, o altă faţă capabilă să manipuleze, să 
mintă, să falsifice (39).

Deşi cele mai multe mame ale victimelor SMBP 
sunt destul de linguşitoare, ele pot să devină agresi-

ve în cazul în care se tem că vor pierde atenţia celor 
din jur, sunt ameninţate că vor fi expuse şi decon-
spirate sau când personalul medical are opinii con-
trare şi nu consideră necesară investigarea supli-
mentară (35,39). Aceste reacţii intense la o singură 
persoană sunt capabile să atragă diferit atenţia per-
sonalului medical, să inducă opinii şi sentimente 
contradictorii în legătură cu mama şi familia, com-
promiţând activitatea medicală în echipă (29,37).

SMBP versus formele tipice de abuz asupra 
copilului

Prima caracteristică distinctivă a SMBP faţă de 
celelalte modalităţi fizice de abuz asupra copilului 
este legată de gradul de premeditare. Cele mai mul-
te forme de abuz asupra copilului implică lovirea 
acestuia ca formă de pedeapsă pentru diferite acţi-
uni (plâns, enurezis, murdărirea hainelor), în timp 
ce abuzul din SMBP pare să nu fie provocat 
(10,30,36,39).

Cele două forme de abuz au o serie de caracte-
ristici comune: 

• copilul are istoric îndelungat medical;
• făptuitorii adulţi/abuzatorii devin furioşi şi

ostili când sunt confruntaţi cu propriul com-
portament (37,41);

• abuzatorii nu acceptă responsabilitatea pen-
tru îngrijirea sănătăţii copilului;

• starea de sănătate a copilului se îmbunătăţeş-
te brusc la separarea acestuia de familie;

• abuzatorii se pot retrage împreună cu copilul
dacă detectează suspiciunea personalului me-
dical.

Elementele care deosebesc cele două forme de 
abuz sunt prezentate în Tabelul 1 (35,40,41) .

Terapie şi educaţia pacientului
Evaluarea nu ar trebui să fie limitată la copilul 

implicat, ci ar trebui să includă, de asemenea, fraţii 
şi alţi membri ai familiei. Psihoterapia ar trebui să 
fie o metodă terapeutică de care să beneficieze 
mama, copiii afectaţi, precum şi alţi membri ai fa-
miliei. 

Educaţia pacientului, familiei şi personalului 
medical reprezintă o etapă foarte importantă în re-
cunoaşterea, prevenirea şi tratamentul SMBP. Fa-
milia necesită o atentă monitorizare pe termen lung, 
mai ales din cauza pericolului de a se repeta în în-
cercarea de a relua acelaşi tip de comportament 
într-o locaţie nouă (30).

Legislaţia SUA prevede că în cazul în care se 
suspectează o tulburare de tip SMBP medicii sunt 
obligaţi să informeze autorităţile: Servicii de pro-
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tecţie pentru copii, Servicii Sociale. Autorul (părin-
tele) este confruntat cu dovezile, va nega toate acu-
zele aduse şi va încerca externarea rapidă a co-
pilului. Confruntarea cu părintele abuzator poate 
duce la dispariţia pentru o vreme a simptomelor co-
pilului, dar în majoritatea cazurilor părinţii se pre-
zintă la alte unităţi medicale, din alt oraş. Elemen-
tul neplăcut al confruntării este deteriorarea com-
pletă a relaţiei medic-pacient-familie cu pierdea 
completă din observaţie a copilului (37).

În situaţiile grave, tratamentul şi vindecarea 
SMBP se obţin numai prin separarea copilului de 
abuzator-părinte (“total parentectomy”). Aceasta 
asigură siguranţă copilului, dar şi reversibilitate 
imediată a tuturor acuzelor. Separarea copilului de 
mamă poate fi, în acelaşi timp, un nou motiv de 
stres, îngrijorare şi traumă emoţională asupra copi-

lului care realizează despărţirea de mamă ca pe o 
pedeapsă, în viziunea sa mama fiind persoana pro-
tectoare şi grijulie, care îi vrea binele şi se preocupă 
de starea de sănătate a sa. Urmărirea penală poate fi 
necesară.

CONCLUZII

SM şi SMBP reprezintă un subiect inepuizabil, 
deosebit de interesant, pe care ar trebui să-l cunoas-
că şi rezidenţii, încă din primii ani de studii. Cu-
noaşterea acestuia este importantă pentru a putea 
diagnostica pacienţii adecvat, fapt ce ar duce la in-
stituirea unui plan terapeutic corect în cel mai scurt 
timp, dar şi pentru a ne apăra de acuzaţiile de mal-
praxis, deoarece aceşti indivizi pot fi atât proceso-
mani cât şi reclamagii.

TABELUL 1. SMBP versus formele tipice de abuz asupra copilului – diferenţe
Forma ti pică de abuz asupra copilului
„Modelul“ abuzatorului
 este tatăl vitreg sau prietenul mamei
 se evită solicitarea asistenţei medicale
 se solicită externare rapid
 comportament ti pic: ursuz, osti l, pare în pericol
 părintele lasă impresia de responsabil, dar cu o ati tudine

de „nu te pune cu mine“”
 se simte ameninţat de personalul medical
 evită contactul cu personalul medical
„Modelul“ victi mei
 prezintă semne specif ce de agresiune sau neglijenţă
 istoricul este neclar

Abuzul în SMBP
„Modelul“ abuzatorului
 Aproape totdeauna este mama
 Solicită asistenţă medicală permanent
 Nu poate accepta că are un copil sănătos şi solicită alte teste,

tratamente şi proceduri medicale, consulturi de specialitate
 Impresionează personalul medical cu cunoşti nţele sale medicale în

legătură cu starea copilului
 Are nevoie sa f e apreciată ca mamă devotată
 Doreşte atenţia personalului medical
 Devine implicată în acti vitatea departamentului unde este internat

copilul, în viaţa de familie a personalului medical sau a altor pacienţi
internaţi

„Modelul“ victi mei
 se prezintă cu simptome vagi
 istoric al bolii corect, specif c “ca în carte”
 adesea se prezintă cu un tablou ati pic de boală
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