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ETICA 

         Etica este înțelegerea naturii conflictelor care decurg 

din imperativele morale și modul în care putem să le 

rezolvăm cel mai bine. Etica NU decide ce este corect sau 

greşit din punct de vedere moral; ci mai degrabă ia în 

consideraţie cum ar trebui să acționăm cel mai bine în 

lumina îndatoririlor și obligațiilor noastre ca agenți morali. 

Când apare o „problemă de etică”? 

• Când trebuie să judecați ce este bine sau rău; 

• Alegerea între opțiuni; 

• Decizia de a face ceva sau de a nu face nimic; 

• Ar trebui sau nu? 

• O dilemă – facerea unei alegeri dificile. 

 

Probleme de etică în domeniul asistenței medicale 

• De obicei ne gândim la problemele 

"mari", de ex. definirea vieții, ce este o 

persoană, calitatea vieții, prelungirea 

vieții, încheierea vieții, drepturile 

omului. 

          Dar problemele etice de zi cu zi pot 

implica: 

• Respectarea oamenilor; 

• Tratarea oamenilor cu demnitate; 

• Tratarea corectă a oamenilor; 

• Susținerea alegerilor pacientului. 

Etica Medicală 

           Clinicienii au obligații specifice de îngrijire faţă de pacienți și faţă de societate. 

Se consideră, în general, că medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul 



pacienților lor; dar uneori există un conflict între obligațiile față de un pacient și cele 

percepute a fi datorate comunității sau altor pacienți. 

         Principiul central al eticii medicale moderne este respectul pentru autonomia 

pacientului și principiul fundamental al consimțământului informat. 

         Etica medicală este o disciplină 

practică, precum și o ramură a filozofiei 

morale. Etica este o parte integrantă a bunei 

practici medicale. Etica se referă la alegerile 

pe care le facem și la acțiunile noastre în 

legătură cu aceste alegeri. Ea se ocupă de 

alegerile făcute şi de clinicieni și de pacienți 

și de îndatoririle și obligațiile medicilor față 

de pacienții lor. 

      Etica medicală se ocupă, de asemenea, de 

alegerile făcute de societate, de distribuția 

resurselor și de accesul la îngrijiri medicale și de 

dilemele care decurg din acestea. 

      Etica se ocupă de alegeri. În cazul în care nu 

există opțiuni, nu este nevoie de etică. Modul în 

care trăim implică alegeri care afectează pe noi 

înșine și pe alții atât cu potențialul de a beneficia, 

cât și de a dăuna (consecințele). Cum ne hrănim 

singuri, ne îmbrăcăm, păstrăm cald, mergem la 

lucru etc. - toate aceste alegeri au consecințe 

asupra celorlalți. 

Principii etice: 

Atunci când apar dileme etice, cea mai bună abordare este aceea de a gândi prin aceste 

principii etice logic și metodic: 

• Binefacerea și nefacerea de rău; 

• Autonomie și consimțământ; 

• Spunerea adevarului; 

• Confidențialitatea; 

• Păstrarea vieții; 

• Justiţie. 

 



Principii etice - binefacerea și nefacerea de rău: 

         Binefacerea este actul de "a face bine", în 

timp ce nefacerea de rău este actul "a nu face rău". 

În termeni practici, lucrătorii medicali au 

responsabilitatea etică de a se strădui să facă ceea  

ce este în interesul pacienților lor. Cu toate 

acestea, este important să rețineți că unele 

intervenții medicale pot părea benefice, dar pot 

prezenta, de asemenea, şi posibilitatea de a le face 

rău. 

Exemplu clinic: 

        Un medic a diagnosticat o doamnă în vârstă cu poliartrită reumatoidă și dorește 

să prescrie AINS (antiinflamatorii nesteroidiene) pentru ameliorarea durerii și 

reducerea inflamației. – Facere de bine. 

       Cu toate acestea, medicul nu dorește ca pacientul să dezvolte sângerări 

gastrointestinale, un efect secundar comun al AINS (antiinflamatorii nesteroidiene), în 

special la vârstnici – Nefacere de rău. 

Binefacerea (a face bine): 

• Acțiunile noastre trebuie să vizeze 

„facerea de bine" oamenilor - sănătatea, 

bunăstarea, confortul, starea de bine, 

îmbunătățirea potențialului unei 

persoane, îmbunătățirea calității vieții; 

• Acționați în numele "persoanelor 

vulnerabile" pentru a le proteja 

drepturile; 

• Preveniţi răul; 

• Creați un mediu sigur și de susținere; 

• Ajutați oamenii în situații de criză. 

Nefacerea de rău: 

• nu dăuna oamenilor; 

• nu provoca durere sau suferință; 

• nu determina incapacitatea; 

• nu provoca ofensă; 

• nu privaţi oamenii; 

• nu ucide. 



Principiile etice - autonomie și consimțământ: 

       Autonomia este dreptul unui pacient de a lua o decizie informată și 

neforţată cu privire la propriul management al sănătății. Dacă acest 

principiu este ignorat de un medic specialist deoarece acesta crede că o 

altă decizie ar fi mai bună pentru pacient, atunci se numește 

paternalism. O decizie autonomă nu ar trebui să fie niciodată respinsă 

de un medic, dar nu toate deciziile sunt autonome. Pentru ca pacienții 

să aibă autonomie, ei trebuie să aibă capacitatea de a primi, păstra și 

repeta informațiile care le sunt furnizate, cu condiția ca informațiile să 

fie complete și să le fie transmise într-o manieră pe care o pot înțelege. 

Exemplu clinic: 

      Medicul oncolog îi spune unei paciente cu cancer mamar că există două 

opțiuni de tratament, o mastectomie totală sau o mastectomie parțială cu 

radioterapie. Pacientul decide să aibă o mastectomie totală – Autonomie. 

      Un oncolog decide că o pacientă cu cancer de sân ar trebui să fie tratată 

prin mastectomie totală – Paternalism. 

        Consimțământul este extinderea autonomiei și este de mai multe tipuri. 

Consimțământul implicit este atunci când un medic presupune că anumite acțiuni sau 

limbajul corpului pacientului implică faptul că pacientul a consimțit la acțiunea 

planificată a medicului. Consimțământul exprimat oral este atunci când un pacient a dat 

verbal doctorului permisiunea de a continua cu acțiunea dorită. Consimțământul 

exprimat scris este o dovadă documentată a faptului că pacientul, de obicei, cu o 

semnătură, a dat consimțământul pentru o procedură. Consimtamântul scris trebuie 

obtinut numai dupa consimtamantul oral. Consimțământul complet informat este 

consimțământul dat după ce au fost furnizate toate informațiile despre procedură. Atunci 

când este posibil, consimțământul complet informat, scris și oral, trebuie obținut înainte 

de orice procedură, examinare sau tratament. 

Exemplu clinic: 

      Un pacient cu amigdalită se află în secția ENT (ureche, nas și gât) și 

un doctor se apropie cu o seringă. Pacientul își întinde brațul stâng în 

direcția medicului. Doctorul ia o mostră din sângele acestuia. - 

Consimțământul implicit. 

     Doctorul întreabă apoi dacă poate măsura tensiunea arterială a 

pacientului. Pacientul spune da. - Consimțământul exprimat oral.  

     Apoi medicul cere pacientului să-și dea consimțământul pentru operație prin citirea 

și semnarea unui formular prin care pacientul dă consimțământul pentru o 

amigdalectomie, după ce a explicat pacientului riscurile și beneficiile procedurii.       



Pacientul citește și semnează documentul și își exprimă dorința de a avea procedura. - 

Consimțământul scris și oral complet informat. 

      Autonomie și consimțământ: 

• Respectați dreptul unei persoane de a lua propriile decizii; 

• Învățați-i pe oameni să poată face propriile alegeri; 

• Sprijiniţi oamenii în alegerile lor individuale; 

• Nu obligați pe cineva să facă ceva; 

• "Consimțământul informat" este un rezultat important al acestui principiu. 

Principiile etice - spunerea adevărului: 

       Principiul etic de a spune adevarul este procesul prin care un 

medic oferă pacientului toate informațiile cu privire la sănătatea 

acestuia. Acest principiu permite pacientului să fie pe deplin 

informat și, prin urmare, ţine seamă de principiile etice ale 

autonomiei și consimțământului. Un aspect care trebuie întotdeauna 

luat în considerare este faptul că unii pacienți nu doresc informația. 

Prin urmare, este important să întrebați pacientul dacă doreşte să 

știe sau nu. Singura ocazie (extrem de rară) când este acceptabil să 

nu-i spuneți pacientului adevărul este atunci când pacientul poate să 

se rănească atunci când i se spune, de ex. "Dacă îmi spui că am 

cancer, mă voi ucide!“. 

Principii etice – confidențialitatea: 

      Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca 

informațiile medicale deținute despre un pacient sunt accesibile 

numai celor cărora pacientul a dat acces prin acordul autonom și 

complet informat. Pentru a obține încredere între profesioniștii 

din domeniul medical și pacienții lor, trebuie 

păstratăconfidențialitatea. 

      Confidențialitatea poate fi încălcată dacă informațiile 

împărtășite de către pacient se referă la un potențial pericol pentru 

siguranța publică sau dacă acest fapt este dispus de către o 

instanță. 

Exemplu clinic:  

    Un medic informează un pacient că nu poate conduce din cauza 

diagnosticului recent de epilepsie. Pacientul este de acord dar, conducând la 

serviciu într-o dimineață, medicul vede persoana conducând . Medicul trebuie 

să informeze autoritatea locală din cauza preocupărilor legate de siguranța 

publică. 



Principii etice - păstrarea vieții: 

        Principiul etic de păstrare a vieții este voința de a trata boala unui 

pacient cu scopul de a-i prelungi viața. În cele din urmă, majoritatea 

pacienților doresc să trăiască mai mult; cei mai mulți doctori s-ar putea 

să se alăture profesiei pentru a salva vieți. Acest principiu poate fi 

anulat în cazul în care pacientul a făcut testament fiind în viața, 

declarând dorința de a nu fi resuscitat. 

Principiile etice – Justiție: 

        Justiția se referă la distribuirea lucrurilor și pozițiilor 

oamenilor în societate. Într-un context medical, justiția implică 

alocarea resurselor medicale într-un mod echitabil. Aceasta poate fi 

o distribuție egală (egalitarism) sau o maximizare a bunăstării totale 

sau medii în întreaga societate (utilitarism). 

Justiție: 

• Tratarea oamenilor în mod echitabil; 

• Nefavorizarea unor indivizi / grupuri în 

detrimentul altora; 

• Acționând într-un mod nediscriminatoriu / 

non-prejudiciabil; 

• Respectarea drepturilor oamenilor; 

• Respectarea legii. 

 

Principii etice: 

       Cu toate acestea, aplicarea oricărora dintre aceste principii poate fi uneori în 

conflict cu unul sau mai multe dintre celelalte. 

Principiile etice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTONOMIE 

recunoaște dreptul 

oamenilor de a lua 

decizii pentru ei 

înșiși pe baza 

propriilor valori și 

credințe 

BINEFACERII 

cineva trebuie să 

prevină și să 

înlăture răul; 

cineva ar trebui să 

facă și să 

promoveze binele 

A NU FACE RĂU 

 nu trebuie să provocați 

rău, în cazul în care 

vătămarea este de 

neevitat, maximal 

reduceți efectele 

acesteea 

JUSTIȚIE 

tratează-i pe 

toți în mod egal 

și correct 

propriilor 

valori și 

credințe 



Metoda celor patru subiecte: 

         Metoda celor patru subiecte este o modalitate de a oferi un cadru în care clinicianul 

care se confruntă cu o problemă etică analizează cazul într-o formă obiectivă. Metoda 

celor patru subiecte elaborată de Jonsen, Siegler și Winslade în 1982 include următoarele 

și corespunde principiilor etice ale Autonomiei, Facerea de bine, Nefacerea de rău și 

Justiție: 

• Indicații medicale (Facerea de bine, Nefacerea de rău ); 

• Preferințele pacientului (autonomie); 

• Calitatea vieții (Facerea de bine, Nefacerea de rău și Autonomi); 

• Caracteristici contextuale (Justiție: loialitate și corectitudine). 

Metoda celor patru subiecte: 

• Veridicitate - spunerea adevărului, consimțământul informat, respectul pentru 

autonomie; 

• Confidențialitate - dreptul unei persoane de a rămâne privat, de a nu dezvălui 

informații; 

• Confidențialitate - numai partajarea informațiilor private cu privire la 

"necesitatea cunoașterii"; 

• Fidelitate - loialitate, menținând datoria de a avea grijă de toți, indiferent cine 

sunt sau ce au făcut. 

Teorii etice 

    Există două teorii etice principale care se aplică în practica medicală: 

• Consecințialismul se referă la acele teorii morale care susțin că consecințele unei 

acțiuni particulare formează baza oricărei judecăți morale valide asupra acestei 

acțiuni (acceptarea consecințelor acțiunilor noastre). 

• Deontologia este o abordare a eticii care se axează pe corectitudinea sau 

incorectitudinea acțiunilor înseși, spre deosebire de corectitudinea sau 

incorectitudinea consecințelor acestor acțiuni (bazându-ne acțiunile pe un set de 

principii sau îndatoriri). 

 

Consecințialismul: 

• Acțiunile sunt corecte sau greșite în funcție de echilibrul dintre consecințele lor 

bune și rele; 

• Actul potrivit este cel care produce cel mai bun rezultat per total; 

• Utilitarismul (ce acțiune are cea mai mare utilitate - utilizare / beneficiu / rezultat 

pozitiv) este un tip de consecințialism. 

 

 

 



Utilitarism: 

• cea mai proeminentă teorie bazată pe consecințe; 

• bazat pe principiul utilității; 

• acțiunile ar trebui să producă balanța maximă a valorii pozitive (de exemplu, 

fericirea) în favoarea deprecierii (de exemplu daună). 

Deontologia medicală: 

       Deontologia medicală se referă la etica 

profesională a lucrătorilor medicali și principiile de 

comportament ale personalului medical, orientate 

spre beneficiul maxim al tratamentului. 

      Deontologia medicală include probleme de respectare a confidențialității medicale, 

problema gradului de răspundere a lucrătorului medical pentru viața și sănătatea 

pacientului și problemele legate de relațiile lucrătorilor medicali între ei. În conformitate 

cu deontologia medicală, în raport cu pacientul, lucrătorul medical trebuie să acorde o 

atenție maximă și să-și aplice toate cunoștințele pentru a restabili sănătatea pacientului 

sau pentru ai ajuta în suferințele; medicul trebuie să transmită pacientului numai 

informații despre sănătatea lor care vor fi benefice pentru și vor stabili contactul dintre 

pacient și medic. 

     Un medic trebuie să evite conversațiile și discuțiile cu 

colegii, cu personalul în prezența pacientului și cu pacientul 

însuși cu privire la boala lor, care uneori provoacă 

dezvoltarea bolilor iatrogenice. Un cod internațional de etică 

medicală a fost ratificat (1949) de Asociația Medicală 

Mondială de la Geneva. 

 

Exemplu clinic: 

       Un medic iese dintr-o cameră fiind martor că un pacient 

suferă o moarte dureroasă. Familia abordează medicul și îl 

întreabă dacă pacientul a suferit. Doctorul nu spune adevărul: 

"A plecat în pace". 

       Concepția conceționalistă - aceasta ușurează povara 

familiei într-un moment de suferință. 

       Concepția deontologică - minciuna este fundamental 

greșită, iar familia are dreptul să cunoască adevărul. 

 

 

 



Atribuțiile unui medic înregistrat la Consiliul Medical General: 

          Pacienții trebuie să poată avea încredere în medici în ceea ce priveşte viața și 

bunăstarea lor. Pentru a justifica această încredere, noi ca profesie avem datoria de a 

menține un standard bun de practică și de îngrijire și de a arăta respectul pentru viața 

umană. 

         În special, în calitate de medic, trebuie să: 

• faceţi îngrijirea pacientului, prima dvs. preocupare; 

• trataţi fiecare pacient politicos și cu grijă; 

• respectaţi demnitatea și intimitatea pacienților; 

• ascultați pacienții și respectați opiniile acestora; 

• oferiți pacienților informații într-un mod pe care ei le pot înțelege; 

• respecte drepturile pacienților de a se implica pe deplin în deciziile privind îngrijirea 

lor; 

• păstrați la zi cunoștințele și abilitățile profesionale la zi ; 

• recunoaşteţi limitele competenței dumneavoastră profesionale; 

• Fiţi sincer și demn de încredere; 

• Respectaţiși protejaţi informațiile confidențiale; 

• asigurați că convingerile dvs. personale nu prejudiciază îngrijirea pacienților 

dumneavoastră; 

• acționați repede pentru a proteja pacienții împotriva riscului dacă aveți motive 

întemeiate să credeți că dumneavoastră sau un coleg s-ar putea să nu fiți pregătiți; 

• evitați să abuzați de poziția de medic; 

• colaboraţi cu colegii în modurile care servesc cel mai bine intereselor pacienților. 

             În toate aceste chestiuni, nu trebuie niciodată să discriminaţi pe nedrept pacienții 

sau colegii. Și trebuie să fiți întotdeauna pregătiți să vă justificați acțiunile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Întrebări pentru verificarea cunoștințelor: 

1. Dați definiția eticii. 

Etica este înțelegerea naturii conflictelor care decurg din imperativele morale și 

modul în care putem să le rezolvăm cel mai bine. 

2. Din punct de vedere moral ce decide etica? 

Etica NU decide ce este corect sau greşit din punct de vedere moral; ci mai 

degrabă ia în consideraţie cum ar trebui să acționăm cel mai bine în lumina 

îndatoririlor și obligațiilor noastre ca agenți morali. 

3. Când apare o „problemă de etică”: 

 Când trebuie să judecați ce este bine sau rău; 

 Alegerea între opțiuni; 

 Decizia de a face ceva sau de a nu face nimic; 

 Ar trebui sau nu? 

 Dilemă – facerea unei alegeri dificile. 

4. Probleme de etică în domeniul asistenței medicale 

 De obicei ne gândim la problemele "mari", de ex. definirea vieții, ce este o 

persoană, calitatea vieții, prelungirea vieții, încheierea vieții, drepturile 

omului. 

 Dar problemele etice de zi cu zi 

pot implica: 

• Respectarea oamenilor; 

• Tratarea oamenilor cu demnitate; 

• Tratarea corectă a oamenilor; 

 Susținerea alegerilor pacientului. 

5. Etica Medicală poate fi descrisă ca: 

Medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul pacienților lor; dar uneori 

există un conflict între obligațiile față de un pacient și cele percepute a fi datorate 

comunității sau altor pacienți. 

6. Principiul central al eticii medicale moderne este:  

Respectul pentru autonomia pacientului și principiul fundamental al 

consimțământului informat. 

7. Etica medicală presupune: 

 Etica medicală este o disciplină practică, precum și o ramură a filozofiei 

morale.  

 Etica este o parte integrantă a bunei practici medicale.  

 Etica se referă la alegerile pe care le facem și la acțiunile noastre în legătură 

cu aceste alegeri.  



 Ea se ocupă de alegerile făcute şi de clinicieni și de pacienți și de 

îndatoririle și obligațiile medicilor față de pacienții lor. 

 Etica medicală se ocupă, de asemenea, de alegerile făcute de societate, de 

distribuția resurselor și de accesul la îngrijiri medicale și de dilemele care 

decurg din acestea. 

 Etica se ocupă de alegeri. 

8. Principii etice sunt: 

 Binefacerea și nefacerea de rău; 

 Autonomie și consimțământ; 

 Spunerea adevarului; 

 Confidențialitatea; 

 Păstrarea vieții; 

 Justiţie.  

 

9. Principiile etice – binefacerea și nefacerea de rău presupun: 

Binefacerea este actul de "a face bine", în timp ce nefacerea de rău este actul "a 

nu face rău". În termeni practici, lucrătorii medicali au responsabilitatea etică de 

a se strădui să facă ceea  ce este în interesul pacienților lor. Cu toate acestea, este 

important să rețineți că unele intervenții medicale pot părea benefice, dar pot 

prezenta, de asemenea, şi posibilitatea de a le face rău. 

10.  Binefacerea (a face bine), presupune: 

 

 Acțiunile noastre trebuie să vizeze „facerea de bine" oamenilor - sănătatea, 

bunăstarea, confortul, starea de bine, îmbunătățirea potențialului unei 

persoane, îmbunătățirea calității vieții. 

 Acționați în numele "persoanelor vulnerabile" pentru a le proteja drepturile; 

 Preveniţi răul. 

 Creați un mediu sigur și de susținere. 

 Ajutați oamenii în situații de criză. 

11.  Nefacerea de rău, presupune: 

• nu dăuna oamenilor. 

• nu provoca durere sau suferință. 

• nu determina incapacitatea. 

• nu provoca ofensă. 

• nu privaţi oamenii. 

• nu ucide. 

12.  Principiile etice - autonomie și consimțământ pot fi descries ca : 



• Autonomia este dreptul unui pacient de a lua o decizie informată și neforţată cu 

privire la propriul management al sănătății.  

• Consimțământul este extinderea autonomiei și este de mai multe tipuri., implicit, 

exprimat oral, exprimat scris, complet informat. 

13. Dacă principiul autonomiei este ignorat de un medic specialist deoarece 

acesta crede că o altă decizie ar fi mai bună pentru pacient, această 

abordare se numește: 

• Paternalism 

14. Pentru ca pacienții să aibă autonomie, ei trebuie să aibă: 

• capacitatea de a primi, păstra și repeta informațiile care le sunt furnizate,  

• cu condiția ca informațiile să fie complete și să le fie transmise într-o 

manieră pe care o pot înțelege. 

15. Medicul oncolog îi spune unei paciente cu cancer mamar că există două 

opțiuni de tratament, o mastectomie totală sau o mastectomie parțială cu 

radioterapie. Pacientul decide să aibă o mastectomie totală. Ce principiu etic 

este demonstrat în acest exemplu? 

 Autonomie. 

16.  Un oncolog decide că o pacientă cu cancer de sân ar trebui să fie tratată prin 

mastectomie totală. Ce principiu etic este demonstrat în acest exemplu? 

Paternalism. 

17.  Ce reprezintă consimțământul implicit: 

Consimțământul implicit este atunci când un medic presupune că anumite 

acțiuni sau limbajul corpului pacientului implică faptul că pacientul a consimțit 

la acțiunea planificată a medicului. 

18. Ce reprezintă consimțământul exprimat oral: 

Consimțământul exprimat oral este atunci când un pacient a dat verbal 

doctorului permisiunea de a continua cu acțiunea dorită. 

19. Ce reprezintă consimțământul exprimat scris: 

Consimțământul exprimat scris este o dovadă documentată a faptului că 

pacientul, de obicei, cu o semnătură, a dat consimțământul pentru o procedură. 

Consimtamântul scris trebuie obtinut numai dupa consimtamantul oral. 

20. Ce reprezintă consimțământul complet informat: 

Consimțământul complet informat este consimțământul dat după ce au fost 

furnizate toate informațiile despre procedură. Atunci când este posibil, 

consimțământul complet informat, scris și oral, trebuie obținut înainte de orice 

procedură, examinare sau tratament. 

21. Un pacient cu amigdalită se află în secția ENT (ureche, nas și gât) și un doctor 

se apropie cu o seringă. Pacientul își întinde brațul stâng în direcția 

medicului. Doctorul ia o mostră din sângele acestuia. Ce principiu etic este 

demonstrat în acest exemplu? 

Consimțământul implicit. 



22. Doctorul întreabă apoi dacă poate măsura tensiunea arterială a pacientului. 

Pacientul spune da. Ce principiu etic este demonstrat în acest exemplu? 

 Consimțământul exprimat oral. 

23. Medicul cere pacientului să-și dea consimțământul pentru operație prin 

citirea și semnarea unui formular prin care pacientul dă consimțământul 

pentru o amigdalectomie, după ce a explicat pacientului riscurile și 

beneficiile procedurii. Pacientul citește și semnează documentul și își 

exprimă dorința de a avea procedura. Ce principiu etic este demonstrat în 

acest exemplu?  

 Consimțământul scris și oral complet informat. 

24. Autonomie și consimțământ, acestea presupun: 

• Respectați dreptul unei persoane de a lua propriile decizii; 

• Învățați-i pe oameni să poată face propriile alegeri; 

• Sprijiniţi oamenii în alegerile lor individuale; 

• Nu obligați pe cineva să facă ceva; 

• "Consimțământul informat" este un rezultat important al acestui principiu. 

25. Principiul etic - spunerea adevărului, este: 

Principiul este procesul prin care un medic oferă pacientului toate informațiile cu 

privire la sănătatea acestuia. Acest principiu permite pacientului să fie pe deplin 

informat și, prin urmare, ţine seamă de principiile etice ale autonomiei și 

consimțământului.  

26. Un aspect care trebuie întotdeauna luat în considerare este faptul că unii 

pacienți nu doresc informația. Prin urmare, este important să: 

 Întrebați pacientul dacă doreşte să știe sau nu informația despre starea sa de 

sănătate.  

27. Singura ocazie (extrem de rară) când este acceptabil să nu-i spuneți 

pacientului adevărul este atunci când pacientul poate: 

• să se rănească atunci când i se spune, de ex. "Dacă îmi spui că am cancer, 

mă voi ucide!“. 

28. Principiul etic – confidențialitatea, reprezintă: 

Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca informațiile medicale deținute 

despre un pacient sunt accesibile numai celor cărora pacientul a dat acces prin 

acordul autonom și complet informat.  

29. De ce trebuie păstrată confidențialitatea? 

Pentru a obține încredere între profesioniștii din domeniul medical și pacienții lor. 

30. Când poate fi încălcată confidențialialitatea? 

Confidențialitatea poate fi încălcată dacă informațiile împărtășite de către pacient se 

referă la un potențial pericol pentru siguranța publică sau dacă acest fapt este dispus 

de către o instanță. 



31. Un medic informează un pacient că nu poate conduce din cauza 

diagnosticului recent de epilepsie. Pacientul este de acord dar, conducând la 

serviciu într-o dimineață, medicul vede persoana conducând. Ce trebuie să 

facă în acest caz medicul? 

Medicul trebuie să informeze autoritatea locală din cauza preocupărilor legate de 

siguranța publică. 

32. Principiul etic - păstrarea vieții, presupune: 

Principiul etic de păstrare a vieții este voința de a trata boala unui pacient cu 

scopul de a-i prelungi viața. În cele din urmă, majoritatea pacienților doresc să 

trăiască mai mult; cei mai mulți doctori s-ar putea să se alăture profesiei pentru a 

salva vieți.  

33. Principiul etic - păstrarea vieții, poate fi încălcat în care caz: 

În cazul în care pacientul a făcut testament fiind în viața, declarând dorința de a 

nu fi resuscitat. 

34. Principiul etic – Justiție, presupune: 

Justiția se referă la distribuirea lucrurilor și pozițiilor oamenilor în societate. Într-

un context medical, justiția implică alocarea resurselor medicale într-un mod 

echitabil.  

35. Tipuri de justiție pot fi: 

Aceasta poate fi o distribuție egală (egalitarism) sau o maximizare a bunăstării 

totale sau medii în întreaga societate (utilitarism). 

36.  Justiția presupune: 

• Tratarea oamenilor în mod echitabil; 

• Nefavorizarea unor indivizi / grupuri în detrimentul altora; 

• Acționând într-un mod nediscriminatoriu / non-prejudiciabil; 

• Respectarea drepturilor oamenilor; 

• Respectarea legii. 

37. Metoda celor patru subiecte corespunde principiilor etice ale Autonomiei, 

Facerea de bine, Nefacerea de rău și Justiție și include următoarele: 

• Indicații medicale (Facerea de bine, Nefacerea de rău ); 

• Preferințele pacientului (autonomie); 

• Calitatea vieții (Facerea de bine, Nefacerea de rău și Autonomi); 

• Caracteristici contextuale (Justiție: loialitate și corectitudine). 

38. Veridicitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

spunerea adevărului, consimțământul informat, respectul pentru autonomie; 

39. Confidențialitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

dreptul unei persoane de a rămâne privat, de a nu dezvălui informații; 

40. Confidențialitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

 numai partajarea informațiilor private cu privire la "necesitatea cunoașterii"; 



41. Fidelitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

 loialitate, menținând datoria de a avea grijă de toți, indiferent cine sunt sau ce 

au făcut. 

42.  Există două teorii etice principale care se aplică în practica medicală: 

• Consecințialismul  

• Deontologia  

43.  Consecințialismul din teoriile etice principale care se aplică în practica 

medicală se referă: 

la acele teorii morale care susțin că consecințele unei acțiuni particulare formează 

baza oricărei judecăți morale valide asupra acestei acțiuni (acceptarea 

consecințelor acțiunilor noastre). 

44. Deontologia din teoriile etice principale care se aplică în practica medicală 

este: 

o abordare a eticii care se axează pe corectitudinea sau incorectitudinea acțiunilor 

înseși, spre deosebire de corectitudinea sau incorectitudinea consecințelor acestor 

acțiuni (bazându-ne acțiunile pe un set de principii sau îndatoriri). 

45. Consecințialismul presupune: 

• Acțiunile sunt corecte sau greșite în funcție de echilibrul dintre consecințele lor 

bune și rele; 

• Actul potrivit este cel care produce cel mai bun rezultat per total; 

• Utilitarismul (ce acțiune are cea mai mare utilitate - utilizare / beneficiu / rezultat 

pozitiv) este un tip de consecințialism. 

46. Utilitarism presupune: 

• cea mai proeminentă teorie bazată pe consecințe; 

• bazat pe principiul utilității; 

• acțiunile ar trebui să producă balanța maximă a valorii pozitive (de exemplu, 

fericirea) în favoarea deprecierii (de exemplu daună). 

47. Deontologia medicală se referă la: 

Etica profesională a lucrătorilor medicali și principiile de comportament ale 

personalului medical, orientate spre beneficiul maxim al tratamentului. 

48.  Ce include deontologia medicală? 

Deontologia medicală include probleme de respectare a confidențialității 

medicale, problema gradului de răspundere a lucrătorului medical pentru viața și 

sănătatea pacientului și problemele legate de relațiile lucrătorilor medicali între 

ei.  

49. Ce trebuie să facă lucrătorul medical în raport cu pacientul privind aspectele 

deontologiei medicale? 

• În conformitate cu deontologia medicală, în raport cu pacientul, lucrătorul 

medical trebuie să acorde o atenție maximă și să-și aplice toate cunoștințele 

pentru a restabili sănătatea pacientului sau pentru ai ajuta în suferințele; 



medicul trebuie să transmită pacientului numai informații despre sănătatea 

lor care vor fi benefice pentru și vor stabili contactul dintre pacient și medic. 

• Un medic trebuie să evite conversațiile și discuțiile cu colegii, cu 

personalul în prezența pacientului și cu pacientul însuși cu privire la boala 

lor, care uneori provoacă dezvoltarea bolilor iatrogenice. Un cod 

internațional de etică medicală a fost ratificat (1949) de Asociația 

Medicală Mondială de la Geneva. 

50.  Un medic iese dintr-o cameră fiind martor că un pacient suferă o moarte 

dureroasă. Familia abordează medicul și îl întreabă dacă pacientul a suferit.  

Doctorul nu spune adevărul: "A plecat în pace".  Descrieți concepțiile 

conceționalistă și deontologică în raport cu acest exemplu clinic. 

Concepția conceționalistă - aceasta ușurează povara familiei într-un moment de 

suferință. 

Concepția deontologică - minciuna este fundamental greșită, iar familia are 

dreptul să cunoască adevărul. 

51. Atribuțiile unui medic înregistrat la Consiliul Medical General: 

• faceţi îngrijirea pacientului, prima dvs. preocupare; 

• trataţi fiecare pacient politicos și cu grijă; 

• respectaţi demnitatea și intimitatea pacienților; 

• ascultați pacienții și respectați opiniile acestora; 

• oferiți pacienților informații într-un mod pe care ei le pot înțelege; 

• respecte drepturile pacienților de a se implica pe deplin în deciziile privind 

îngrijirea lor; 

• păstrați la zi cunoștințele și abilitățile profesionale la zi ; 

• recunoaşteţi limitele competenței dumneavoastră profesionale; 

• Fiţi sincer și demn de încredere; 

• Respectaţiși protejaţi informațiile confidențiale; 

• asigurați că convingerile dvs. personale nu prejudiciază îngrijirea pacienților 

dumneavoastră; 

• acționați repede pentru a proteja pacienții împotriva riscului dacă aveți motive 

întemeiate să credeți că dumneavoastră sau un coleg s-ar putea să nu fiți pregătiți; 

• evitați să abuzați de poziția de medic; 

• colaboraţi cu colegii în modurile care servesc cel mai bine intereselor pacienților.  

52.   Un medic înregistrat la Consiliul Medical General nu trebuie niciodată să: 

 Să discriminaţi pe nedrept pacienții sau colegii.  

53. Un medic înregistrat la Consiliul Medical General n trebuie întotdeauna să: 

Să fie întotdeauna pregătit să-și justifice acțiunile. 

 

 

 

 

 



Teste 

1. Dați definiția eticii. 

a. * Etica este înțelegerea naturii conflictelor care decurg din imperativele morale și 

modul în care putem să le rezolvăm cel mai bine. 

b. Etica este știința conflictelor care decurg din imperativele morale și modul în care 

putem să le generăm. 

c. Etica este arta de a fi politicos. 

d. Etica este o ramură a medicinei practice. 

e. Etica decide ce este corect sau greşit din punct de vedere moral. 

2. Din punct de vedere moral ce decide etica? 

a. * Etica NU decide ce este corect sau greşit din punct de vedere moral.  

b. Etica decide ce este corect sau greşit din punct de vedere moral. 

c. * Etica ia în consideraţie cum ar trebui să acționăm cel mai bine în lumina 

îndatoririlor și obligațiilor noastre ca agenți morali. 

d. Medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul lor. 

e. Etica decide soluționarea problemelor "mari". 

3. Când apare o „problemă de etică”: 

a. * Când trebuie să judecați ce este bine sau rău; 

b. * Alegerea între opțiuni; 

c. * Decizia de a face ceva sau de a nu face nimic; 

d. * Ar trebui sau nu? 

e. Dilemă – facerea unei alegeri pentru pacient. 

4. Probleme de etică în domeniul asistenței medicale 

a. * Respectarea oamenilor. 

b. * Tratarea oamenilor cu demnitate. 

c. * Tratarea corectă a oamenilor. 

d. * Susținerea alegerilor pacientului. 

e. Susținerea colegilor. 

5. Etica Medicală poate fi descrisă ca: 

a. * Medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul pacienților lor. 

b. * Uneori există un conflict între obligațiile față de un pacient și cele percepute 

a fi datorate comunității sau altor pacienți. 

c. Medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul lor. 

d. Etica decide soluționarea problemelor "mari". 

e. Dilemă – facerea unei alegeri pentru pacient. 

6. Principiul central al eticii medicale moderne este:  

a. * Respectul pentru autonomia pacientului și principiul fundamental al 

consimțământului informat. 

b. Medicii trebuie să acționeze întotdeauna în interesul lor. 

c. Etica decide soluționarea problemelor "mari". 

d. Dilemă – facerea unei alegeri pentru pacient. 

e. Susținerea colegilor în orice situație. 



7. Etica medicală presupune: 

a. * Etica medicală este o disciplină practică, precum și o ramură a 

filozofiei morale.  

b. * Etica este o parte integrantă a bunei practici medicale.  

c. * Etica se referă la alegerile pe care le facem și la acțiunile noastre în 

legătură cu aceste alegeri.  

d. Etica se ocupă de conflicte. 

e. Etica medicală este o disciplină teoretică, precum și o ramură a 

medicinei bazate pe dovezi. 

8. Etica medicală presupune: 

a. * Ea se ocupă de alegerile făcute şi de clinicieni și de pacienți și de 

îndatoririle și obligațiile medicilor față de pacienții lor. 

b. * Etica medicală se ocupă, de asemenea, de alegerile făcute de societate, 

de distribuția resurselor și de accesul la îngrijiri medicale și de dilemele 

care decurg din acestea. 

c. * Etica se ocupă de alegeri. 

d. Etica este arta conflictelor. 

e. Etica decide soluționarea problemelor "mari". 

9. Principii etice sunt: 

a. * Binefacerea și nefacerea de rău. 

b. * Autonomie și consimțământ. 

c. * Spunerea adevarului. 

d. Ascunderea adevărului. 

e. Facerea de rău poate fi argumentată. 

10. Principii etice sunt: 

a. * Confidențialitatea. 

b. * Păstrarea vieții. 

c. * Justiţie.  

d. Diplomație. 

e. Etica decide soluționarea problemelor "mari". 

11. Principiile etice – binefacerea și nefacerea de rău presupun: 

a. * Binefacerea este actul de "a face bine", în timp ce nefacerea de rău este actul 

"a nu face rău".  

b. * În termeni practici, lucrătorii medicali au responsabilitatea etică de a se 

strădui să facă ceea  ce este în interesul pacienților lor.  

c. * Cu toate acestea, este important să rețineți că unele intervenții medicale pot 

părea benefice, dar pot prezenta, de asemenea, şi posibilitatea de a le face rău.  

d. Binefacerea este actul de "a nu face rău". 

e. Nefacerea de rău este actul de "a face bine". 

12.  Binefacerea (a face bine), presupune: 

 



a. * Acțiunile noastre trebuie să vizeze „facerea de bine" oamenilor - 

sănătatea, bunăstarea, confortul, starea de bine, îmbunătățirea potențialului 

unei persoane, îmbunătățirea calității vieții. 

b. * Acționați în numele "persoanelor vulnerabile" pentru a le proteja 

drepturile. 

c. Preveniţi toate situațiile în care poate fi . 

d. * Creați un mediu sigur și de susținere. 

e. * Ajutați oamenii în situații de criză. 

13.  Nefacerea de rău, presupune: 

a. nu urmări. 

b. * nu provoca durere sau suferință. 

c. * nu determina incapacitatea. 

d. * nu provoca ofensă 

e. * nu ucide. 

14.  Principiile etice - autonomie și consimțământ pot fi descries ca : 

a. * Autonomia este dreptul unui pacient de a lua o decizie informată și neforţată 

cu privire la propriul management al sănătății.  

b. * Consimțământul este extinderea autonomiei și este de mai multe tipuri: 

implicit, exprimat oral, exprimat scris, complet informat. 

c. Autonomia este dreptul unui pacient de a lua o decizie fără a consulta medicul.  

d. Consimțământul este extinderea autonomiei și este de un singur tip, complet 

informat. 

e. Autonomia este dreptul unui medic de a lua o decizie fără a discuta cu 

pacientul. 

15. Dacă principiul autonomiei este ignorat de un medic specialist deoarece 

acesta crede că o altă decizie ar fi mai bună pentru pacient, această abordare 

se numește: 

a. * Paternalism. 

b. Autoritarism. 

c. Facerea de rău. 

d. Ignoranță. 

e. Păstrarea.  

16. Pentru ca pacienții să aibă autonomie, ei trebuie să aibă: 

a. * capacitatea de a primi, păstra și repeta informațiile care le sunt 

furnizate. 

b. * o condiție este ca informațiile să fie complete și să le fie transmise 

într-o manieră pe care o pot înțelege pacienții. 

c. capacitatea de a repeta informațiile care le sunt furnizate. 

d. o condiție este ca informațiile să fie complete și în formă scrisă. 

e. o condiție este ca informațiile să ofere autonomie medicului. 

17. Medicul oncolog îi spune unei paciente cu cancer mamar că există două 

opțiuni de tratament, o mastectomie totală sau o mastectomie parțială cu 



radioterapie. Pacientul decide să aibă o mastectomie totală. Ce principiu etic 

este demonstrat în acest exemplu? 

a. * Autonomie. 

b. Autoritate. 

c. Delegare. 

d. Justiție. 

e. Binefacerea. 

18.  Un oncolog decide că o pacientă cu cancer de sân ar trebui să fie tratată prin 

mastectomie totală. Ce principiu etic este demonstrat în acest exemplu? 

a. * Paternalism. 

b. Autonomie. 

c. Autoritate. 

d. Delegare. 

e. Justiție. 

19.  Ce reprezintă consimțământul implicit: 

a. * Consimțământul implicit este atunci când un medic presupune că anumite 

acțiuni sau limbajul corpului pacientului implică faptul că pacientul a 

consimțit la acțiunea planificată a medicului. 

b. Consimțământul implicit este atunci când un medic presupune anumite 

acțiuni din partea pacientului. 

c. Consimțământul implicit este atunci când un medic nu poate presupune 

anumite acțiuni din partea pacientului. 

d. Consimțământul implicit este juridic neargumentat. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

20. Ce reprezintă consimțământul exprimat oral: 

a. * Consimțământul exprimat oral este atunci când un pacient a dat verbal 

doctorului permisiunea de a continua cu acțiunea dorită. 

b. Consimțământul exprimat oral este atunci când un medic presupune anumite 

acțiuni din partea pacientului. 

c. Consimțământul exprimat oral este atunci când un pacient a dat în scris 

doctorului permisiunea de a continua cu acțiunea dorită. 

d. Consimțământul exprimat oral este este juridic neargumentat. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

21. Ce reprezintă consimțământul exprimat scris: 

a. * Consimțământul exprimat scris este o dovadă documentată a faptului că 

pacientul, de obicei, cu o semnătură, a dat consimțământul pentru o 

procedură.  

b. Consimtamântul scris trebuie obtinut numai după consimtamantul oral. 

c. Consimtamântul oral trebuie obtinut numai după consimtamantul scris. 

d. Consimtamântul scris trebuie de  

22. Ce reprezintă consimțământul complet informat: 



a. * Consimțământul complet informat este consimțământul dat după ce au fost 

furnizate toate informațiile despre procedură.  

b. * Atunci când este posibil, consimțământul complet informat, scris și oral, 

trebuie obținut înainte de orice procedură, examinare sau tratament. 

c. Consimțământul complet informat este atunci când un medic presupune 

anumite acțiuni din partea pacientului. 

d. Consimțământul complet informat este o dovadă documentată a faptului că 

pacientul, de obicei, cu o semnătură, a dat consimțământul pentru o 

procedură.  

e. Consimțământul complet informat este atunci când un medic primește în 

formă orală anumite acțiuni din partea pacientului. 

23. Un pacient cu amigdalită se află în secția ENT (ureche, nas și gât) și un doctor 

se apropie cu o seringă. Pacientul își întinde brațul stâng în direcția 

medicului. Doctorul ia o mostră din sângele acestuia. Ce principiu etic este 

demonstrat în acest exemplu? 

a. * Consimțământul implicit. 

b. Consimțământul exprimat oral. 

c. Consimțământul oral complet informat. 

d. Consimțământul scris și oral. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

24. Doctorul întreabă apoi dacă poate măsura tensiunea arterială a pacientului. 

Pacientul spune da. Ce principiu etic este demonstrat în acest exemplu? 

a. * Consimțământul exprimat oral. 

b. Consimțământul implicit. 

c. Consimțământul oral complet informat. 

d. Consimțământul scris și oral. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

25. Medicul cere pacientului să-și dea consimțământul pentru operație prin 

citirea și semnarea unui formular prin care pacientul dă consimțământul 

pentru o amigdalectomie, după ce a explicat pacientului riscurile și 

beneficiile procedurii. Pacientul citește și semnează documentul și își 

exprimă dorința de a avea procedura. Ce principiu etic este demonstrat în 

acest exemplu?  

a. * Consimțământul scris și oral complet informat. 

b. Consimțământul exprimat oral. 

c. Consimțământul implicit. 

d. Consimțământul scris. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

26. Autonomie și consimțământ, acestea presupun: 

a. * Respectați dreptul unei persoane de a lua propriile decizii. 

b. * Învățați-i pe oameni să poată face propriile alegeri. 

c. * Sprijiniţi oamenii în alegerile lor individuale. 



d. Obligați pe cineva să facă ceva. 

e. * "Consimțământul informat" este un rezultat important al acestui principiu. 

27. Principiul etic - spunerea adevărului, este: 

a. * Principiul este procesul prin care un medic oferă pacientului toate 

informațiile cu privire la sănătatea acestuia.  

b. * Acest principiu permite pacientului să fie pe deplin informat și, prin urmare, 

ţine seamă de principiile etice ale autonomiei și consimțământului.  

c. Principiul este procesul prin care un medic oferă pacientului informațiile 

selectate cu privire la sănătatea acestuia.  

d. Acest principiu permite pacientului să fie ne pe deplin informat, ţine seamă de 

principiile etice ale autonomiei. 

e. Acest principiu permite pacientului să fie ne pe deplin informat, ţine seamă de 

principiile etice ale consimțământului. 

28. Un aspect care trebuie întotdeauna luat în considerare este faptul că unii 

pacienți nu doresc informația. Prin urmare, este important să: 

a. * Întrebați pacientul dacă doreşte să știe sau nu informația despre starea sa de 

sănătate.  

b. Întrebați pacientul de ce nu are interes față de informația despre starea sa de 

sănătate.  

c. Întrebați pacientul cine poate să asculte în locul lui informația. 

d. Întrebați pacientul dacă doreşte să știe sau nu informația despre starea sa de 

sănătate.  

e. Întrebați pacientul dacă informația primită o poate discuta cu rudele. 

29. Singura ocazie (extrem de rară) când este acceptabil să nu-i spuneți 

pacientului adevărul este atunci când pacientul poate: 

a. * să se rănească atunci când i se spune, de ex. "Dacă îmi spui că am cancer, 

mă voi ucide!“. 

b. să părăsească spitalul. 

c. să comunice informația cu alți pacienți. 

d. nu sunt așa situații în practica medicală. 

e. la decizia medicului informația poate fi selectată și difuzată. 

30. Principiul etic – confidențialitatea, reprezintă: 

a. * Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca informațiile medicale 

deținute despre un pacient sunt accesibile numai celor cărora pacientul a dat 

acces prin acordul autonom și complet informat.  

b. Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca informațiile medicale 

deținute despre un pacient sunt accesibile în totalitate.  

c. Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca informațiile medicale sunt 

totalmente secretizate pentru toți, inclusiv pacient.  

d. Principiul etic al confidențialității asigură faptul ca informațiile medicale sunt 

liber accesate de orice lucrător medical, principiul asigură colaborarea 

medicală.  



e. Confidențialitatea nu poate fi încălcată în nici un caz. 

31. De ce trebuie păstrată confidențialitatea? 

a. * Pentru a obține încredere între profesioniștii din domeniul medical și 

pacienții lor. 

b. Pentru a păstrea secretul medical. 

c. Confidențialitatea este obligațiunea pacienților. 

d. Confidențialitatea nu trebuie păstrată, pacientul trebuie să fie la curent cu 

datele medicale. 

e. Confidențialitatea dacă este păstrată poate dezinforma medicul. 

32. Când poate fi încălcată confidențialialitatea? 

a. * Confidențialitatea poate fi încălcată dacă informațiile împărtășite de către 

pacient se referă la un potențial pericol pentru siguranța publică sau dacă acest 

fapt este dispus de către o instanță. 

b. Confidențialitatea poate fi încălcată dacă informațiile împărtășite de către 

pacient se referă la examinările altui specialist medical. 

c. Confidențialitatea poate fi încălcată dacă informațiile împărtășite de către 

pacient sunt greșite. 

d. Confidențialitatea nu poate fi încălcată în nici un caz. 

e. Confidențialitatea poate fi încălcată dacă medicul consideră că trebuie să 

divulge informația. 

33.  Un medic informează un pacient că nu poate conduce din cauza 

diagnosticului recent de epilepsie. Pacientul este de acord dar, conducând la 

serviciu într-o dimineață, medicul vede persoana conducând. Ce trebuie să 

facă în acest caz medicul? 

a. * Medicul trebuie să informeze autoritatea locală din cauza preocupărilor 

legate de siguranța publică. 

b. Medicul nu are dreptul legal să divulge careva informații despre starea de 

sănătate a pacientului. 

c. Medicul trebuie să informeze în mod repetat pacientul despre patologia de care 

suferă. 

d. Medicul trebuie să informeze familia pacientului ca aceștea să poată lua 

măsurile necesare. 

e. Medicul trebuie să oprească pacientul și să-l conducă acasă sau la spital. 

34. Principiul etic - păstrarea vieții, presupune: 

a. * Principiul etic de păstrare a vieții este voința de a trata boala unui pacient cu 

scopul de a-i prelungi viața.  

b. * Majoritatea pacienților doresc să trăiască mai mult; cei mai mulți doctori s-

ar putea să se alăture profesiei pentru a salva vieți.  

c. Majoritatea pacienților doresc să trăiască mult; din care cauză solicită ajutorul 

medical frecvent, pentru a avea o viață lungă și lipsită de boli; 

d. Majoritatea pacienților vizitează nemotivat spitalele, astfel creează obstacole 

pentru cei ce necesită îngrijiri medicale cu adevărat. 



e. Păstrarea vieții este principiul de eradicare a bolilor. 

35. Principiul etic - păstrarea vieții, poate fi încălcat în care caz: 

a. Nu poate fi încălcat principiul etic păstrarea vieții. 

b. * În cazul în care pacientul a făcut testament fiind în viața, declarând dorința 

de a nu fi resuscitat. 

c. Dacă pacientul solicită de la medici să-i fie întreruptă viața. 

d. Dacă medicul decide că nu are șanse tentativa de reanimare. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

36. Principiul etic – Justiție, presupune: 

a. * Justiția se referă la distribuirea lucrurilor și pozițiilor oamenilor în societate. 

b. * Într-un context medical, justiția implică alocarea resurselor medicale într-un 

mod echitabil.  

c. Justiția asigură compensarea pagubelor pacientului. 

d. Justiția se referă la legislația medicală. 

e. Justiția se referă la relația legală medic - pacient. 

37. Tipuri de justiție pot fi: 

a. Principialism. 

b. Centralism. 

c. * Egalitarism. 

d. * Utilitarism. 

e. Decentralism. 

38.  Justiția presupune: 

a. * Tratarea oamenilor în mod echitabil. 

b. * Nefavorizarea unor indivizi / grupuri în detrimentul altora. 

c. * Acționând într-un mod nediscriminatoriu / non-prejudiciabil. 

d. * Respectarea drepturilor oamenilor. 

e. Respectarea colegialității. 

39. Metoda celor patru subiecte corespunde principiilor etice ale Autonomiei, 

Facerea de bine, Nefacerea de rău și Justiție și include următoarele: 

a. * Indicații medicale (Facerea de bine, Nefacerea de rău). 

b. Calitatea serviciilor medicale (Justiție și Autonomie). 

c. * Preferințele pacientului (Autonomie). 

d. * Calitatea vieții (Facerea de bine, Nefacerea de rău și Autonomi). 

e. * Caracteristici contextuale (Justiție: loialitate și corectitudine). 

40. Veridicitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

a. Respectul pentru adevăr. 

b. * Spunerea adevărului.  

c. * Consimțământul informat.  

d. * Respectul pentru autonomie. 

e. Loialitate și corectitudine. 

41. Confidențialitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

a. Dreptul unei persoane de a nu rămâne privat. 



b. Dezvăluirea informațiilor. 

c. * Dreptul unei persoane de a rămâne privat. 

d. * De a nu dezvălui informații. 

e. Respectul pentru adevăr. 

42. Confidențialitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

a. * Numai partajarea informațiilor private cu privire la "necesitatea 

cunoașterii". 

b. Dreptul unei persoane de a nu rămâne privat. 

c. Respectul pentru adevăr. 

d. Distribuirea lucrurilor și pozițiilor oamenilor în societate. 

e. Loialitate și respect. 

43. Fidelitate din metodele celor patru subiecte presupune: 

a. * Loialitate.  

b. * Menținând datoria de a avea grijă de toți.  

c. * Indiferent cine sunt sau ce au făcut. 

d. Respectul pentru adevăr. 

e. Menținând datoria la informație. 

44.  Există două teorii etice principale care se aplică în practica medicală: 

a. * Consecințialismul.  

b. * Deontologia.  

c. Principialism. 

d. Centralism. 

e. Decentralism. 

45.  Consecințialismul din teoriile etice principale care se aplică în practica 

medicală se referă: 

a. * acceptarea consecințelor acțiunilor noastre. 

b. acceptarea consecințelor acțiunilor pacientului. 

c. ne acceptarea consecințelor acțiunilor noastre. 

d. ne acceptarea consecințelor acțiunilor pacientului. 

e. acceptarea acțiunilor. 

46. Deontologia din teoriile etice principale care se aplică în practica medicală 

este: 

a. * bazându-ne acțiunile pe un set de principii sau îndatoriri. 

b. bazându-ne acțiunile pe experiență. 

c. bazându-ne acțiunile pe hotărâri a consiliului. 

d. bazându-ne acțiunile pe principialism. 

e. bazându-ne acțiunile pe centralism. 

47. Consecințialismul presupune: 

a.  * Acțiunile sunt corecte sau greșite în funcție de echilibrul dintre consecințele 

lor bune și rele. 



b.  * Actul potrivit este cel care produce cel mai bun rezultat per total.  

c. * Utilitarismul (ce acțiune are cea mai mare utilitate - utilizare / beneficiu / 

rezultat pozitiv) este un tip de consecințialism. 

d. Actul nepotrivit este cel care produce uneori un bun rezultat per total. 

e. Concentralism (ce acțiune are cea mai mare utilitate - utilizare / beneficiu / 

rezultat pozitiv) este un tip de consecințialism. 

48. Utilitarism presupune: 

a. * cea mai proeminentă teorie bazată pe consecințe. 

b. * bazat pe principiul utilității. 

c. * acțiunile ar trebui să producă balanța maximă a valorii pozitive (de exemplu, 

fericirea) în favoarea deprecierii (de exemplu daună). 

d. bazat pe principiul centralism. 

e. cea mai proeminentă teorie bazată pe cooperare. 

49. Deontologia medicală se referă la: 

a. * Etica profesională a lucrătorilor medicali și principiile de comportament ale 

personalului medical, orientate spre beneficiul maxim al tratamentului. 

b. Etica profesională a lucrătorilor medicali și principiile de comportament ale 

personalului medical, orientate spre beneficiul maxim al medicului. 

c. Etica profesională a lucrătorilor medicali și principiile de comportament ale 

personalului medical, orientate spre beneficiul maxim al spitalului. 

d. Comportamentul pacientului într-o instituție medicală. 

e. Actul medical potrivit după decizia medicală. 

50.  Ce include deontologia medicală? 

a. * Deontologia medicală include probleme de respectare a confidențialității 

medicale. 

b. * Problema gradului de răspundere a lucrătorului medical pentru viața și 

sănătatea pacientului. 

c. * Problemele legate de relațiile lucrătorilor medicali între ei.  

d. Deontologia medicală include probleme de respectare jurământului. 

e. Problemele legate de relațiile pacienților internați. 

51. Un medic iese dintr-o cameră fiind martor că un pacient suferă o moarte 

dureroasă. Familia abordează medicul și îl întreabă dacă pacientul a suferit.  

Doctorul nu spune adevărul: "A plecat în pace".  Descrieți concepțiile 

conceționalistă și deontologică în raport cu acest exemplu clinic. 

a. * Concepția conceționalistă - aceasta ușurează povara familiei într-un moment 

de suferință. 

b. * Concepția deontologică - minciuna este fundamental greșită, iar familia are 

dreptul să cunoască adevărul. 

c. Concepția conceționalistă - minciuna este fundamental greșită, iar familia are 

dreptul să cunoască adevărul. 

d. Concepția deontologică - aceasta ușurează povara familiei într-un moment de 

suferință. 



e. Concepția deontologică - aceasta ușurează povara medicală. 

52. Atribuțiile unui medic înregistrat la Consiliul Medical General: 

a. * faceţi îngrijirea pacientului, prima dvs. preocupare; 

b. * trataţi fiecare pacient politicos și cu grijă; 

c. * respectaţi demnitatea și intimitatea pacienților; 

d. * ascultați pacienții și respectați opiniile acestora; 

e. oferiți pacienților informația care considerați că este importantă; 

53.   Un medic înregistrat la Consiliul Medical General nu trebuie niciodată să: 

a. * Să discriminaţi pe nedrept pacienții sau colegii.  

b. Să colaborați cu poliția. 

c. Să fiți prieten cu pacienții. 

d. Să comunicați în afara serviciului cu pacienții. 

e. Nici un răspuns nu este corect. 

 

 


