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Din cele mai vechi timpuri istorice și până în prezent, lumea a avut trei categorii de 
virtuți și de vicii și anume: cele religioase, cele naturale și cele politice. Ele nu trebuie 
să fie niciodată în contradicție, în ciuda faptului ca nu toate consecințele și îndatoriri-
le care decurg din una, decurg și din celelalte. Tomurile de istorie ne arată că legile, 
care sunt sau ar trebui să fie pacte încheiate între oameni liberi, nu au fost în genere 
altceva decât un instrument al pasiunilor câtorva, sau au apărut în urma unei fortuite 
ori trecătoare necesități.1 Două din principalele virtuți, așa cum se știe, sunt morala și 
etica. Ele, spre deosebire de alte convenții sociale, nu și-au pierdut din însemnătate 
de-a lungul istoriei, nu s-au deteriorat, ci au rămas cu aceeași încărcătură de bine. Din 
acest motiv, orice preocupare, acțiune și domeniu care este legat de viața umană și de 
libertatea ei trebuie să aibă o importantă componentă etică sau morală.

Eutanasia – soluție morală?

Moralitatea unei persoane are două laturi, cea statică și cea dinamică, fiecare cu 
o egală consistență, care se întrepătrund și întregesc caracterul oamenilor integri.2 
Aceasta le oferă oamenilor capacitatea de înțelegere și acceptare a valorilor morale, 
precum și abilitatea de a discerne între bine și rău. Din ea izvorăște dorința și voința 
oamenilor de a pune în practică valorile morale, înțelese și acceptate, acțiuni care nu 
se opun propriilor sisteme de valori și nu produc rău nici pentru sine și nici pentru 
alții. În sens descriptiv, individual, moralitatea nu se referă la valori personale, cul-
turale, obiceiuri proprii și nici în sens social, la obiceiurile și comportamentele unui 

1 Cesare Beccaria, Despre infracţiuni şi pedepse, București: Editura Humanitas, 2007, p. 41.
2 Coord. Jean-Marc Fraslin, Bioethics in life and environmental sciences, Timișoara: Editura 

Brumar, 2007, p. 7.
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grup social. În schimb, în sens normativ moralitatea reprezintă ceea ce este bun sau 
rău, caracterul său greșit în comportamentul unui om sau a unui grup social. Morala 
este despre ceea ce cred oamenii la nivel individual, că este bine, iar etica se referă 
la binele general, la un nivel universal valabil. Etica se referă la motivația care stă la 
baza deciziilor ce determină acțiunile și comportamentul nostru. Ea furnizează cri-
teriile rațional-științifice necesare pentru a evalua deciziile care se află la baza com-
portamentului uman. Nu toți oamenii au aceeași percepție asupra acțiunilor bune, 
drepte, pe care trebuie să le întreprindă, adică ce este bine și rău și nu de puține 
ori, ea poate fi o chestiune obiectivă. De aceea când într-o dilemă se caută soluția 
etică și corectă, de majoritatea dăților, rezolvarea se manifestă ca o decizie intuitivă, 
emoțională.3 De exemplu, este foarte dificil ca atunci când ai în propriile mâini viața, 
starea sau libertatea unei persoane să iei cea mai bună decizie, care să fie în perfectă 
concordanță și cu gravitatea actului, cu gradul de afectare al celorlalți, cu importanța 
socială, plus multe alte aspecte. Aceste piedici și probleme se întâlnesc îndeosebi în 
practica medicală.

Căile raționale de luare a unor decizii presupun aspecte etice, rațional-științifice, 
bazate pe anumite argumente și criterii. Din punct de vedere al moralității medica-
le, este obligatoriu ca deciziile luate să fie cele mai bune, exclusiv pentru persoana 
care se află în suferință. Datoria de non-maleficiență decurge din obligația de a nu 
face rău, sau în unele cazuri de a îndrepta un rău deja făcut, precum și de a înlătura 
supărarea sau necazul din preajma celor care ar putea fi protejați. Teoriile deontolo-
gice asupra moralității trebuie deosebite de absolutismul moral, deoarece acțiunile 
sunt fie bune, fie rele, iar consecințele acestora nu pot depăși niciodată valoarea lor 
intrinsecă. Moralitatea comportamentului uman poate fi determinată în urma unei 
analize a costurilor și beneficiilor a consecințelor acțiunilor sau inacțiunilor oameni-
lor. O acțiune este morală atunci când consecințele ei sunt mai mult favorabile decât 
nefavorabile și cu precădere pentru mai mulți oameni, pentru că altfel individul poa-
te rămâne neprotejat și chiar lipsit de drepturi în față nevoilor comunității, care pot 
deveni abuzive față de el.4

În epoca contemporană datorită unui avans nemaiîntâlnit al cercetărilor și des-
coperirilor în materie medicală, a fost necesară o stabilire clară a celor mai relevante 
principii etice ale medicinii pentru a se evita diferite confuzii sau conflicte de inter-
pretare greșită. Acestea sunt în primul rând autonomia persoanei, a suferindului, care 
presupune respectarea autodeterminării indivizilor și protejarea celor care au o auto-
nomie limitată, care este urmată de beneficiile suferindului, considerându-se faptul că 
bunăstarea persoanei constituie o maximă prioritate pentru sănătatea ei, de principiul 
nonvătămării, potrivit căruia se urmărește evitarea și prevenirea lezării unei persoane, 

3 George Cristian Curcă, Elemente de etică medicală. Norme de etică în practica medicală. Despre 
principiile bioeticii, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2012, p. 18.

4 Ibidem, p. 40.



281

sau cel puțin minimalizarea lezării, iar al patrulea principiu este cel al dreptății, care 
presupune tratarea persoanelor cu nepărtinire și echitate, distribuirea beneficiilor și a 
poverii îngrijirii sănătății cât mai echitabil în societate.5 Medicii trebuie să-și îndepli-
nească sarcinile privind îngrijirea pacienților în deplină libertate profesională și fără 
nici o îngrădire din afară. Independența profesională a medicului trebuie să fie asigu-
rată pentru a se putea apăra interesele pacientului, de aceea la îndeplinirea sarcinilor 
profesionale și în activitatea de îngrijire, medicul poate respinge îngrădirile statului, 
sau prioritățile stabilite pentru anumite procedee medicale.6

Bioetica este o ramură de cercetare nouă pentru mediul românesc dar destul de 
avansată în mediile occidentale. Ea stă în legătură cu mediul și cu fenomenologia soci-
ală, cu dezvoltarea tehnologică și cu procesul de secularizare și are în componența sa 
mai multe categorii de principii. Prima este aceea a principiului bineficienței conform 
căruia medicul trebuie să decidă asupra a ceea ce este cel mai bine pentru pacienții săi, 
care este într-un fel sau altul subordonat principiului utilitarismului conform căruia se 
consideră că trebuie ales ceea ce oferă cât mai mult bine unui număr cât mai mare de 
oameni. A doua categorie este cea a principiului non-maleficienței, adică cea a evită-
rii suferinței. El constituie principalul motiv care permite unui profesionist să nu țină 
cont de voința cuiva în circumstanțe care ar produce rău unei alte persoane. În materie 
de principii etice medicale respectarea autonomiei individului stă la baza practicii me-
dicale în totalitatea țărilor dezvoltate și educate, iar în țările vestice, mai mult de atât, 
indiferent de ce crede medicul că trebuie făcut, pacientul este cel care are puterea de 
decizie asupra sorții sale. În legislația medicală a acestora este precizat faptul că, cu ex-
cepția situației în care poate produce un rău altora, orice persoană cu discernământ are 
dreptul să decidă ce va face în ceea ce privește sănătatea sa și orice acțiune declanșată 
împotriva voinței unei persoane este supusă rigorilor legii.7

Salvarea vieții pacientului a fost și va continua să rămână scopul principal al me-
dicinei clinice. Cu toate acestea procedeele și tehnicile de terapie intensivă nu fac, de 
multe ori, altceva decât să îndepărteze momentul morții, cu prețul continuării unei 
vieți mizerabile și de nesuportat. A muri cu demnitate a devenit un slogan în lupta cu 
tentativele bazate pe tehnologie, de a prelungi o viață devenită nefuncțională și care nu 
mai permite pacientului să-și exercite controlul asupra evenimentelor propriei vieți. 
Un alt principiu este cel al proporționalității, care susține că prelungirea tratamentului 
este contraindicată atunci când produce mai multă suferință decât beneficii. El derivă 
direct din principiul fundamental al non-maleficienței. Declarația Vaticanului asupra 
eutanasiei confirmă acest principiu, susținând că „din punct de vedere etic, este justifi-
cabil să întrerupi tehnicile de prelungire a vieții (...) acolo unde rezultatele nu sunt pe 

5 Vasile Astărăstoae, Ortansa Stoica, Genetică versus bioetică, Iași: Editura Polirom, 2002, p. 54.
6 Francisc Jeszenszky, Drepturile fundamentale ale pacienţilor şi medicilor, București: Editura 

Medicală, 1999, p. 104.
7 Adina, Bucur, Etica medicală, etica cercetării şi drepturile pacienţilor, Timișoara: Editura Eurobit, 

2010, pp. 6-9.
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măsura așteptărilor”. Pacienții nu sunt obligați să accepte, iar medicii nu sunt obligați 
să ofere, tratamente inutile.8 

În materie medicală refuzul de a accepta un tratament poate conduce la un sfârșit 
fatal, dar impunerea unui tratament medical fară consimțământul pacientului, dacă 
el are discernământ, poate fi considerat ca un atentat la integritatea sa fizică.9 Pe plan 
simbolic, psihologic și mental, problema morții rămâne în continuare confiscată de 
credințele religioase și de instituțiile lor. Aceste viziuni au ajuns a funcționa mai mult 
ca un fundament antropologic, care asigură viața duminicală și puterea bisericilor și 
nu ca un prilej de confruntare propriu-zisă cu forțele morții. Cunoașterea, științele, 
tehnica, religia, artele și multe altele, au devenit modalități prin care omenirea se ra-
portează lumesc la dificultățile vieții umane, deoarece ele vizează ușurarea greutăților 
vieții: acele realizări miraculoase ale tehnicii, eliberarea artelor, consolările edificatoare 
ale religiei și ideea conform căreia suferința de aici de pe Pământ ne va fi răsplătită la 
Judecata de Apoi. De aici clerul religios susține împotriva eutanasiei ideea conform 
căreia omului îi este dat să sufere de la Dumnezeu și nu suntem în măsură să scur-
tăm această suferință. Părerea mea este că așa cum nu scurtăm bucuriile care ni le dă 
Domnul, cum nu refuzăm sănătatea, bucuria, înțelepciunea, nu avem dreptul să refu-
zăm sau să scurtăm nici suferințele. Omul nu trebuie să fie nici egoist și nici hapsân, ci 
trebuie să le ia pe toate așa cum îi sunt date, cu bune și cu rele.10

La nivel european, dar și mondial, atitudinea față de eutanasie este una în schim-
bare, dinspre refuz sper tendința de acceptare a ei. În ultimii ani a început a fi dusă o 
aprigă luptă pentru a convinge societatea să accepte medicalizarea morții. Ea impli-
că acordul vectorilor mentalităților și comportamentelor, care se cristalizează într-un 
nou mod de gândire și de practică, atât medicală cât și juridică. În prezent în Europa, 
Luxemburg, Elveția, Belgia și Olanda practică eutanasia, iar la nivel mondial este le-
gală în Canada, India, Mexic, Uruguay, în unele state din SUA iar in Japonia nu există 
documente care să o incrimineze sau legalizeze. Atitudinea de acceptare și tolerare a 
eutanasiei, în ciuda legislațiilor care impuneau contrariul, nu a fost niciodată absentă 
din societățile contemporane. În Declarația Asociației Mondiale a Medicilor, de la cea 
de-a 42-a întâlnire, care a avut loc în SUA, în octombrie 1990, s-a stabilit faptul că în-
grijirea pacienților care suferă de dureri accentuate în faza finală a unor îmbolnăviri 
ireversibile trebuie să cuprindă și un tratament care să le permită să-și sfârșească viața 
în mod conștient și cu demnitate. Pentru o și mai mare ameliorare a suferinței erau 
recomandate a fi folosite medicamentele analgezice, cu conținut de opiu.11 Aceste pre-

8 Sever Cristian Oana, „Aspecte etice legate de perioada de sfârșit a vieții și de deces”, Revista 
Română de Bioetică, vol. 2, nr. 2, 2004, pp. 101-102.

9 Cristian Stan, „Coordonate jurisprudențiale europene privind eutanasia”, loc.cit., pp. 20-22.
10 István Király V., Moarte şi experienţa muririi, Cluj-Napoca: Editura Casa Cărții de Știință, 2002, 

p. 87.
11 Francisc Jeszenszky, Drepturile fundamentale ale pacienţilor şi medicilor, București: Editura 

Medicală, 1999, p. 136.
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cizări veneau în continuarea deciziei luate de către Adunarea Generală a Asociației 
Mondiale a Medicilor, cu 4 ani în urmă la Madrid, decizie care prevedea faptul că 
medicul trebuie să respecte dorința pacientului său de a muri, în condiții naturale, la 
sfârșitul unei boli incurabile, deoarece eutanasia, ajutarea conștientă a unui pacient 
să moară, chiar dacă actul este realizat la dorința lui, este un act neetic.12 Aceste pre-
vederi ale regulamentului Asociației Mondiale a Medicilor, din păcate sunt ambigue, 
contradictorii și au foarte multe lacune, probabil tocmai din cauza faptului că în ciuda 
sechelelor cu care societatea a rămas în urma practicilor și politicilor naziste, ea totuși, 
în anumite situații, vedea eutanasia ca pe o practică acceptabilă.

În 1996 la Viena au fost abordate problemele legate atât de drepturile și responsa-
bilitățile pacienților cât și ale furnizorilor de servicii. Pe parcursul discuțiilor au fost 
încurajate idei precum alegerea individuală de către fiecare pacient a modalității în 
care dorește, sau nu, să fie tratat, dar fără a se uita de responsabilitățile convenției. În 
sprijinul acestora au fost aduse în discuție progresele făcute de științele medicale și 
faptul că practica medicală este mult mai complexă, dar din această cauză și mult mai 
riscantă. Din acest motiv s-a considerat necesar să i se acorde și recunoască fiecărui 
individ dreptul la autodeterminare.13 O altă dată când eutanasia a fost dezbătută a fost 
la Convenția de la Oviedo, Convenția Europeană asupra Biomedicinei și Drepturilor 
Omului, din 1997. Aceasta printre prevederile sale garantează primatul individului 
și asigură primatul intereselor sociale în baza cercetărilor științifice. Ba chiar vine cu 
dovezi și rezultate din cercetările întreprinse în domeniul ameliorării vieții umane, 
care implică și o formă de cooperare umană. Discuțiile au continuat din ce în ce mai 
aprinse, mai ales o dată cu momentul în care eutanasia și legile cu privire la ea, au 
fost propuse a fi aplicate în mod unitar în întreaga Uniune Europeană. La Adunarea 
Parlamentară a Consiliului European, din data de 10 septembrie 2002, documentul 
9898 care reprezenta Raportul privind eutanasia, a fost supus Comitetului pentru 
Afaceri Sociale, Sănătate și Familie, de către avocatul elvețian Diek Marty. Actul sus-
ținea eutanasia și decriminalizarea ei și a fost aprobat printr-o rezoluție care a avut 
drept rezultat 15 voturi pro și 12 împotrivă. Printre țările care s-a opus legalizării eu-
tanasiei s-a numărat și Romania.14 În urma acestor cifre se poate observa cu ușurință 
cum tot mai multe țări încep a fi tot mai tolerante și deschise în atitudinea lor cu pri-
vire la moartea la cerere și legalizarea eutansiei. Legalizarea eutanasiei suscită aprinse 
dezbateri etice, medicale, juridice și religioase, punând practic în discuție limita până 
la care trebuie exercitată protecția dreptului la viață. Dreptul la viață este un principiu 
esențial și constituie condiția indispensabilă de a exercita celelalte drepturi garantate, 
dar nu se bucură de stabilitatea unor frontiere bine determinate. Eutanasia se situea-
ză la confluența dintre viață și moarte, dintre liberul arbitru și intervenție sau terapie 
medicală deliberată, pentru a provoca moartea. Problema legalizării eutanasiei se află 

12 Ibidem, p. 109.
13 Adina Bucur, op.cit., p. 24.
14 Ibidem, p. 40.
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în centrul atenției opiniei publice în majoritatea statelor vest europene și în SUA. În 
Europa Centrală, inclusiv în România, starea precară a spitalelor și implicit perioada 
de tranziție prin care trec sistemele medicale, nu au oferit prea des ocazia dezbaterii 
eutanasiei sau mediatizării numeroaselor controverse, deși cazuri și solicitări au exis-
tat și există în continuare. În ciuda numărului în creștere al țărilor care practică euta-
nasia, în România atitudinea față de aceasta rămâne una de neacceptare și intoleranță. 
Într-un fel este de înțeles acest fapt, având în vedere că societatea încă nu are pregă-
tirea și trecutul necesar pentru a tolera o astfel de practică. La noi în țară, o influență 
foarte mare o are și cuvântul Bisericii Ortodoxe, care spre deosebire de cea Catolică, nu 
susține ideea curmării unei vieți cu scopul de a opri suferința fizică a unei persoane. 

Dreptul la viață este primul drept substanțial reglementat de Convenția Europeană 
a Drepturilor Omului și este garantat fiecărei persoane. Această dispoziție prevede și 
anumite cazuri excepționale, atunci când survenirea morții nu constituie o încălcare 
a acestor drepturi. Pentru a proteja dreptul la viață statul trebuie să adopte legi în 
conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului și să i-a măsuri necesare 
pentru a preveni actele de violență care încalcă acest drept. Dreptul la moarte asistată 
nu poate fi înțeles decât prin raportarea la individul care solicită sprijin pentru dispari-
ția sa fizică, pentru aplicarea anumitor proceduri de eutanasiere. O libertate absolută a 
individului presupune și o responsabilitate absolută a sa, iar luarea deciziei de a muri 
este o responsabilitate strict personală, indiferent de natura motivației. Astfel, dacă 
dreptul acceptă eutanasia, atunci statul, cu o asemenea normă legală, trebuie să-și asu-
me toate consecințele inerente aplicării acesteia.15 

În timp ce autonomia este ideea centrală în scrierile filosofice și etice, încrederea 
este lăsată în marginalitate. Autonomia este identificată cu independența individului 
și uneori duce la acțiuni neetice sau chiar dezastruoase, în timp ce încrederea este cu 
siguranță mult mai importantă, atât în situațiile când este vorba de practica medicală, 
despre practica în știință sau chiar în biotehnologii.16

Din punct de vedere juridic acest aspect a fost abordat din perspectiva stabilirii 
unei limite superioare a dreptului la viață, unul dintre drepturile primare ale dreptu-
lui omului. Disputa s-a articulat și continuă să se intensifice, în jurul dilemei dacă un 
pacient poate cere să i se pună capăt suferințelor și dacă medicul are dreptul să dea 
curs acestei solicitări, fără a fi sancționat. În acest sens poziția exprimată de Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei prin recomandarea numărul 1418/1999 a fost aceea 
că încă nu există o poziție legală unitară în privința eutanasiei. De aceea ea recomandă 
și vizează protecția drepturilor omului și demnității bolnavilor incurabili și muribun-
zilor. Primul punct al acesteia precizează faptul că „Consiliul Europei are ca vocație 
protejarea demnității umane și a drepturilor care decurg din aceasta”, inclusiv moar-

15 Cristina Otovescu-Frăsie, Andreea Bandoiu, „Respectarea dreptului la viață versus eutana-
sie”, Revista Română de Bioetică, vol. 7, nr. 2, 2009, p. 12.

16 Onora O’Neil, Autonomy and Trust in Bioethics, Cambridge: Cambridge University Press, 
2002, Prefață.
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tea la cerere, dacă este să discutăm despre demnitate și dreptul la autodeterminare. 
Recomandarea pune de asemenea accentul pe lărgirea accesului bolnavilor incurabili 
la tratamente paliative care să-i ajute în lupta contra durerii și luarea în considerare a 
problemelor psihologice, sociale și spirituale care apar o dată cu pierderea demnității 
și a capacităților fizice avute înainte de îmbolnăvire. Documentul recunoaște legali-
tatea eutanasiei pasive, dar atrage atenția asupra faptului ca dorința de întrerupere a 
tratamentului să nu fie luată la presiunile terților și nici ca urmare a motivelor de ordin 
economic.17 

Legislația românească, atât cea medicală, cât și cea civilă, în ciuda faptului că nu 
permite practicarea eutanasiei, este plină de lacune, care lasă uneori loc de interpre-
tări. Este foarte dificil să stabilești vinovăția unui medic și să cercetezi fapta sa într-o 
astfel de situație, deoarece trebuie analizat cugetul, gândul cu care a săvârșit fapta, 
dacă fapta, într-adevăr, aparține autorului, dacă exprimă, într-adevăr, personalitatea 
sa precum și dacă a fost gândită și judecată de dinainte.18 Atunci când există astfel 
de situații respectul demnității umane și al primatului individului trebuie conciliate 
cu necesitatea cercetărilor și a măsurilor în beneficiul persoanei vizate. Astfel, se în-
țelege clar faptul că demnitatea umană nu poate fi înțeleasă decât în relație cu toate 
celelalte principii enunțate de Declarația Universală și anume: principiul autonomiei 
și responsabilității umane, respectul vulnerabilității ființei umane și al integrității per-
sonale, respectul vieții private, al egalității, justiției și echității, al non-discriminării, al 
respectului diversității culturale și al pluralismului, solidarității și cooperării, respec-
tarea societății și sănătății, al protecției generațiilor viitoare și al protecției mediului, 
biosferei și biodiversității.19

Problema în societatea românească este aceea că documentele juridice, în special 
cele adoptate în domeniul dreptului omului, se referă la demnitatea persoanei, dar 
nu o definesc. Provenind din latinescul dignitas, noțiunea desemnează condiția de a fi 
demn de onoare și respect. Înțelesul clasic de demnitate se asocia cu respectul și admi-
rația față de frumusețe, excelență, curaj, distincție, ceea ce înseamnă, conform principi-
ilor din prezent, o limitare a egalității dintre oameni.20 

Deconectarea de la aparate – eutanasie în spatele legalității

Eutanasia și deconectarea de la aparatura care menține o persoană în viață din ma-
joritatea punctelor de vedere este același lucru. Ea reprezintă întreruperea vieții unui 
suferind, la cererea lui, dacă el este conștient, sau la decizia familiei, atunci când cel în 

17 Mona-Maria Pivniceru, Florin Damian Dăscălescu, „Eutanasia: unde se sfârșește protecția 
dreptului la viață?”, Revista Română de Bioetică, vol. 2, nr. 2, 2004, p. 70.

18 George Antoniu, Ștefan Daneș, Mariu Popa, Codul Penal pe înţelesul tuturor, București: Editura 
Tempus, 1996, p. 174.

19 Aurora Ciucă, „Conceptul de demnitate a ființei umane în bioetică și drept”, Revista Română 
de Bioetică, vol. 7, nr. 2, 2009, p. 8.

20 Aurora Ciucă, op.cit., pp. 5-6.
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cauză nu se poate pronunța. În cazul în care un om este menținut în viață în mod arti-
ficial, situația lui poate fi de două feluri și astfel se poate schimba sau poate evolua pe 
două căi diferite. Prima variantă este aceea în care șansele lui de recuperare sunt foarte 
mari, iar conectarea la aparate este o măsură temporară, pe o perioadă estimativ deter-
minată. Această situație este întâlnită fie în cazurile de comă indusă, fie în momentul în 
care pacientul a suferit o traumă fizică sau o operație, iar conectarea la aparate vine ca 
o măsură de a-l ajuta să se vindece, ca o siguranță a faptului că starea sănătății lui este 
pe făgașul cel bun. Starea de conștiință minimală se referă la cazurile în care o persoa-
nă demonstrează că este în stare de veghe și percepe atât mediul cât și pe sine, adică 
starea în care se află, chiar dacă pentru o perioadă limitată. De obicei ea răspunde și la 
comenzi minime, cum ar fi mișcarea unui membru, clipitul sau mișcarea ochilor. Mai 
există și cazul în care o persoană este complet conștientă și percepe realitatea din jurul 
ei fără probleme, însă nu poate să se miște deloc. De multe ori această stare nu este dia-
gnosticată corect decât după multe săptămâni și nu se cunosc încă foarte multe despre 
ea. Medicina recunoaște faptul că există șanse ca o persoană să își revină din comă, dar 
mereu trebuie să nu ne bazăm pe o speranță sau o posibilitate, ci să luăm în considerare 
gravitatea și perioada ei. După un anumit timp șansele de recuperare, atât fizică cât 
și mentală sunt din ce în ce mai mici, până ajung a fi aproape inexistente. Astfel, prin 
menținerea în viață în mod artificial, practic se vinde o falsă iluzie familiei pacientului.21

Pentru a-mi susține această afirmație o să ofer drept exemplu cazul unui tânăr poli-
țist român care se află în comă de mai bine de un an. Codruț a ajuns pe patul de spital 
după ce a fost lovit la cap, iar din bărbatul înalt, puternic și care cântărea aproape o sută 
de kilograme, a rămas un trup slăbit de treizeci de kilograme. El nu s-a mai ridicat din 
patul de spital de la terapie intensivă de paisprezece luni. Acesta este exemplul tipic 
de falsă iluzie pe care conectarea la aparate o vinde. Familia se amăgește, speră, își face 
iluzii, cum că fiul lor își va reveni. Refuză să renunțe la ceva ce este de mult dus, se 
agață de o falsă iluzie și își prelungește agonia. Chiar dacă el și-ar reveni, o foarte lungă 
perioadă de timp el ar trebui să rămână conectat la aparate, pentru a fi în continuare 
hrănit artificial, până în clipă în care va putea ingurgita, digera, mastica. Cum organele 
lui, aparatul sau digestiv, sau alte părți ale corpului său, nu au mai funcționat o perioa-
dă foarte îndelungată, bineînțeles, la început el se va hrăni, sau mai bine zis va fi hrănit, 
deoarece o lungă perioadă de timp nu va fi capabil să-și folosească brațele, prin tuburi, 
abia apoi cu cantități mici, și doar cu anumite mâncăruri și alimente. Astfel, până ca el 
să ajungă la o greutate normală pentru vârsta și înălțimea lui, dar și pentru a putea fi 
capabil să-și mențină greutatea corporală, adică să se ridice din pat, cu siguranță i-ar 
trebui câțiva ani, dar să nu uitam nici faptul că o recuperare totală nu este sigură și nici 
un medic nu promite înfăptuirea ei. Întotdeauna există și posibilitatea ca el să rămână 
paralizat total într-un pat, fără posibilitatea de a vorbi sau a se mișca. Singura cale prin 
care el ar putea comunica cu cei din jur ar fi prin priviri și clipit. Dacă încercăm doar 

21 Ibidem. 
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să ne punem noi într-o astfel de situație, nu cred că este greu să ne gândim ce decizie 
am lua. Cea de-a doua situație în care o persoană este conectată la aparate, este aceea în 
care ea se află într-o comă ireversibilă, organismul nu mai este capabil să funcționeze 
singur, iar acest prognostic este dat pentru o perioadă nedeterminată.22 

Deconectarea de la aparate a unei persoane care se află în stare vegetativă nu con-
stituie crimă. În situația în care o victimă a unui accident, a unei traume, sau nenu-
mărate alte tragedii, are organismul, dar mai ales sistemul nervos și cerebral atât de 
avariat încât recuperarea sa este imposibilă, deconectarea de la un aparat nu consti-
tuie crimă. Este ca și cum am acuza un medic patolog că făcând autopsia unui om, 
l-a omorât. Oricât este de dureros și de crud adevărul, trebuie să recunoaștem faptul 
că în anumite situații, în ciuda avansului tehnologic și a medicinei, persoana respec-
tivă nu mai are șanse să-și revină. Într-adevăr, așa cum a precizat prof. dr. Cristian 
Popescu, șeful Clinicii de Neurologie din cadrul Spitalului de Recuperare, Iași, comele 
au mai multe grade de profunzime și, cu cât gradul comei este mai mare, cu atât mai 
puțin probabilă este revenirea. „Elementele de patologie acționează asupra mai mul-
tor structuri nervoase, din care cele mai importante sunt scoarța cerebrală și substan-
ța activatoare reticulata ascendentă din trunchiul cerebral. Leziunile extinse, adesea 
bilaterale, ale scoarței cerebrale pot determina starea de comă. În foarte rare cazuri 
este implicată doar scoarța cerebrală. Conform medicilor specialiști, în stadiul VI de 
comă creierul moare. „La stadiul VI asistăm la ceea ce se numește moartea creierului. 
Tensiunea arterială este susținută prin terapie, iar ventilația asigură schimbul de gaze 
necesar menținerii funcțiilor organelor și sistemelor. În această fază pacientul poate 
deveni donator de organe. Pentru atestarea morții creierului sunt protocoale extrem 
de riguroase puse în practică de mai multe echipe independente. Comele, care se agra-
vează, trecând în stadiile următoare, nu au un prognostic bun. Medicina actuală poate 
asigura toate condițiile întreținerii pacientului comatos mai multe săptămâni sau luni 
de tratament terapeutic. 

Într-adevăr, este foarte greu să acceptăm faptul că o persoană dragă nouă nu mai 
este printre noi. Ne este cu atât mai greu să o vedem oarecum vie, dar în același timp 
să acceptăm faptul că ea nu mai este aceeași pe care noi o știm și nici nu are șanse să-
și revină. De cele mai multe ori când se pune problema deconectării de la aparate, cei 
care se opun în primul rând sunt membrii familiei sau apropiații pacientului. Pentru 
ei este foarte greu să accepte ideea că persoană în mod teoretic ea nu mai este în viață. 
Astfel, ei se opun deconectării deoarece speră că în viitor medicină va avansa suficient 
de mult încât suferindul să poată fi tratat. Da, trebuie recunoscut faptul că avansul 
medical din ultimii ani a reușit elucidarea multor mistere, vindecarea multor boli care 
nu de mult erau incurabile, sau au fost găsite tratamente ce permit ținerea sub control 
a anumitor boli. Din păcate însă, chiar dacă peste câțiva ani s-ar găsi un remediu pen-

22 Se folosește termenul de „nedeterminat” deoarece o astfel de stare în mod normal persistă 
până la sfârșitul vieții pacientului, care poate dura în funcție de rezistența organelor vitale, a 
îngrijirii care îi este oferită sau a deciziei familiei de menținere sau deconectare de la aparate.
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tru readucerea la viață a celor care se află în moarte cerebrală, sau orice altă formă de 
comă, revenirea lor practică la viață este un lucru imposibil. În ceea ce urmează voi 
încerca să expun și câteva argument, să explic, pentru început, primele părți afectate 
ale corpului uman. Acestea nu sunt neapărat și cele mai importante, dar, pentru a ne 
face o imagine de ansamblu, este suficient să vedem doar aspectele exterioare, fără a 
mai vorbi și de consecințele asupra organismului, organelor și creierului. 

Să luăm în atenția noastră pentru început mușchii și aparatul locomotor. Se știe 
foarte bine că în momentul în care mușchii nu sunt folosiți pentru o perioadă înde-
lungată ei se atrofiază treptat, până ajung în momentul în care nu mai pot fi folosiți. 
Primele contraargumente la acestea spuse ar putea fi fie faptul că prin exerciții persoa-
na respectivă în timp poate ajunge să-și recapete abilitatea de a se deplasa, fie faptul 
că atrofierea totală ar avea nevoie de foarte mult timp pentru a se instala. Amândouă 
dintre acestea însă au la rândul lor câte o explicație care să le desființeze. Pentru aceas-
ta doresc să aduc drept exemplu cazul lui Andrew Iwanicki, un tânăr care în numele 
științei a acceptat să fie supus unor studii de către cei de la NASA. Timp de 70 de zile 
el a stat permanent în poziție verticală, la pat. El a fost mereu conștient, treaz, chiar 
și-a putut mișca membrele, bineînțeles în limita permisivității. Cu alte cuvine singurul 
lucru pe care nu a avut voie să-l facă a fost să se ridice din pat și să umble. După ce 
experimentul a luat sfârșit iar cele 70 de zile au trecut, acestuia i s-a spus să se ridice 
și să se plimbe. Iată, care a fost mărturia lui: „M-am trezit în data de 2 decembrie și, 
pentru prima oară în 70 de zile, m-am ridicat în picioare. Sau cel puțin am încercat. 
Asistentele m-au transportat cu scaunul cu rotile până la un pat de spital înclinat ver-
tical, cu manșete pentru verificarea presiunii sângelui pe braț și pe deget și un aparat 
cu ultrasunete atașat pe inimă. Apoi m-au încurajat, ca pe un copil, să încerc să stau 
în picioare timp de 15 minute. Imediat ce patul a fost înclinat în poziție verticală, mi-
am simțit picioarele mai grele decât le-am simțit vreodată. Inima a început să-mi bată 
cu 150 de bătăi pe minut. Pielea a început să mă mănânce; am transpirat ca un porc. 
Sângele mi s-a dus în picioare și a întins venele care deveniseră extrem de elastice 
după atâta timp de stat în pat. Simțeam că o să leșin. Mă luptam să stau în picioare, dar 
era tot mai dificil. După vreo opt minute, pulsul mi-a scăzut de la 150 la 70. Simțeam 
că o să mă prăbușesc. Mi s-a încețoșat privirea, totul s-a făcut negru, dar personalul a 
văzut că cifrele au scăzut pe aparate și au întors patul în poziție orizontală. Mai târziu 
mi-au spus că niciunul dintre subiecții testelor NASA n-au reușit să stea în picioare 
timp de 15 minute. Desigur, nu era de mirare că trupul meu reacționa astfel. După ce 
petrecusem 70 de zile la un unghi negativ de șase grade, îmi pierdusem aproximativ 
20 de procente din volumul total de sânge. Testul verticalității simulă efectele asu-
pra sistemelor cardiovasculare ale astronauților În timpul întoarcerii navei spațiale pe 
Pământ sau pe Marte”.23

23 „Cum m-am simțit după ce am zăcut în pat 70 de zile în numele științei”, Vice, traducere: 
Oana Maria Zaharia, http://www.vice.com/ro/read/cum-m-am-simtit-dupa-ce-am-zacut-in- 
pat-70-de-zile-in-numele-stiintei-283?utm_source=vicefbrom, accesat la data 2 februarie 2015.
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Mărturiile acestui tânăr ne arată ce se întâmplă când nu ne folosim parțial picioa-
rele, pentru o perioadă relativ scurtă, cu toate că suntem perfect conștienți și lucizi tot 
timpul. I-a fost foarte greu să rămână în picioare, să-și mențină echilibrul și chiar să-și 
susțină greutatea corporală. Cred că în acest moment nu este prea greu să realizăm 
cum ar fi ca o persoană după ce a stat ani de zile imobilizata la pat, inconștientă și ținu-
tă în viață doar de aparate, să încerce să pășească, să umble, să stea în picioare. Acelei 
persoane funcțiile locomotorii i-ar fi afectate total și cel mai probabil definitiv, astfel că 
ea, cel mai probabil, restul vieții și l-ar petrece fie tot mobilizată la pat, fie într-un sca-
un cu rotile. Acest lucru însă nu ar fi valabil doar în ceea ce privește picioarele, ci la fel 
de afectate ar fi mâinile ei, gâtul și ceilalți mușchi ai corpului. Ne putem așadar ima-
gina, care ar fi starea în care s-ar afla o persoană care își revine dintr-o comă de câțiva 
ani. Ea ar fi paralizată total, practic aproape în aceeași situație că până mai înainte. 

Următorul aspect care trebuie luat în considerare în situația unei come, este ce alte 
funcții mai pot fi afectate de aceasta. Cel mai important este, bineînțeles creierul. Este 
foarte bine știut faptul că principalul afectat de o comă este creierul. Șansa de recupe-
rare a unei persoane depinde de cauzele comei, dacă problema care a determinat-o 
poate fi tratată, și de durata comei. Dacă problema poate fi rezolvată, pacientul deseori 
se poate întoarce la nivelul de funcționare anterior. Uneori dacă leziunea cerebrală 
este severă, persoana poate rămâne cu sechele sau să nu redevină conștientă niciodată. 
Creierul său practic nu mai funcționează ci doar reacționează la niște impulsuri exter-
ne, la niște aparate care lucrează mecanic cu el. Însă, chiar și dacă acesta, prin minune 
și-ar reveni, nu cred că este prea greu să ne dăm seamă care ar fi starea lui. Știm ce se 
întâmplă cu mușchii când nu sunt folosiți. Ei bine, cam același lucruri se întâmplă și 
cu creierul nostru în momentul în care el își încetinește activitatea. Acest lucru poate 
fi confirmat chiar și de către persoanele care s-au trezit dintr-o comă de câteva luni. 
Multe dintre ele nu mai știau să vorbească sau să scrie, nu mai recunoșteau persoanele 
din jurul lor, nu știau să umble. Erau asemenea unor străini în această lume. Din ceea 
ce am prezentat mai sus, dacă ar fi să luăm în considerare toate posibilitățile în mo-
mentul în care decidem dacă este bine sau rău să deconectăm persoana în comă de la 
aparate, că întotdeauna, există variantă optimistă, în care ea după mult timp de exer-
ciții s-ar putea deplasa cu ajutor, ar putea vorbi, bineînțeles după multă exerciții și în 
acest scop, mereu trebuie să avem în vedere și faptul că oricum, nu s-ar putea descurca 
niciodată singură, ea nefiind de fapt o persoană independentă. Ar avea nevoie de su-
praveghere permanență și de un însoțitor care să-i poarte de grijă. Așa cum spuneam, 
aceasta este varianta fericită, însă să nu uităm de cea de-a doua, aceea în care persoana 
care tocmai și-a revenit din comă, este în continuare imobilizata la pat, nu este lucidă, 
sau conștientă de ceea ce se întâmplă în jurul ei, nu poate vorbi și nu recunoaște nimic. 
Singurul lucru care o deosebește din punct de vedere fizic, de starea ei anterioară este 
capacitatea de a-și mișca ochii. Cred că nu este foarte greu acum să luăm fiecare situa-
ție în parte și șă o analizăm. 

Să ne gândim mai bine ce presupune menținerea în viață, forțată, bineînțeles, a 
unei persoane care nu mai are șanse să-și revină. Pentru aceasta vom face apel la măr-
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turiile unui medic angajat la spitalul „Bagdasar Arsenie” din București. Acesta ne 
prezintă care este situația pacienților de la terapie intensivă. Încăperile sunt cu unul, 
două, patru sau opt pături, iar suferința este cât în patru spitale mari la un loc. Sunt 
pacienți conectați la atâtea aparate, perfuzii, branule, tuburi, încât de la un punct ți-e 
greu să separi omul de complicatele „mașinării” care îl țin pe linia de plutire. O linie 
atât de subțire, încât doar monitoarele o pot percepe. Unii s-au oprit la acest hotar de 
câteva zile, alții au împlinit deja luni bune de când sunt pe același pat de spital, fără 
să știe ce se întâmplă în jurul lor. „Starea vegetativă persistentă” este descrisă ca fiind 
o stare în care o persoană și-a pierdut funcțiile neurologice cognitive și nu mai este 
conștientă de ceea ce se întâmplă în jurul său, menținându-și în același timp funcții ca 
respirația și somnul. 

Fără cea mai mică îndoială este foarte dureros să piardă pe cineva drag, o persoană 
apropiată alături de care ai un trecut și poate și speranța unui viitor. Trebuie însă să 
înțelegem cu toții faptul că nu întotdeauna acest viitor plănuit de noi este posibil. De 
aceea în unele situații, cum sunt și cele prezentate anterior, cel mai bine este să mai re-
nunțăm puțin la noi, la dorințele noastre și să ne gândim la binele și demnitatea celor 
care suferă. Cu siguranță, dacă pentru noi este dureros să-i vedem într-o stare degra-
dantă, pentru ei, mai ales dacă sunt și conștienți de starea lor, este mult mai dureros 
și înjositor. Eutanasia nu este o soluția care rezolvă problema unei vieți nedemne, dar 
merită a fi luată în considerare drept soluția în fața unei vieți artificiale.
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Eutanasia – soluție sau amenințare?

Rezumat: Eutanasia și legalizarea ei este un subiect aprig dezbătut în prezent în majoritatea statelor 
europene și SUA. Motivul acestor discuții este acela că tot mai multe persoane care ajung într-o anumită 
stare de suferință fizică iremediabilă, solicită a le fi curmată viața prin diferite mijloace medicale. Astfel, 
problema sfârșitului de viață a ajuns a nu mai fi o problemă personală, ci și una medicală. Dacă până 
nu de mult preotul și familia erau cei care îl însoțea pe om în ultimele sale clipe de viață, în ultimii ani 
ei au început a fi înlocuiți cu personalul medical.

Medicalizarea morții presupune asumarea unor riscuri și responsabilități de natură atât medicală, 
cât și morală pentru toate persoanele implicate în proces. Doctorul curant este supus unor presiuni 
contradictorii, unor reguli care pe de-o parte îl obligă să acționeze conform jurământului depus, dar 
pe de altă parte îl ține legat de mâini și nu-I permite să ia măsuri care ar dăuna demnității pacientului.
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Euthanasia – Solution or Threat?

Abstract: Euthanasia and its legalization is a fiercely debated topic in most European and US 
states. The reason for these discussions is that more and more people who are in a state of irremedi-
able physical suffering, demand that their lives be terminated by various medical means. Therefore, the 
issue of the end of life has become not only a personal problem, but also a medical one. If until recently 
the priest and the family were the ones who accompanied someone in his last moments of life, in the 
last few years they have begun to be replaced with medical staff.

The medicalization of death involves assuming risks and responsibilities of both medical and moral 
nature for all persons involved in the process. The doctor is subject to contradictory pressure, to rules 
that, on one hand, oblige him to act in accordance with the oath, but on the other it keeps his hands tied 
and does not allow him to take action that would harm the dignity of the patient.
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