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Sunt puţine ramuri ale medicinii care să cunoas-

că o dezvoltare și o expansiune atât de explozivă, în 

ultimele decenii, ca Bioetica, apărută ca o necesitate 

a medicului și a pacientului de a conserva caracterul 

umanitar al știinţelor medicale, în raport cu posibi-

lităţile aparent nelimitate ale tehnologiei medicale.

Ultimele decenii ale secolului XX au fost marcate 

de o explozie a știinţelor biologice, în special a celor 

genetice, ceea ce a provocat sensibilizarea opiniei 

publice și a unor cercetători privind consecinţele 

ecologice asupra vieţii umane prezente și viitoare.

Biotehnologiile actuale s-au dezvoltat exponen-

ţial - atrăgând după sine posibilităţi de diagnostic 

și tratament uluitoare, inaccesibile practicienilor 

cu puţin timp în urmă, pe de o parte, iar pe de altă 

parte - descifrarea genomului uman, transplantul 

de organe, fertilizarea in vitro, crearea de embrioni

umani pentru folosirea celulelor lor specifi ce la tra-

tarea diferitelor defi cienţe congenitale sau a po-

tenţialilor benefi ciari - și au stârnit discuţii mari și 

controverse privind permisivitatea comercializării și 

utilizării organelor umane, precum și a produselor și 

elementelor ce pot fi  extrase din ele [4].

Este cunoscută și larg mediatizată dilema socie-

tăţii umane privind atitudinea faţă de viaţa umană 

în ansamblul ei, dar mai ales în ceea ce privește 

cercetările pe embrionul uman [1; 13; 6], procreaţia 

asistată [7], avortul [8], precum și atitudinea faţă de 

moartea individului uman [12], și anume eforturile 

și costurile necesare pentru menţinerea în viaţă a 

bolnavilor afl aţi în come depășite (viaţă vegetativă), 

precum și aplicarea eutanasiei active și pasive [11].

Ca știință, Bioetica se bazează pe două principii 

fundamentale recunoscute, și anume: 

 respectul vieţii; 

 respectul autodeterminării persoanei, ceea ce o 

face să devină o sursă de drept (biodrept)[2]. 

Precizăm în acest sens că știinţa, în general, dar 

mai ales știinţa medicală, în particular, cu toate as-

pectele sale, fără valorile etice și juridice, poate de-

veni, la un  moment dat, nocivă pentru om.

Biodreptul devine automat un pod solid și abso-

lut necesar între cercetarea știinţifi că biomedicală 

și valorile juridice ale societăţii protejate de lege. 

Dreptul contribuie, în felul acesta, la legitimarea 

unui concept etico-fi lozofi c privind dezvoltarea și 

controlul știinţei biomedicale [4]. Lipsa acestor re-

glementări ar duce inevitabil la ceea ce majoritatea 

autorilor numesc bioteroare și, din această cauză, 

se impune respectul drepturilor omului, adaptarea 

permanentă a cercetării știinţifi ce la om.

Toţi autorii și cercetătorii din domeniul geneti-

cii umane sunt de acord cu originalitatea genetică 

și caracterul de unicat al omului. Acest fapt a dus 

imediat la noţiunea de clonare (copiere): copierea 

geniilor, copierea frumuseţii, copierea pentru evita-

rea bolilor ereditare, copierea pentru aducerea de 

copii în familii sterile, copierea genotipului de ale-

gere, efectuare de transplanturi efi ciente la gemeni 

copiaţi. Considerăm că pericolul cel mai mare pen-

tru omenire, dacă oriunde și oricând s-ar permite 

clonarea , este acela că se pot creea state sau socie-

tăţi de tip piramidal: în vârf politicienii și oamenii de 

știinţă, iar la bază cei care execută ordinele primite, 

excluși genetic prin clonare de la o viaţă normală. 

Salutăm și pe această cale prevederile Codului pe-

nal al Republicii Moldova, care, la art. 144, pedep-

sește clonarea.

Anume în cadrul acestor discuţii ne vom opri 

la conturarea trăsăturilor caracteristice ale riscului 

medical profesional, după cum urmează:

 riscul trebuie să se întreprindă pentru obţinerea 

scopului social util (vindecarea pacientului con-

cret sau în numele știinţei medicale); 

 aceste scopuri nu pot fi  atinse prin metode sau 

procedee ordinare, tradiţionale și neriscante (ino-

fensive); 

 posibilitatea survenirii urmărilor nefavorabile 

pentru pacient trebuie să fi e probabilă și nu ine-

vitabilă; 

 acţiunea riscantă a lucrătorului medical trebuie să 

corespundă cerinţelor elaborate de știinţa medi-

cală și trebuie să se bazeze pe anumite date em-

pirice; 
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 lucrătorul medical trebuie să întreprindă toate 

măsurile posibile pentru prevenirea consecinţe-

lor prejudiciabile; 

 obţinerea consimţământului scris pentru efec-

tuarea tratamentului sau pentru supunerea unui 

pacient (unui grup de pacienţi) la cercetare sau 

experiment biomedical.

În acest context, evidenţiem două forme ale ris-

cului profesional medical: experimentul biomedical 

și riscul comis în interesul unui pacient concret (risc 

terapeutic și risc chirurgical).

Riscul profesional medical se bazează pe două 

principii:

Principiul utilităţii generează binele populaţiei la 

nivel individual sau social.

Principiul non-malefi anţei scoate în prim-plan 

cerința de a nu produce rău altora. Mulţi bioeti-

cieni îl deosebesc de conceptul de utilitate dato-

rită caracterului negativ și ultimativ al non-male-

fi anţei (a nu face rău este mai important decât a 

genera utilitare).
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Cercetarea medicală 

cu scop fundamental 

(pentru binele știinţei)

*Obţinerea datelor știinţi-

fi ce primează în raport cu 

benefi ciul terapeutic

Cercetarea medicală cu 

scop curativ

(tratament asociat unui 

pacient sau grup de 

pacienţi)

Activitatea de cercetare poate fi  clasifi cată în 

cercetare medicală cu scop terapeutic (tratament 

asociat unui pacient sau unui grup de pacienţi) și 

cercetare medicală cu scop fundamental, în care 

obţinerea datelor știinţifi ce primează în raport cu 

benefi ciul terapeutic. Ambele sunt însă subordona-

te unui cod etic comun.

Orice activitate de cercetare medicală trebuie 

subordonată unor prevederi bioetice acceptate la 

nivel european:

 Să fi e făcută în scopul primatului fi inţei umane;

 Să respecte un standard de calitate defi nit și ac-

ceptabil;

 Să fi e supervizată juridic și etic de o autoritate 

competentă, independentă;

 Informaţiile esenţiale să fi e accesibile în orice 

moment pentru autoritatea competentă (nume-

le, califi carea și experienţa cercetătorilor, justifi -

carea cercetării, metoda de cercetare, categoria 

persoanelor selectate în lotul de studiu și lotul 

martor, justifi cări de includere sau excludere a 

persoanelor nerecomandate pentru cercetare, 

date detaliate privind informarea participanţilor 

la cercetare, modul de prelucrare a datelor și de 

protejare a datelor confi denţiale, fondurile anga-

jate în cercetare, confl icte de interese întrevăzu-

te, alte proiecte de cercetare privind subiectul, 

evaluări prospective ale riscului de discriminare 

și de stigmatizare a participanţilor la cercetare);

 Informaţiile obţinute în cercetarea medicală pri-

vind pacienţi implicaţi vor fi  confi denţiale;

 Subiecţilor umani participanţi la cercetare li se 

pot acoperi cheltuielile și pierderile de sănătate 

rezultate din participare; ei au dreptul de a se re-

trage oricând din experiment, dar fără ca aceasta 

să le afecteze dreptul la compensaţii medicale 

pentru probleme generate de cercetarea medi-

cală; pierderile fi nanciare vor fi  compensate în 

funcţie de decizia autorităţilor competente;

 Cercetarea efectuată în state nemembre ale Con-

siliului Europei va respecta perceptele etice ac-

ceptate la nivel european;

 Obligativitatea publicării datelor obţinute prin 

cercetarea clinică.

În această ordine de idei, pentru a contribui la 

perceperea corectă a terminologiei bioetice, care 

are impactul direct asupra terminologiei juridico-

penale, vom supune analizei minuţioase noţiunile 

de „cercetare biomedicală” și „experiment biomedi-

cal”. Spre exemplu, Codul de Deontologie Medicală 

al României operează cu termenul „cercetare medi-

cală”[3].

Experiment reprezintă un procedeu de cerceta-

re în știinţă, care constă în provocarea intenţionată 

a unor fenomene în anumite condiţii pentru studie-

rea lor și a legilor ce le guvernează [14]. Experiment 

înseamnă activitatea destinată pentru verifi carea 

unei ipoteze, formularea concluziilor sau pentru 

introducerea contribuţiei la dezvoltarea știinţei. 

Experimentul în medicină este practicat frecvent și 

în diverse circumstanţe (terapii cunoscute, folosite, 

dar ale căror rezultate impun testarea efi cienţei și 
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a efectelor secundare; droguri vechi „convertite” 

pentru tratarea altor afecţiuni; inovaţii terapeutice 

esenţiale în îngrijirea pacientului; îmbunătăţirea 

unei tehnici mai vechi; găsirea unei soluţii terapeu-

tice efi ciente într-o situaţie clinică rămasă nerezol-

vată etc.).

Acesta este riscul știinţifi c medical, în scopul 

vindecării bolnavilor potenţiali. Sfera riscului știin-

ţifi c trebuie să fi e limitată și clar reglementată nu 

doar de legislaţia naţională cu privire la ocrotirea 

sănătăţii, ci și de Partea Generală a Codului penal 

al Republicii Moldova, în limitele instituţiei riscului 

întemeiat. 

Cercetarea și experimentul medical sunt privite 

frecvent ca având un conţinut semantic identic, în 

opinia noastră există, însă, unele diferenţe.

Cercetarea presupune o acţiune medicală cu 

un scop defi nit de un protocol de cercetare. Expe-

rimentul, prin contrast, implică o apropiere mai 

speculativă de un subiect individual. Această dis-

tincţie este semnifi cativă, dacă se consideră că ex-

perimentul poate fi  modifi cat, ţinându-se cont de 

particularităţile indivizilor implicaţi în el, în timp ce 

un program de cercetare se va menţine pe linia tra-

sată de protocol până când efectele ei – benefi ce 

sau nu – devin evidente.

Medicina hippocratică a stabilit o limită etică și 

obiectivă pentru experimentul biomedical, prin in-

termediul cunoscutului aforism: „primum non noce-

re” (în primul rând, să nu daunăm); pe măsura ce ex-

perimentul și-a ocupat locul său intrinsec în știinţa 

medicală și a trecut cu bine examenul de propulsor 

spre cunoștinţe ulterioare, raportul dintre subiectul 

experimentelor și subiectul asupra căruia se reali-

zează experimentul s-a defi nit din ce în ce mai bine 

[10].

O deosebită atenţie reprezintă verifi carea expe-

rimentală a producţiei farmacologice. Experimenta-

rea farmacologică, astfel, chiar dacă provine dintr-o 

procedură de laborator, precedată, la rândul său, de 

știinţa teoretică și din experimente pe animale, în 

ultima analiză își îndeplinește itinerariul de validare 

prin experimentarea pe destinatarul ultim, care este 

omul însuși. În acest sens, a experimenta înseamnă a 

supune verifi cării, prin implicarea directă de proce-

dee sau mijloace (medicamente) care sunt noi sau 

sunt acceptate, dar nu li se cunoaște consecinţa di-

rectă ori indirectă, imediată sau îndepărtată.

O problemă importantă este defi nirea scopului, 

a subiectului și a condiţiilor experimentului; cu ce 

fi nalitate (terapeutică sau nu), asupra căror subiecte 

(bolnavi, fetuși, prizonieri), în ce condiţii (liber con-

simţite, consens pe baza informării prealabile sau 

prin presupunere) se realizează experimentul.

Riscul care rezidă din activitatea de cercetare 

trebuie să fi e mai mic decât cel corespunzător afec-

ţiunii iniţiale. Cunoștinţele câștigate postcercetare 

trebuie să aducă un minim benefi ciu practic și/sau 

știinţifi c. În aceste condiţii, cercetarea și experimen-

tul medical pot fi  întreprinse doar de personalul 

medical califi cat, care înţelege și își asumă întreaga 

responsabilitate ce decurge din aceste activităţi.

În consens cu pct. 5 al Declaraţiei de la Tokyo din 

1975, se precizează: „raportul risc-benefi ciu trebuie 

calculat înaintea începerii cercetării”, iar „potenţialul 

benefi ciu, riscul și discomfortul datorat unui nou tra-

tament trebuie puse în balanţă împreună cu efectua-

rea ultimului tratament standard efectuat” [5]. 

Cercetarea fundamentală pe om poate fi  efec-

tuată numai în condiţiile în care nu se întervăd alte 

alternative. Trebuie, însă, ca în aceste cazuri con-

simţământul să fi e absolut informat, liber și speci-

fi c; cazurile selectate să fi e lipsite de alte posibilităţi 

terapeutice. O cerinţă absolută înaintată unui act de 

cercetare este întocmirea unui protocol de cerceta-

re sau experiment intens fundamentate teoretic și 

practic.

Cercetarea știinţifi că în domeniul medicinei și 

bio logiei trebuie făcută în așa fel încât să asigure 

protecţia persoanei, a liberului ei consimţământ, 

care poate fi  retras în orice moment.

Scopul cercetării trebuie să fi e găsirea de noi al-

ternative medico-chirurgicale și bioinginerești care 

să slujească efectiv interesele pacientului și persoa-

nei.

Cercetarea știinţifi că asupra persoanei nu se va 

putea face decât în baza consimţământului ei, după 

ce aceasta va fi  informată că nu există altă alternati-

vă privind cercetarea pe fi inţe umane, iar rezultatele 

obţinute pot produce sau aduce benefi cii imediate 

și directe asupra sănătăţii sale.

În desfășurarea cercetării medicale pe subiecţi 

umani trebuie acordată o protecţie deosebită po-

pulaţiilor vulnerabile:

a) persoane dezavantajate din punct de vedere 

economic și medical;

b) persoane care nu își pot da consimţământul pen-

tru participarea într-o cercetare medicală (minori, 

persoane incompetente, persoane care, din cau-

za stării lor, nu-și pot exprima voinţa);

c) persoane care sunt susceptibile a-și da consmţă-

mântul sub presiune (de exemplu, persoane în 

detenţie, militari etc.);

d) persoane care nu benefi ciază personal din cerce-

tare;
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e) persoane pentru care cercetarea medicală este 

combinată cu îngrijirea medicală.

În cercetarea asupra persoanelor, binele indivi-

dului primează asupra binelui societăţii în general 

și al știinţei.

Cercetarea medicală în scopul progresului medi-

cinii trebuie să se facă doar în ultimă instanţă pe 

subiecţi umani. Aceasta trebuie să se efectueze în 

conformitate cu datele știinţifi ce existente, cu alte 

surse relevante de informare și cu datele obţinute 

din experimentarea pe animale, atunci când aceas-

ta este posibilă.

Principalul scop al cercetării medicale pe subiecţi 

umani este de a îmbunătăţi metodele profi lactice, 

diagnostice și de tratament, înţelegerea etiologiei și 

a patogenezei unei afecţiuni.

Nu se poate întreprinde nici o cercetare pe o per-

soană, decât dacă sunt întrunite, cumulativ, urmă-

toarele condiţii:

a) nu există nici o metodă alternativă la cercetarea 

pe fi inţe umane, de efi cacitate comparabilă;

b) riscurile la care se poate expune persoana nu 

sunt disproporţionate, în comparaţie cu benefi -

ciile potenţiale ale cercetării;

c) proiectul de cercetare a fost aprobat de o in-

stanţă competentă după ce a făcut obiectul unei 

examinări independente asupra pertinenţei sale 

știinţifi ce, inclusiv al unei evaluări a importanţei 

obiectivului cercetării, precum și al unei exami-

nări pluridisciplinare a acceptabilităţii sale pe 

plan etic;

d) persoana pe care se fac cercetări este informată 

asupra drepturilor sale și asupra garanţiilor pen-

tru protecţia sa;

e) consimţământul participanţilor.

Experimentul clinic (cercetarea fără scop terapeu-

tic) este admisibil din punct de vedere etic, dacă nu 

comportă nici un risc serios previzibil. Cercetătorii 

care conduc experimentul clinic sunt obligaţi să-l 

întrerupă, dacă apare pericolul vătămării sănătă-

ţii subiectului sau atunci când acesta cere sistarea 

experimentului. Cercetarea medicală pe subiecţi 

umani se poate derula doar dacă potenţialele bene-

fi cii sunt superioare riscurilor.

Cercetările făcute în scop terapeutic constituie 

aplicarea pentru prima dată la om a unor procedee 

medicale sau chirurgicale și se vor face exclusiv în 

scop curativ. În asemenea cercetări trebuie să exis-

te o proporţionalitate justă în favoarea bolnavului, 

între riscurile procedeului nou și gravitatea cazului; 

pericolele posibile ale procedeului nou să nu întrea-

că în gravitate evoluţia probabilă a bolii de bază sau 

a tratamentelor cunoscute și aplicate până în pre-

zent.

Folosirea unui placebo în cercetări medicale 

combinate cu îngrijirea pacienţilor este admisă 

numai atunci când nu există metode profi lactice, 

diagnostice sau terapeutice demonstrate pentru 

subiecţii participanţi sau atunci când pacienţii care 

primesc placebo nu sunt expuși unor riscuri supli-

mentare.

Experimentarea umană trebuie să respecte un 

număr de reguli:

să fi e precedată de o serioasă experimentare pe 

animal;

subiectul să accepte voluntar, să fi e major, în sta-

re de libertate și perfect informat despre riscuri;

în cazul unor maladii incurabile, la subiecţi în sta-

diul terminal, remediul nu trebuie să provoace 

suferinţe suplimentare și să existe șanse rezona-

bile de a fi  util;

nu pot fi  experimentate remedii care ar altera psi-

hicul sau conștiinţa morală.

Se interzice orice activitate terapeutică sau ex-

perimentală pe om din simple raţiuni de orgoliu 

profesional sau știinţifi c, de al cărei rezultat nu poa-

te benefi cia majoritatea indivizilor sau care lezea-

ză principiile culturale sau morale ale comunităţii. 

Experimentele privind clonarea fi inţei umane sunt 

interzise [3].

Privitor la disproporţionalitatea dintre risc și be-

nefi cii considerăm că trebuie să existe o unitate de 

măsură acceptată de părţi. Întotdeauna va exista 

tendinţa fi rească din partea cercetătorului de a-i 

prezenta bolnavului partea de efi cienţă și de bene-

fi cii a cercetării, alături de latura riscului incriminat 

în cercetare, care poate fi  minimalizat cu sau fără 

voie.

Luând în consideraţie cele relatate mai sus, 

propunem standardizarea informaţiei pe care cer-

cetătorul sau medicul este obligat să o prezinte 

pacientului, iar aceasta să fi e prestată într-o formă 

adecvată și optimă pentru pacient, ţinând cont de 

gradul pregătirii și al coefi cientului de inteligenţă și 

înţelegere al pacientului.

Unii autori [4] propun un sistem moral, bazat pe 

raţiune și imparţialitate, care ar trebui adoptat ca 

sistem public de legi morale ce trebuie respectate 

de medici și cercetători, privind protecţia pacientu-

lui: să nu ucizi, să nu provoci durere, să nu provoci 

infi rmităţi, să nu lipsești de libertate, să nu lipsești 

de plăcere, să nu dezămăgești, să ţii promisiunile, să 

nu înșeli; respectă legea, fă-ţi datoria.

Ne atrage atenţia imediat, în cadrul acestui sis-

tem propus, punctul 2, referitor la durere. Este un 
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punct controversat ce a necesitat și necesită multe 

discuţii știinţifi ce. În momentul de faţă nu există o 

unitate de măsură știinţifi că, universal valabilă, care 

să permită medicului sau cercetătorului să măsoare 

intensitatea durerii, începând de la diferitele fobii 

induse de vederea instrumentelor medicale, până la 

banala injecţie intramusculară - toate pot produce 

durere și frică.

În această ordine de idei, precizăm că, în con-

formitate cu prevederile actelor internaţionale în 

vigoare în domeniul efectuării cercetărilor biome-

dicale, impunerea cu forţa sau prin inducerea în 

eroare a experimentului pe om constituie o gravă 

încălcare a principiilor eticii medicale. Participarea 

subiecţilor umani în cercetare se poate face numai 

voluntar și numai după ce aceștia au fost informaţi 

adecvat cu privire la scopurile, metodele cercetării, 

riscurile și benefi ciile anticipate. De asemenea, su-

biecţii trebuie informaţi că se pot retrage oricând 

din cercetare, fără ca acest lucru să îi prejudicieze 

în vreun fel.

Se interzice provocarea de îmbolnăviri artifi ciale 

ale unor oameni sănătoși, din raţiuni experimenta-

le. În toate cazurile de cercetări clinice, pentru verifi -

carea pe om a efi cacităţii unor metode de diagnos-

tic sau de tratament, se va respecta riguros condiţia 

consimţământului voluntar al subiectului.

Reieșind din cele expuse mai sus, putem formula 

unele propuneri pentru completarea Codului pe-

nal al Republicii Moldova. În special, recomandăm 

introducerea unui nou articol în Partea Specială a 

Codului penal cu următorul conţinut:

„Efectuarea ilegală a cercetării biomedicale 

asupra persoanei

(1) Efectuarea ilegală a cercetării biomedicale asu-

pra persoanei, fără consimţământul voluntar al paci-

entului, -

se pedepsește cu închisoarea până la 5 ani.

(2) Provocarea unei îmbolnăviri artifi ciale la o per-

soană sănătoasă cu scop de cercetare, -

se pedepsește cu închisoarea de la 5 la 10 ani”.
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