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ABSTRACT: Articolul are ca obiect studierea coninutului şi întinderea drepturilor 

copiilor la informaia medicală, considerat ca o condiie a autodeterminării. Autorul 

doreşte să verifice nivelul de implementare la copii a dreptului la informaia medicală, să 

cerceteze atitudinea părinilor şi a personalului medical faă de acest drept şi să identifice 

eventualele lacune legislative. S-au folosit metode cantitative, iar rezultatele au fost 

evaluate cu ajutorul statisticii descriptive şi comprehensive. Un număr total de 600 

chestionare au fost aplicate la trei categorii-intă diferite: personal medical, părini şi 

copii. Accesul la informaiile medicale este esenial pentru deciziile de sănătate luate de 

copilul autonom. Acest drept fundametal izvorăşte din drepturile omului şi permite fiecărei 

persoane să aibă acces la propriile date medicale, diagnostic şi diferite opiuni de 

tratament. În absena informaiilor necesare nimeni nu poate lua decizii de sănătate 

responsabile. Informaţiile provenite de la doctori trebuie să fie corecte şi integrale. Aceste 

informaţii trebuie să ajungă la copilul, indiferent dacă în mod direct sau prin intermediul 

părinţilor. Acest drept poate funciona efectiv doar dacă informaţiile transmise sunt 

înţelese de copil. Definiţiile legale sunt adesea incomplete sau improprie, personalul 

medical nu este educat corespunzător sau este chiar dezinteresat. Autorul a reuşit să 

identifice cauzele informării necorăspunzătoare. S-a ajuns la concluzia ca părinţii au 

responsabilităi mari şi rol activ în transmiterea informaţiilor medicale către copil. 
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1. Introducere 

 

Situaia drepturilor copiilor cu diagnostic medical are un impact social 

semnificativ, deoarece boala are o influenă asupra mediului familial şi social al 

pacientului. În consecină trebuie prevenite efectele destabilizatoare ale bolii aupra familiei 

sau comunităii pacientului. Medicii trebuie să evalueze modurile în care pot acorda cel 

mai bine asistenă unui pacient (Miu 2004). 

Studiul prezintă rezultate obinute în urma cercetărilor autorului pentru lucrarea 

de disertaie. Autorul doreşte să studieze atitudinile părinilor şi ale personalului medical 
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faă de dreptul la informaia medicală conferit copiilor. Întrebarea principală este, dacă 

acest drept se află la un nivel de impementare acceptabilă. Ipoteza bazată pe litaratura de 

specialitate este în sensul că reglementarea legală a acestui drept este lacunară şi prezintă 

dificultăi de aplicare în practică. Datele culese oferă un răspuns la întrebarea de cercetare 

dacă copiii pacieni au acces la informaiile medicale. 

Convenia ONU cu privire la drepturile copilului în cuprinsul art. 12 prevede 

obligaia acordării informaiilor necesare pentru copii, cu scopul ca aceştia să participe pe 

deplin în procesul decizional. Deoarece România a adoptat această convenie internaională, 

pacienii minori trebuie sprijinii să primească toate informaiile medicale la care au acces 

adulii, fără nici un fel de dicriminare. Dreptul la informaia medicală, atât la persoanele 

majore cât şi la minore, se referă la cunoaşterea tuturor aspectelor legate de propria stare 

de sănătate al pacientului. Sediul materiei se regăseşte în art. 4-12 din Legea nr. 46/2003 

privind drepturile pacientului. Conform legii, pacientul are dreptul la informaii de diferite 

categorii, precum cele legate serviciile de sănătate şi cele care privesc starea personală de 

sănătate (diagnostic, prognostic, riscuri etc.).  

Dreptul la informaie medicală are o utilitate practică majoră, fiind în conexiune 

cu alte drepturi. Sunt anumite situaii, în care se solicită consimământul minorului pentru 

anumite tratamente sau decizii care privesc sănătatea copilului. Medicul, înainte să 

accepte orice consimământ, trebuie să se asigure că atât copilul cât şi părinii au îneles 

consecinele tratamentului, iar decizia adoptată este una comună (Shield şi Baum 1994). 

Consimământul informat permite copilului să exercite dreptul la autodeterminare sau 

autonomie. Există trei elemente necesare pentru un consimământ informat: să fie 

informat, să fie competent şi voluntar (Friedman 1997, Brabin et al 2007).  Darea 

consimământului de către copil la tratamentul medical este un drept al său, putând refuza 

sau opri intervenia (Freeman 2000). Autonomia minorului este asociată cu dreptul la viaă 

privată şi confidenialitate, acionând în conformitate cu voina proprie, alegerea pe propria 

răspundere morală şi acceptarea responsabilităilor pentru alegerile făcute (Brabin et al 

2007).  

Astfel putem afirma că informarea copilului este esenială pentru  realizarea drepturilor ce 

in de autonomia personalităii fiinei umane.   

 

2. Metode 
 

Designul cercetării porneşte de la identificarea problemelor sociale legate de 

informarea pacienilor, apoi urmează analiza cadrului legal în materie. La final are loc 

verificarea implementării drepturilor pacienilor minori enunate şi testarea ipotezelor. 

Metodele folosite sunt cantitative, iar datele au fost culese între noiembrie 2011 şi martie 

2012 prin aplicarea unui număr total de 600 chestionare din care câte 200 la cadre 

medicale, 200 la părini şi 200 la copii acestora în mod aleatoriu în principal în judeele 

Cluj, Mureş, Harghita. Datele au fost prelucrate cu programul SPSS cu metode descriptive 

simple şi cu alte metode de analiză statistică. Eşantionul de 200 cadre medicale conine 

răspunsurile a 57 medici, 111 asisteni şi 32 personal auxiliar (laborant, anesteziolog, 

rezident). Vârsta copiilor era cuprinsă între 7 şi 17 ani, cu o medie de 11.25 ani, din care 

47 erau de sex masculin şi 53 de sex feminin. S-a aplicat regula de selecionare potrivit 

căreia dintr-o familie am întrebat un părinte şi un copil pentru a evita distorsionarea 

datelor. 
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3. Rezultate 
  

Din studiul normelor legale în materie rezultă că statutul juridic al copiilor 

pacieni conine un ansamblu de drepturilor şi obligaii izvorâte atât din statutul de copil cât 

şi de pacient. Prin urmare sunt incidente prevederile Legii nr. 272/2004 privind protectia 

si promovarea drepturilor copilului coroborate cu Legea 46/2003 privind drepturile 

pacientului.  

 Art. 23 din Legea 272/2004 reine doar la modul general dreptul copilului de 

acces la “informaii de orice natură”, care vizează interesele copilului. Părintii sau, după 

caz, reprezentanii legali ai copilului au o obligaie legală de “a le asigura informaii, 

explicaii şi sfaturi, în functie de vârsta şi de gradul de înelegere”. Aceste texte se 

completează cu prevederile speciale ale Legii nr. 46/2003 privind drepturile pacientului. 

Cu toate că acest ultim act normativ nu conine referiri concrete la situaia minorilor, 

prevederile ei sunt pe deplin aplicabile şi în cazul paienilor copii. Nu este specificat, dar 

se subânelege, că drepturile pacienilor pot fi exercitate de către copiii în functie de vârsta 

şi de gradul lor de înelegere. După cum s-a observat în literatura de specialitate: 

potenialele probleme se ridică atunci când copilul nu este suficient de matur pentru a 

decide într-o problemă de sănătate ce îl priveşte, întrucât nu există criterii pentru testarea 

nivelului înelegerii şi a gradului de maturitate la copii (Perera 2008). 

Dreptul la informare mai are câteva particularităi prevăzute de Legea 46/2003. 

Pacientul poate dispune de acest drept de al său, renunând la informatiile care i-ar cauza 

suferine.  

Pacientul major are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat sau în 

locul poate desemna o altă persoană care să primească informaiile medicale. Rudele şi 

prietenii pacientului pot fi informai numai cu respectarea confidenialităii despre evolutia 

investigaiilor, diagnosticul şi tratamentul, cu acordul prealabil al pacientului. Mai mult, 

pacientul, dacă nu are încredere în medicul care îl tratează, poate cere şi obine o altă 

opinie medicală. 

Se ridică problema dacă toate acestea sunt aplicabile şi la copii? În mod normal, 

beneficiarii informaiei medicale sunt atât copilul cât şi părinii. Pe baza textului legii oare 

ar fi posibil ca părinii să nu fie informai la cererea copilului? Dacă da, atunci în ce fel de 

situaii? Şi oare cine este persoana responsabilă – deoarece părinii sau ocrotitorii nu pot fi 

– să determine dacă dorina copilului este în interesul său superior? Întrebări fără 

răspunsuri certe în această temă pot fi ridicate până la nesfârşit. Credem, că am surprins o 

lacună legislativă. 

Cu toate că principala formă de comunicare între medic şi pacient este cea orală, 

pacientul are dreptul să solicite şi să primească un rezumat scris al investigaiilor, 

diagnosticului, tratamentului şi ingrijirilor acordate pe perioada spitalizării, dar nu mai 

devreme decât la externare
1
. În tăcerea legii, credem că acest drept poate fi exercitat şi de 

către părinii sau ocrotitorii legali în interesul copiilor. 

Alte prevederi conin indicaii cu privire la modul în care informaiile tebuie 

comunicate cu pacientul, şi anume “într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea 
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terminologiei de specialitate”.
2
 Necunoaşterea limbii române de către pacientul nu poate 

constitui impediement la comunicare, acesta având dretul să obină informaiile medicale în 

limba maternă ori într-o limbă pe care o înelege, se pot folosi chiar şi alte forme de 

comunicare, precum gesticularea, limbajul trupului, semne sau desene. Această formulare, 

cu toate că nu face nici o meniune cu privire la copiii, este favorabilă şi lor, deoarece 

prevede o comunicare la nivelul de maturitate şi de înelegere al fiecărui copil.  

Ipoteza în sensul că există lacune legislative în materia dreptului la informare se 

adevereşte, deoarece, după cum am demonstrat, unele texte de lege sunt ambigue şi nu 

sunt adaptate la copii. Mai mult, lipseşte cu desăvârşire un criteriu concret pe baza căruia 

s-ar putea determina gradul de maturitate şi de înelepciune a copiilor. 

 După ce am analizat aspectele legale ale dreptului la informaie medicală, am 

trecut la verificarea nivelului de implementare al acestui drept, presupunând în primul 

rând cunoaşterea şi aplicarea. Cunoaşterea acestor drepturi are o importană majoră 

conform Constituiei Organizaiei Mondiale a Sănătăii care se afirmă în sensul că opiniile 

bine informate şi cooperarea activă din partea publicului sunt de cea mai mare importană 

privind îmbunătăirea stării de sănătate a oamenilor. 
3
 

Cu toate acestea, literatura de specialitate preconizează unele probleme: în cadrul 

unui studiu din Marea Britanie un grup de medici tineri au fost supuşi testării cunoştinelor 

în domeniul aplicării drepturilor copiilor. Rezultatele au fost nemulumitoare, deoarece 

medicii s-au găsit cu cunoştine insuficiente şi majoritatea lor fără pregătire în procedurile 

legale (Ashtekar et al 2007). 
Se pune problema identificării condiiilor exercitării dreptului la informaie 

medicală. Punctul de plecare este asigurat de normele legale care permit exercitarea 

acestui drept de către copiii în functie de vârsta şi de gradul de înelegere. Nu există criterii 

certe de determinare şi nici vreo limitare de vârstă.  

Unii autori (Lansdown 2000, Alderson 2001) sunt de părere că şi copiii foarte 

mici doresc să fie informai în mod clar, sensibil şi într-un ritm adecvat deoarece sunt 

capabili să absoarbă informaii complexe şi dureroase. Copiii mici sunt capabili să 

perceapă informaiile dificile sau dureroase care de multe ori au fost ascunse sau negate de 

către aduli. Sunt frecvente cazurile în care adulii rein informaii în faa copiilor cu scopul de 

a le proteja. Copiilor însă nu le place când sunt ascunse anumite informaii în faa lor sau 

accesul la informaii este îngrădit. Se susine că excluderea copiilor creează mai multe 

tulburări şi anxietăi.  

Copilul „este un subiect de drepturi, nu doar beneficiarul bunei voine a adulilor, 

şi, ca atare, trebuie să fie inclus ca un actor în procesul decizional” (Lansdown 2000). 

Dat fiind faptul că toi minorii au ocrotitori legal (părini), pentru a se putea 

exercita acest rol social, informaiile despre pacientul minor trebuie să ajungă şi la 

ocrotitori. Aşadar dreptul la informaie medicală are ca destinatari copilul şi ocrotitorii 

legali (părinii, tutorele sau curatorul).   

                                                           
2
 art. 8 din Legea 46/2003 

3
Constituţia WHO:  http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, accessed at 04.09.2011 
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Sursa informaiilor medicale sunt doctorii şi asistenii, dar există situaii în care 

informaiile despre boala sau tratamentul copilului sunt transmise mijlocit prin intermediul 

părinilor, deci nu direct prin intermediul personalului medical (Aldiss 2009). 

După cum rezultă din dicuiile cu personalul medical şi care au avut loc în cursul 

cercetării, informarea unui copil poate dura mult timp şi consumă mai multă energie din 

partea personalului decât în cazul persoanelor adulte. Astfel, adesea părinii sunt inui să 

medieze informaiile primite către copiii.  

Din cele prezentate mai sus constatăm că dreptul la informare în cazul minorilor 

funcionează efectiv atâta timp cât informaia ajunge de la medic la copil şi, după caz, 

invers, chiar şi prin intermediul părinilor. 

 

4. Discuii 
  

Atât personalul medical compus din medeci, asisteni şi personal auxiliar cât şi 

părinii au fost întrebai dacă cunosc dreptul copilului la infomaii medicale. 

La medici (n=57) 77.2%, la asistenii medicali (n=111) 64%, iar la personaulul 

auxiliar (n=32) 56,3% au dat răspuns afirmativ, de unde rezultă, cu cât educaia 

profesională este mai avansată, cu atât cunosc mai bine drepturile pacienilor. Cu toate 

acestea, dacă centralizăm răspunsurile la nivelul personalului medical (n=200) 33,5 

recunoaşte că nu este pe deplin familiarizat cu dreptul copiilor la informaia medicală. De 

aici se poate deduce că dacă1/3 dintre persoanele care lucrează în domeniul sănătăii nu 

cunosc anumite drepturi fundamentale, sistemul educaional medical prezintă unele 

deficiene. Probleme asemănătoare s-au semnalat şi în alte ări, după cum am menionat 

studiul care a găsit medici cu cunoştine insuficiente privind aspectele legale ale profesiei 

(Ashtekar et al 2007). 

 În cazul părinilor (n=198) datele nu diferă semnificativ faă de rezultatele obinute 

la personalul medical, 66,7% cunosc dreptul la informaia medicală iar 33,3 nu cunosc 

acest drept. 

Din răspunsul dat la întrebarea dacă personalul medical (n=198) este de acord cu 

acest drept 73,7% consideră că minorul trebuie informat numai dacă este suficient de 

matur. În cazul părinilor (n=198) acest procent este de 65,7. Doar 19,7% din personalul 

medical şi 24,7% din rândul părinilor consideră că minorul ar trebui să aibă drept la 

informaiile medicale în toate cazurile. Numărul celor care condsidecă că este suficuent 

dacă părinii cunoscinformaiile medicale este de 6,6% la personalul medical şi 9,5% la 

părinii. Aceste rezultate confirm ideea drepturilor limitate la copiii (Friedman 1997), care 

susine că nu se poate pune pe acelaşi plan drepturile copiilor cu cele ale adulilor în toate 

sferele vieii. 

Persoanele răspunzătoare de informarea copilului sunt în egală măsură părinii şi 

medicii, după cum rezultă în proporie de 80,4% din răspunsul persoanlului medical 

(n=199) şi în proporie de 74% din  răspunsul părinilor (n=200). În literatura de specialitate 

(Aldiss 2009) aminteşte de situaiile în care informaiile despre boala sau tratamentul 

copilului sunt transmise mijlocit prin intermediul părinilor, deci nu numai direct prin 

intermediul personalului medical Cifrele arată că părinii simt o responsabilitate sporită faă 

de propriul copil în ceea ce priveşte informarea lui. 

Persoanele la care ajunge informaia medicală sunt în primul rând părinii, după 

80,4% din răspunsurile personalului medical (n=199) şi 60% din răspunsurile păriilor 
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(n=200). Doar 13,6% al personalului medical crede că informaiile ajung atât la părini, cât 

şi la copii, faă de 36,5 al părinilor. 

Am întrebat de la personalul medical că după părerea lor de la ce vârstă în sus 

devin copiii capabili să îneleagă diagnoza. Rezultatele arată că peste 50% al personalului 

(n=198) atribuie această capacitate copiilor sub 10 ani. Doar 7,1 % crede că un copil cu 

vârstele cuprinse între 3 şi 5 ani ar fi capabil să îneleagă diagnoza. Numărul celor care 

cred că minorii sub 3 ani dobândesc capacitatea susmenionată este nesemnificativ, de doar 

1%. Aceste rezultate nu susin ideile unor autori (Lansdown 2000, Alderson 2001) în 

sensul că şi copiii foarte mici sunt capabili să îneleagă boala lor. 

Cercetarea a încercat să identifice cauzele pentru care copilul nu primeşte 

informare completă. Au fost întrebai cadre medicale (n=198) şi părini (n=198). Cele mai 

populare variante de răspunsuri sunt următoarele: copilul este considerat incapabil să 

îneleagă informaiile medicale (47,5% al personalului medical, 46,5% ale părinilor), nu 

există timp sufucient pentru comunicarea cu copilul  (21,7% al personalului medical, 

32,8% ale părinilor), implicarea copilului se consideră inutil (16,2% al personalului 

medical, 13,1% ale părinilor). 

A intrat în vizor şi atitudinea cadrelor medicale, dacă aceştia depun sau nu eforturi în 

comunicarea cu copii. 87,7% dintre medicii întrebai depun de obicei, deseori sau chiar şi 

întotdeauna eforturi dar acest nivel scade odată cu nivelul de pregătire al lucrătorilor 

sanitar. La asistenii medicali cifra este de 72,7% iar la personaul auxiliar este de 73,4%.  

O serie de întrebări s-au adresat exclusiv părinilor cu scopul aflării poziiei lor faă 

de performanele personalului medical. Imaginea părinilor despre personalul medical nu se 

poate considera întocmai pozitivă. 50,5% dintre părini afirmă că medicii rareori sau chiar 

niciodată nu depun suficiente eforturi ca informaiile despre boală şi tratament să fie 

înelese de copil. 

În opinia părinilor (n=196) în majoritatea cazurilor medicii nu sunt nerăbdători 

cu copiii. 14,3% al părinilor au declarat că medicul a fost deseori nerăbdător,  45,9% au 

bifat varianta rareori şi 39,8 au afirmat că niciodată nu li s-a întâmplat ca medicul să fi 

fost nerăbdător.   

  În aprecierea părinilor (n=196), medicii în general informează pe deplin copilul 

despre boala sa. Doar 9,7% al părinilor au declarat că medicul a neglijat deseori obligaia 

de informare,  50,5% al părinilor relatează că deseori li s-a întâmplat să nu primească 

informare completă şi 39,8 au afirmat că niciodată nu era cazul ca medicul să fi omis 

obligaia de informare. 

Cu scopul atingerii unor rezultate cât mai veridice am cules date şi de la copii. Li 

s-a întrebat dacă medicul a încercat să explice boala sau tratamentul. 43,8% al copiilor au 

dat răspuns afirmativ cu precizarea că au îneles explicaiile furnizate. 27% deşi au primit 

explicaii, nu au îneles nimic, iar 29,2% au fost lămurii ulterior de către părinii. 

37,1% al copiilor (n=194) consideră că primesc informaiile mai ales de la părinii 

şi doar 19,1% consideră că principala sursă de informaii sunt medicii. Totuşi, 43,8% al 

copiilor reprezentând majoritatea, declară că obin informaii atât de la medici cât şi de la 

pârini în egală măsură. Din aceste date rezultă şi faptul că părinii sunt cei care îndeplinesc 

rolul cel mai activ în transmiterea informaiilor către copil.   
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5. Concluzii 

 

O informare corectă şi deplină furnizată de cadrele medicale este de esena acestui 

drept. Informaia trebuie să ajungă la copil atât prin intermediul medicilor cât prin 

intermediul părinilor. Informarea se poate considera effectivă în momentul în care copilul 

a îneles boala sau restul problemelor medicale ce îl privesc.  

 Am reuşit să surprindem anumite probleme ce s-au adunat în jurul dreptului la 

informare. Definiiile legale din materia dreptului la informare nu sunt adaptate la copii. 

Persoanele care lucrează în domeniul sănătăii nu cunosc anumite drepturi fundamentale, 

sistemul educaional medical prezintă unele deficiene. Uneori personalul medical nu 

depune eforturi suficiente în comunicarea cu părinii repsectiv copiii. Principala cauză 

pentru care copiii nu sunt informai pe deplin rezidă în faptul că sunt considerai incapabili, 

nu există timp necesar şi  implicarea lor în problemele medicale este considerată inutilă. 

Trebuie pus accent pe informarea părinilor, deoarece aceştia dein au un rol activ în 

transmiterea informaiilor medicale către copiii.  
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