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Marion Sims

1845 - 1949 => intervenții corective, experimentale pe sclave Afro-
Americane

- fără anestezie (deși eterul era cunoscut ca un anestezic în acea perioadă); mai
târziu, în tratamentul pacientelor albe – a utilizat anestezic

- în aceeași perioadă, în Sudul SUA alți medici includeau în studiile clinice subiecți
caucazieni, care consimțeau la participare

- fără a avea consimțământul pacientelor (sclave)

- + faimos chirurg american din
sec XIX

- întemeietorul chirurgiei
ginecologice => tehnică
chirurgicală de tratament a
fistulelor vezico-vaginale
- complicație a nașterii =>

incontinență urinară
severă

Ojanuga D. The medical ethics of the “father of gynaecology”, Dr J Marion Sims. J Med Ethics 19931928–31.31



- fără anestezie => încălcare nM
- DAR - eterul a fost introdus în 1846, la un an după primul experiment al lui Sims;
- mulți ani după utilizarea sa a fost discutabilă (mortalitate crescută) => dacă un

subiect deceda, primar tanatogeneratoare era intervenția chir. sau anestezia?

- selectarea persoanelor de culoare ca subiecți => încălcare justețe
- DAR: alternativa pentru subiecți era viața cu o afecțiune incurabilă
- diferența între experimente terapeutice și non-terapeutice
- NU e mai bine să prioritizăm subiecții dezavantajați la loteria vieții

(abordare Rawlsiană?=> respectă justețea
- consimțământul

- e validabil dacă e luat de la subiecți?
- e validabil dacă e luat de la stăpâni?
„În acest scop, am avut norocul de a avea trei sclave tinere de culoare care
mi-au fost date de către stăpânii lor din Alabama, eu fiind de acord să nu
realizez nicio intervenție chirurgicală fără acordul deplin al pacientelor și să
nu realizez nimic din ceea ce ar putea, după opinia mea, să afecteze viața
sau să ducă la o afectare mai severă a organelor afectate; proprietarii au
fost de acord să să lase să le țin (pe cheltuiala mea) până când voi fi pe
deplin convins dacă afecțiunea poate fi vindecată sau nu”

(1)Sims J M. Two cases of vesicovaginal fistula, cured. NY Med Gazette J Health 185451–7.7



Istoric

- sec XIX => interes deosebit pentru dezv. metodologiei
științifice și experimentale

- subiecții predilecți => grupuri vulnerabile (prizonieri, pacienți
instituționalizați, minori etc)

- abordarea - strict utilitaristă => dezvoltarea științifică >>
drepturile subiecților

“Bacteriile pe care le-am utilizat în cele 80 de experimente pe 35
de paciente diferite din cadrul Institutului Regal au fost obținute
fie din glande mamare bolnave, fie din secrețiile unor femei
recent internate suferind de febră puerperală, fie din medii de
cultură preparate de mine din puroiul obținut din cavitatea
abdominală a persoanelor care au murit de peritonită. Toate
bacteriile plantate au fost capabile a prinde rădăcini și a înflori”
(Menge, 1894)



Jansen

“Atunci când am început experimentele mele cu puroi de variolă neagră, ar fi trebuit,
probabil, să utilizez animale.
Dar cei mai buni subiecți, vițeii, puteau fi obținuți doar la costuri extrem de mari.
Mai mult, trebuia să iau în considerare costurile mentenanței acestora, așa că am decis să
îmi realizez experimentele pe copii de la Casa Foundling, pe care i-am obținut cu
permisiunea medicului șef, profesorul Medin.
Am selectat 14 copii, care au fost inoculați zilnic... Apoi am încetat a îi utiliza și i-am înlocuit
cu viței...
Nu am continuat totuși mult timp experimentele cu aceștia deoarece am dorit să termin cât
mai repede și deoarece vițeii erau atât de scumpi.
Intenționez totuși să revin la experimente cu subiecți de la azilul Foundling la un moment
dat” (Jansen, 1899)



Albert Neisser și
sifilisul
- 1898 - Neisser a publicat o serie de studii

clinice (începute din 1892) referitoare la
seroterapia în sifilis;

- pacientele – prostituate, injectate cu ser
prelevat de la pacienți sifilitici

- nu au fost informate cu privire la experiment; nu le-a
fost cerut consimțământul

Ipoteza de lucru: sifilisul poate fi
ameliorat/prevenit prin injectarea de ser prelevat
de la pacienți sifilitici din care bacteriile au fost
eliminate



Metodologie de lucru:
- a injectat 8 paciente tinere, spitalizate pentru
alte boli, cu un ser abacterian, în scop de
imunizare

- 4 dintre cele 8 paciente, au fost infectate cu
sifilis în următorii 4 ani

- Neisser a concluzionat că măsurile
profilactice implementate nu au fost eficiente
- a negat posibilitatea ca injectarea serului să fi dus

la apariția bolii, sugerând că ele au fost infectate
prin metode “naturale”

(1) Neisser, Albert. "Was wissen wir von einer Serumtherapie bei Syphilis und was haben wir von ihr zu erhoffen?." Archives of Dermatological 
Research 44.1 (1898): 431-539.



Consecințe

- opinia publică - revoltată articol în Munchener Freie Presse – “Săracii
oameni din spitale”

- comunitatea științifică – favorabilă (cu excepția lui Albert Moll)
- penal => deschis dosar penal împotriva lui Neisser => NUP (NU a fost

necesar consimțământul pacientelor, nefiind în vigoare nicio lege care să
impună explicit acest lucru)

- profesional => a fost necesar C
Dacă aș fi trecut prin toate formalitățile să mă acopăr, aș fi reușit cu
siguranță, pentru că nimic nu este mai ușor decât să convingi o persoană
fără expertiză să accepte aproape orice. Aș fi vorbit despre un C adevărat
doar în situațiile în care aș fi avut de a face cu persoane care sunt
capabile, prin cunoștințele și observațiile lor, de a înțelege întreaga
semnificație a pericolelor(1)
Amendat cu 300 mărci pentru că nu a obținut C de la paciente/aparținători

- legislative => dezvoltarea unor ghiduri referitoare la etica cercetării de către
Ministerul Prusac al Religiei, Educației și Sănătății.

(1)De William R et al. Dark Medicine: RaUonalizing Unethical Medical Research



Directivă cercetare, Germania, 1900

- răspuns legislativ la scandalul generat de
studiul lui Neisser

- toate intervențiile medicale, altele decât cele
diagnostice, terapeutice sau de imunizare –
interzise în toate circumstanțele dacă:
- subiectul este minor sau incompetent din alte cauze
- subiectul nu și-a dat consimțământul neambiguu
- C nu a fost bazat pe o informare corespunzătoare
referitoare la efectele adverse care ar putea fi cauzate de
procedură

- informarea și C => documentate



- Directiva nu a fost considerată obligatorie de medici
deoarece a fost introdusă prin “Recomand” = recomandare
nu obligație:
- numărul de studii neetice a crescut exponențial în anii
1910-1920

- ppogresul științei și binele umanității erau considerate mai
importante decât binele individual

“oricine a citit efectiv lucrarea lui Neisser ar considera
incomprehensibil ca cineva să îl critice. Dimpotrivă, fiecare
persoană inspirată de progresul științei ar trebui să îi
mulțumească lui Neisser pentru munca sa dificilă și
complexă… și ar trebui să recunoască faptul că Neisser a
avut doar o mică scăpare – respectiv a obținut acordul
implicit al subiecților în loc să îl solicite în mod explicit”

(1) Pagel, On Experimentaion on Live Humans, Convention of Natural Scientists in Breslau, 1905



Impusă de:
- creșterea exponențială a studiilor neetice, generatoare de controverse în mass-media
“Am efectuat (testul) pe un grup de 100 de șobolani și 20 de copii (...) Dacă, pe de altă parte,
pacienții cu rahitism florid sunt ținuți în locații nefavorabile, precum camere închise,
experiența noastră a arătat că procesul rahitic poate rămâne, de asemenea, înflorit luni întregi
chiar în timpul verii și nu există nici cel mai mic semn de recuperare. Ne-am ținut subiecții
copii în condiții nefavorabile de dietă și lumină și, dacă au prezentat semne de vindecare într-
un timp substanțial mai scurt de trei până la patru săptămâni după începerea tratamentului cu
Vigantol, acest lucru este, fără îndoială, cauzat de tratament” (Vollmer, 1927)
- divergență din ce în ce mai mare dintre publicul larg și comunitatea
științifică:
“Undeva aceste tratamente trebuiau testate pentru prima dată. Există abuz pentru
această lucrare? Fără să ne gândim de ce s-a întâmplat și câți cercetători altruiști s-au
sacrificat pentru munca lor plină de efecte pozitive?” (Leopold Langstein, unul
dintre cei mai cunoscuți pediatri din Germania, ca răspuns la studiul lui
Vollmer)
- un nou Cod Penal, ce a impus crearea/modificarea legislației secundare



- binele pacientului trebuie luat în considerare înainte de a se permite
realizarea de experimente pe subiecți umani;

- înaintea începerii unui studiu clinic trebuie realizate studii pe animale
precum și o analiză risc-beneficiu;

- experimente pe oameni cu un status socioeconomic scăzut sunt
incompatibile cu principiile eticii medicale

- experimentarea pe subiecți umani este interzisă în absența unui C
explicit și documentat

- designul studiului trebuie să fie realizat în așa fel încât să minimizeze
riscurile pentru pacient



- referitor la experimentele pe minori – trebuie aplicate standardele
maximale de minimizare a riscurilor; experimentele ar trebui interzise
chiar și în cazul unor riscuri minore;

- experimentarea pe subiecți terminali nu este permisă;
- noi terapii pot fi utilizate fără C explicit doar dacă ele sunt necesare în

urgență și nu pot fi amânate deoarece prin temporizare ar duce la
deces sau la afectarea severă a sănătății pacientului

- publicarea rezultatelor experimentelor științifice trebuie realizată în așa
fel încât să păstreze demnitatea pacientului și normele umanității

Rămasă în vigoare pe toată perioada WW2 în Germania



Experimentele
naziste din 
WW II

- Aug 1942 – Ravensbruck – simularea rănilor
de război

- Dachau – 1942-1943 – hipotermie
- Auschwitz (Dr.Mengele): experimente pe

gemeni, sterilizare în masă



Codul de la Nuremberg

Avantaje:
- aplicabilitate universală;
- articularea inechivocă și coerentă

a CI
- noțiunea de calitate a CI –

informare, voluntar;
- limitarea experimentelor la cele

strict necesare;
- minimizarea riscurilor și

suferințelor;
- conducerea studiilor clinice de

către personal specializat;
- dreptul de a se retrage oricând

din studiile clinice.

Dezavantaje:
- modul de conceptualizare =>

răspuns direct la crimele naziste
- “cod pentru barbari, nu pentru

persoane civilizate” (Katz)
- centrarea pe CI, care nu a fost

cea mai importantă abatere etică
în experimentele naziste
(dezumanizarea unor grupuri
etnice/rasiale, medicalizarea unor
pb. sociale și politice, lipsă de
respect pentru drepturile
fundamentale ale omului

- rigiditatea CI => imposibilitatea
efectuării a numeroase studii
clinice



1946 vs 
1931

46 31

C - voluntar x x

C- informat x x

Protecția persoanelor vulnerabile x x

Permiterea de studii pe persoane vulnerabile în 
condițiile unor măsuri de siguranță adiționale

- x

Limitarea experimentelor la cele strict necesare x x

Minimizarea riscurilor și a suferinței x x

Conducerea studiilor de personal specializat x -

Dreptul de a se retrage oricând din studiu x -

Necesitatea unei analize risc-beneficiu - x

Binele pacientului x x

Necesitatea unor studii pilot/date care să 
sugereze posibilitatea ca studiu să aibă beneficii

x x

Beneficiile nu pot fi obținute în alt mod x x

Ante – studii pe animale - x

Studii în situații de urgență - x

Etica publicării științifice - x



Experimente pe subiecți umani după 
Codul de la Nuremberg

- experimente cu substanțe radioactive (SUA)
- cercetători de la Colegiul de Medicină al Universității Nebraska au administrat I131 la 28

sugari sănătoși, pe sondă nazogastrică, pentru a evalua concentrația iodului în glanda
Aroidă

- cercetători de la Universitatea din Rochester au injectat cinci subiecți cu doze
variabile (între 6.4 și 70.7 µg/kgc) de U234 și U235 pentru a analiza cantitatea
totală de uraniu ce poate fi filtrată la nivel renal înainte ca funcția acestor organe
să fie afectată

- experimente cu substanțe chimice (SUA, Canada)
- 1953 - a fost publicat un studiu ce a descris efectele cantharidei asupra tegumentului

copiilor. După apariția leziunilor, acestea au fost îndepărtate cu foarfeci iar rănile
rezultate au fost curățate cu peroxid

- 1951 și 1974 la închisoarea Holmesburg au fost realizate numeroase experimente
dermatologice. Unul dintre ele a constat în injectarea de Dioxină, o substanță
cancerigenă și extrem de toxică, ce se găsea în Agentul Orange, un compus ce se dorea
a fi uAlizat în războiul din Vietnam. Au fost injectați 70 de pacienA (majoritatea
persoane de culoare); majoritatea au dezvoltat leziuni severe ce au fost lăsate netratate
Amp de 7 luni.



Declarația de la Helsinki

• 1964 – Helsinki -> 2013 – Fortalezza
• încearcă să definească:
• statutul moral al cercetării biomedicale
• importanța unui CI valid
• ce riscuri sunt acceptabile, în ce condiții
• care sunt efectele favorabile pentru pacienți
• necesitatea ca studiile clinice să fie originale,
etc



DH – principii fundamentale

- respectul pentru individ
- dreptul la autodeterminare
- dreptul de a lua decizii informate cu privire la
participarea la cercetare, atât în momentul includerii
sale cât și pe tot parcursul studiului

- binele individului este prioritizat în raport cu binele
societății



Studiul Tuskegee

- 1932-1972: 600 
pacienți

- netratarea
pacienților deși
existau metode
terapeutice

- considerat cel mai
scandalos studiu pe 
subiecți umani din 
SUA



RESPECTUL PENTRU PERSOANE
PROTECȚIA PERSOANELOR CU CD SCĂZUTĂ

AUTONOMIA PERSOANELOR CU CD

BENEFICENȚA
MAXIMIZAREA B, MINIMIZAREA R

OBLIGAȚIA DE A NU FACE RĂU

JUSTIȚIA DISTRIBUȚIA ECHITABILĂ A RISCURILOR ȘI BENEFICIILOR



Norme Europene

CONVENȚIA OVIEDO (1997)
- noi tehnologii în biomedicină
- caracteristici principale:

- obligativitate pentru statele semnatare;
- caracter integrator
- caracter cadru
- standarde minime
- implementare la nivel național
- protecția juridică prin sisteme juridice naționale
- drepturi relative (restricții în interesul siguranței publice, a prevenirii

infracțiunilor, protejării sănătății publice sau a drepturilor și libertăților
celorlalți)

Protocol adițional pentru cercetarea biomedicală (Strasbourg, 2005)
- norme generale – cercetarea pe subiecți umani
- norme specifice – protejarea grupurilor vulnerabile



Norme naționale

- Codul Deontologic al Medicului/Medicului
Stomatolog/Farmacistului

- Legea 206/2004 – Legislația cercetării
- Norme specifice cercetarea pe subiecți
umani:
- HCS 39/2006
- HCS 903/2006
- HCS 904/2006



Codul Deontologic al Medicului

ART. 42 Principiul legalității și e7cii cercetării
medicale

Orice ac'vitate de cercetare medicală va fi efectuată
cu respectarea strictă a principiilor fundamentale ale 
exercitării profesiei de medic, în respect deplin față
de ființa și de specia umană și cu respectarea strictă
a condițiilor prevăzute de lege și normele profesiei.



ART. 43  Cercetarea pe ființa umană
Cercetarea pe ființa umană are caracter de excepție și poate fi făcută numai
dacă, în mod cumulativ, sunt întrunite următoarele condiții:
• nu există nicio metodă alternativă la cercetarea pe ființe umane de 

eficacitate comparabilă;
• riscurile la care se poate expune persoana nu sunt disproporționate în

comparație cu beneficiile potențiale ale cercetării;
• proiectul de cercetare a fost aprobat de instanța sau autoritatea

competentă după ce a făcut obiectul unei examinări independente
asupra pertinenței sale științifice, inclusiv al unei evaluări a importanței
obiectivului cercetării, precum și al unei examinări pluridisciplinare a 
acceptabilității sale pe plan etic;

• persoana asupra căreia se fac cercetări este informată asupra drepturilor
sale și asupra garanțiilor prevăzute prin lege pentru protecția sa;

• consimțământul a fost dat în mod expres, specific și a fost consemnat în
scris. Acest consimțământ poate fi retras expres în orice moment.



ART. 44 Cercetarea pe persoana fără capacitatea de a consimți

Nu poate fi desfășurată activitate de cercetare științifică medicală pe o
persoană care nu are capacitatea de a consimți decât dacă sunt
întrunite cumulativ condițiile următoare:
• sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d);
• rezultatele cercetării au potențialul de a produce beneficii reale și
directe pentru sănătatea sa;
• cercetarea nu se poate efectua cu o eficacitate comparabilă pe
subiecți capabili să își dea consimțământul;
• autorizarea necesară prevăzută la art. 43 lit. c) a fost dată specific și
în scris;
• persoana în cauză nu are obiecții.



ART. 45 Diligența medicului
Medicul este dator să depună toată diligența și să stăruie
pentru lămurirea tuturor împrejurărilor de fapt și de drept
atunci când este implicat într-o acGvitate de cercetare
medicală. În caz de nevoie, pentru lămurirea deplină, medicul
este dator să solicite sprijinul organismelor profesiei
medicale.

ART. 46 Intervenția asupra persoanei
Nicio persoană nu va putea fi supusă experiențelor, testelor,
prelevărilor, tratamentelor sau altor intervenții în scop de
cercetare decât în condițiile expres și limitaGv prevăzute de
lege.



ART. 49 Limitări ale cercetării medicale
Sunt contrare scopului și rolului profesiei de medic următoarele activități în domeniul cercetării
medicale:

- orice intervenție medicală asupra caracterelor genetice prin care se urmărește modificarea
descendenței unei persoane. Excepție fac situațiile care privesc prevenirea și tratamentul
unor maladii genetice, situație în care se vor obține toate autorizările adecvate;

- orice intervenție prin care se urmărește crearea unei ființe umane genetic identică cu altă
ființă umană vie sau moartă;

- crearea de embrioni umani în scopuri de cercetare;
- orice intervenție de natură a determina sexul viitorului copil. Excepție fac situațiile în care

în mod obiectiv este necesară determinarea sexului în scopul evitării unei boli ereditare
grave legate de sexul viitorului copil;

- examinarea caracteristicilor genetice ale unei persoane în alt scop decât medical și strict
în condițiile și procedurile legale;

- orice intervenție prin care s-ar urmări sau s-ar determina selecția persoanelor ori s-ar
aduce atingere speciei umane;

- participarea sau implicarea într-o activitate de identificare a unei persoane pe baza
amprentelor sale genetice altfel decât în cadrul unei proceduri judiciare penale ori civile
sau în scopuri strict medicale ori de cercetare științifică, ambele efectuate strict în
condițiile legii;

- participarea la orice fel de acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale
corpului uman, elementelor sau produselor sale, cu excepția cazurilor expres prevăzute de
lege.



Etica cercetării - concepte, 
norme aplicate



Comisia de 
Etică

- asigură protecția subiecților cercetării
- evaluează, aprobă și verifică protocolul

studiului clinic, amendamentele,
materialele și metodele utilizate

- verifică acceptabilitatea etică și legală
a CI



Consult CE?

Studiu ce dorește evaluarea
aspectelor CT ale sinusului
sfenoidal normal
• 50 cazuri
• prospectiv

Studiu ce dorește evaluarea
prezenței HVB la pacienții internați
într-o secție de chirurgie
• 300 de cazuri
• RetrospecCv – pe probe biologice

prelevate pentru analize
laborator/specimene intraop



Când e necesară consultarea CE?

- orice studiu care implică
- subiecți umani;
- animale de laborator;
- produse biologice
- explorări imagistice
- date medicale personale, identificabile

- nu este necesară:
- studii pe baze de date publice
- studii retrospective pe număr mare de acte
medicale, arhivate, fără utilizarea unor date de
identificare



Consimțământul informat

- mult mai complex decât în clinică
- CC – nivel apropiat de optim
- variază mult funcție de tipul de studiu: intervențional, non-

intervențional, arhivistic, pe probe biologice, pe probe
biologice arhivate, biocomportamental, etc.

- părți componente:
- parte informativă;
- formularul propriu-zis de CI:

- CI pentru participarea la studiu
- CI pentru a permite accesul la informațiile personale
- CI pentru arhivarea informațiilor codificate și transmitere a
acestora în afara EU, dacă este cazul



Dreptul la informație

- subiecții au dreptul de a cunoaște informațiile
relevante, generate de studiu, referitor la
starea lor de sănătate, inclusiv noi tratamente
disponibile

- privilegiu pentru subiecții studiului



Randomizare

- rol: minimizarea interferențelor ce pot genera
erori statistice în interpretarea rezultatelor
studiului

- probleme etice:
- primordialitatea dihotomiei subiect/investigatori în
raport cu cea pacient/medic

- acordarea de tratamente inferioare
- deficit de informare (studii orb/dublu orb)



Acceptabilitate etică?

- studiu ce dorește evaluarea
eficienței Metoprolulului în
tratamentul HTA

- studiu ce dorește evaluarea
utilității Metoprolului ca
tratament preventiv al rupturii
anevrismelor în mură

- studiu ce dorește evaluarea
unui nou tratament
antiretroviral. Studiul
utilizează drept criterii de
excludere: persoane cu SIDA,
identificarea unor procese
neoplazice, minori, femei
însărcinate, persoane cu
status socioeconomic scăzut



Principiul incertitudinii (equipoise)

- un studiu clinic este acceptabil dpdv etic doar dacă
nu sunt cunoscute rezultatele pe care le urmăresc
investigatorii
Tipuri
- individuală (Fried): medicul-investigator trebuie să
aibă incertitudini referitoare la valoarea terapeutică
a tratamentului experimental și a celui control

- clinică (comunitară, tip Freedman): nu există un
consens la nivelul comunității medicale cu privire la
varianta terapeutică optimă



- dependentă de pacient: nu este suficient ca
medicii să nu se pună în acord cu privire la
superioritatea unui tratament; este necesar,
suplimentar, ca și pacienții să fie în dezacord –
pacienții, atunci când sunt informați cu privire la
opțiunile din studiu nu sunt siguri care variantă este
cea mai bună˜

- dependentă de comunitate: suplimentar față de
incertitudinea de tip Freedman, este necesar ca
cercetătorii să respecte revendicările legitime ale
pacienților referitor la ce elemente justifică un
anume tip de studiu (terapia antiretrovirală)



Studii placebo

- substanțe neutre care înlocuiesc substanțe farmacologic
active cu scopul de a controla efectele psihologice ale
medicației ;

- permisibilă etic utilizarea doar în studiile ce investighează
afecțiuni pentru care nu există tratament (Freedman) -> în
caz contrar – încălcarea beneficenței

Decl Helsinki – ut placebo permisibilă doar dacă:
1. nu există intervenții dovedite ca fiind eficiente (în caz

contrar fiind obligatorie compararea cu cele mai bune
metode profilactice, diagnostice sau terapeutice) sau

2. există motive metodologice întemeiate și fundamentate
științific pentru utilizarea de placebo, iar non-tratamentul nu
determină apariția unor riscuri serioase sau ireversibile



Avantaje:
- identifică eficiența absolută nu relativă a noii
proceduri dg/ter;

- obiectivează dacă reacțiile adverse
identificate sunt generate de intervenție sau
de afecțiunea de bază;

- dacă tratamentul optim este parțial eficient,
comparararea cu unul nou duce la rezultate
mai greu de analizat



Interpretarea eronată a subiecților a faptului că studiile
clinice reprezintă compenente ale managementului
terapeutic (therapeutic misconception)

- subiectul nu face distincția între cercetarea clinică și tratament și subsecvent
atribuite intenție terapeutică studiului clinic
Cauzată de:
- așteptarea pacienților ca medicii să acționeze înspre binele lor
- neînțelegerea unor concepte precum randomizare sau placebo
- dorința ca medicamentele ce le primesc să fie utile
Metode de răspuns:
- considerarea faptului că e inerentă studiilor clinice
- implementarea unor metode de minimizare
- informarea este realizată de o persoană neimplicată în planul terapeutic

(neutral discloser)
- rescrierea CI
- modificarea algoritmului informațional utilizat de către investigator
- modificări în modul de selecție al participanților



Selecția participanților

- echitabilă
- criteriile de includere/excludere se bazează exclusiv pe
scopurile studiului

- respectarea drepturilor suplimentare ale persoanelor
vulnerabile

Implică:
- protecție împotriva riscurilor și dificultăților generate de

studiu
- acces la beneficiile generate de cercetare
- reprezentativitate proporțională în cercetare (femei,

persoane de culoare/alte etnii/persoane în vârstă)



Vulnerabilitate

Grup ce necesită protecție specială atunci când se dorește
implicarea sa într-un studiu clinic
Tipuri:
- cognitivă (- capacitate intelectuală intrinsecă sau prin lipsă de

educație)
- juridică ( - capacitate de exercițiu)
- deferențială (comportamente deferențiale care maschează

rezistența intrinsecă de a participa la studiu)
- medicală (subiecți – pacienți cu boli pentru care nu există

tratamente utile)
- alocațională (S – probleme economice severe, care pot fi

rezolvate parțial prin participarea la studiu)
- infrastructurală (studiul permite accesul S la anumite

infrastructuri de care altfel nu ar beneficia)



Populații vulnerabile - minori

De ce? Număr scăzut de medicamente cunoscute a fi utile în
cazul minorilor
Criterii (CIOMS):
- cercetarea nu poate fi efectuată pe adulți cu o eficacitate

similară. Participarea minorilor este indispensabilă pentru
studii pe bolile copilăriei și alte situații cu susceptabilitate
deosebită pentru minori (trialuri cu vaccinuri), sau în cazurile
în care se dorește evalurea eficacității și a toxicității unor
substanțe deja utilizate la adulți

- scopul cercetării este să obțină cunoaștere relevantă pentru
nevoile sanitare ale minorilor

- părintele sau reprezentantul legal și-a dat CI
- minorul și-a dat acordul în raport cu gradul de capacitate

psihică (assent)
- refuzul minorului de a participa la studiu trebuie respectat



Populații vulnerabile – afecțiuni psihice
Risc crescut de exploatare (CD scăzută/absentă)
Criterii (CIOMS):

- nu vor fi incluse în studii care pot fi realizate la fel de bine pe
pacienți care sunt capabili a da un CI adecvat

- scopul cercetării este să se obțină cunoaștere relevantă pentru
necesitățile medicale particulare ale persoanelor cu afecțiunile
psihice sau comportamentale de care suferă subiectul

- CI de la fiecare subiect a fost obținut în raport cu capacitatea sa de
și-l acorda

- un refuz anterior al subiectului trebuire respectat în practic orice
circumstanțe. Singura excepție este cea în care nu există alternative
medicale rezonabile pentru pacientul respectiv și legislația locală
permite a se trece peste refuzul pacientului respectiv

- în cazul în care subiectul potențial nu are capacitatea de a consimți,
permisiunea pentru participare este obținută de la reprezentantul
legal, în conformitate cu normele legale în vigoare



Populații vulnerabile – persoane 
dezavantajate economic

- asociază frecvent nivel
intelectual redus ->
afectarea capacității de a
înțelege

- coerciție indirectă
- risc crescut de

exploatare



Exploatarea

- obținerea de avantaje injuste de la un subiect ca urmare a participării unui
subiecti la studiu

- minimizarea exploatării:
- acordarea tuturor participanților a unui standard de îngrijire

corespunzător. Astfel, DH prevede că “în orice studiu medical orice
pacient, inclusiv cei din grupul de control, trebuie să aibă asigurate cele
mai bune metode diagnostice și terapeutice”

- generarea de beneficii egale. În cazul în care subiecții nu vor beneficia
de rezultatele studiului cel puțin în aceeași măsură cu alte grupuri
populaționale, se consideră că subiecții sunt exploatați

- principiul disponibilității rezonabile. În cazul în care grupul
populațional pe care se va face studiul nu va beneficia cel puțin în mod
egal de rezultatele sale în raport cu alte grupuri populaționale se
consideră că subiecții sunt exploatați


