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ASPECTUL BIOETIC AL RELAȚIEI MEDIC-COPIL-PĂRINTE ÎN PEDIATRIE 

Cătălina Tomulescu 

(Conducător științific: Daniela Rusnac, asist. univ., Catedra de filosofie și bioetică) 

Introducere. Aplicarea principiilor bioetice în practica pediatrică relevă existența unui „triunghi de 

interacțiune”: medic-copil, medic-părinte, copil-părinte. Familiei îi revine rolul de bază în promovarea 

suportului etic și legal privind reprezentarea dreptului copilului, asigurării bunăstării lui etc. Uneori, 

însă, și medicul pediatru are responsabilitatea de a lua anumite decizii, dacă acestea sunt în interesul 

major al copilului. 

Scopul lucrării. Relevarea aspectului bioetic în cadrul relației medic-părinte-copil în pediatrie. 

Material și metode. Pentru realizarea acestei lucrări științifice s-a utilizat surse științifice în ediții 

autohtone și de peste hotare, publicații internaționale de referință. A fost alcătuit și utilizat un 

chestionar. S-au aplicat metodele: sociologică, statistică, bioetică. 

Rezultate. Eficiența terapeutică în pediatrie se obține prin conlucrarea facilă cu părinții sau tutorii 

legali ai copiilor. Pe prim plan se manifestă acceptarea acordului informat cu părinții. O relație reușită 

medic-pacient (tutore) constituie un suport favorabil pentru aplicarea adecvată a altor principii 

bioetice. Rezultatele sondajului comparate cu unele date publicate confirmă acest fapt. 

Concluzii. (1) În practica medicală copiii constituie un contingent vulnerabil. (2) Studierea aspectului 

bioetic în practica pediatrică evidențiază necesitatea unei durabile corelații medic-pacient (copil)-

părinte. (3) Succesul actului medical în pediatrie rezidă în mare parte de reușita colaborării a câtorva 

agenți implicați: medic, asistent medical, părinte, tutore, copil.  

Cuvinte cheie: bioetică, medicină, pediatrie, relație medic-pacient (copil)-părinte.  

 

BIOETHICAL ASPECT IN THE RELATIONSHIP WITHIN DOCTOR-CHILD-PARENT IN 

PEDIATRICS 

Cătălina Tomulescu 

(Scientific adviser: Daniela Rusnac, assoc. prof., Chair of philosophy and bioethics) 

Introduction. The application of bioethical principles in pediatric practice reveals the existence of an 

„interaction triangle”: doctor-child, doctor-parent, child-parent. The family has the basic role in 

promoting ethical and legal support on the representation of children's rights, ensuring his welfare etc. 

Sometimes, however, the pediatrician is also responsible for making certain decisions, if they 

determine the best interests of the child. 

Objective of the study. Revealing the bioethical aspect within the doctor-parent-child relationship in 

pediatrics. 

Material and methods. For realization of this scientific work were used scientific sources in national 

and foreign edition and international reference publications. It was made and used the questionnaire. 

The methods which were used are: sociology, statistics and bioethics. 

Results. Therapeutic efficiency in pediatrics is achieved through cooperation with the parents or legal 

guardians of children. In the first place it is manifested the acceptance of the informed consent 

agreement with the parents. A successful doctor-patient (guardian of child) relationship is a favorable 

support for the appropriate application of other bioethical principles. Survey results compared to some 

published data confirm this. 

Conclusions. (1) In medical practice, children are a vulnerable contingent. (2) The study of bioethical 

aspect in pediatric practice highlights the need for a durable correlation within doctor-patient (child)-

parent. (3) The success of medical action in pediatrics largely resides the successful cooperation of 

several agents involved: doctor, nurse, parent, guardian of children, child. 
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