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Nu există act medical, indiferent de 

scopul lui (preventiv, diagnostic, terapeutic 

sau recuperator), căruia să nu i se descrie 

incidente, accidente, complicaţii şi 

consecinţe. Chiar şi în cazurile cu rezolvări 

favorabile (vindecare sau ameliorare) pot 

apărea elemente de patologie.  

În aceste condiţii se impune 

identificarea unei patologii specifice, 

patologia iatrogenă. 

Patologia iatrogenă este definită ca 

orice efect negativ indus de actul medical 

inclusiv prin omisiune sau raport 

beneficiu/risc inacceptabil. 

De subliniat că orice nouă metodă 

medicală naşte o nouă patologie. Toate 

acestea nu sunt noutăţi, ele existând de când 

a apărut medicina, dar astăzi când calitatea 

actului medical şi responsabilitatea 

medicului au căpătat noi dimensiuni, 

plecând şi completând Jurământul lui 

Hippocrat, precizarea patologiei iatrogene 

este obligatorie. 

Mai mult decât atât, dacă până acum 

patologia iatrogenă a fost ignorată sau 

ocultată datorită implicaţiilor medico-legale, 

astăzi ea trebuie cât mai exact definită şi 

evaluată tocmai pentru a apăra personalul 

medical. 

Consultând literatura de specialitate 

am întâlnit câteva definiţii ale iatrogeniei şi 

ne-am oprit asupra celei a Prof. Dr. Gabriel 

Ungureanu din 2006: „toate efectele nedorite 

ale actului medical profilactic, diagnostic, 

terapeutic sau recuperator, inclusiv prin 

omisiune sau raport beneficiu/risc 

inacceptabil” [1]. 

Conform definiţiei remarcăm 

vastitatea şi diversitatea problematicii 

iatrogeniei. Toate efectele negative ale 

sistemului sanitar asupra bolnavului sunt de 

cuprins în acest domeniu. De aici se nasc o 

serie de întrebări care îşi aşteaptă răspunsul: 

 

1. Sistemul sanitar este singurul 

„vinovat”, iar bolnavul nu are nicio 

responsabilitate? 

Dacă plecăm de la relaţia pacient-

sistem sanitar, definiţia pare corectă şi 

acoperitoare, cu condiţia să precizăm că şi 

bolnavul poate să fie propriul său duşman: 

- bolnavul care nu apelează la medic 

decât într-o fază evolutivă avansată a 

bolii, nu face altceva decât să-şi 

prelungească suferinţa şi să îşi reducă 

şansele de vindecare a bolii; 

- bolnavul care îşi aplică singur o 

medicaţie nerecomandată de medic are 

toate şansele să nu ajungă la rezultatul 

scontat şi, mai mult, îşi suplimentează 

riscurile: atât a agravării bolii cât şi a 

efectelor secundare ale automedicaţiei; 

- bolnavul care nu respectă indicaţiile 

medicale, schimbă medicaţia sau o 

întrerupe, nu face decât să îşi 

compromită rezultatele actului 

medical; 

- bolnavul poate apela la autoliză şi deci 

la compromiterea demersului medical; 

- bolnavul poate fi un consumator cronic 

de alcool, tutun, droguri sau 
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medicamente cu repercusiuni negative 

asupra stării lui de sănătate.  

- La aceste aspecte se mai pot adăuga şi 

altele referitoare la pacient şi anume, 

nivelul lui de trai, veniturile sale, 

nivelul de educaţie şi de cultură 

personale care pot influenţa favorabil 

sau nefavorabil demersul medical. 

Toate aceste situaţii NU sunt incluse în 

iatrogenie. 

Deci nu sistemul sanitar este „vinovat” 

de aceste efecte negative, ci bolnavul. 

 

2. Dacă sistemul sanitar este cauzator de 

iatrogenie, numai personalul medical 

este vinovat?  

Răspunsul este categoric NU, 

deoarece: 

- într-un firesc, nejustificat de realitate, 

politicile sanitare (strategia sanitară) 

nu pot fi decât optimiste; 

- structura sistemului sanitar, chiar dacă 

nu cea mai corectă, este continuu 

perfectibilă; 

- organizarea şi dotarea fiecărei unităţi 

medicale se îmbunătăţeşte continuu; 

- acoperirea cu personal medical este un 

deziderat constant; 

- pregătirea profesională a personalului 

medical este o constantă preocupare; 

- aprovizionarea cu materiale sanitare şi 

medicamente este permanent discutată 

şi discontinuu realizată. 

Acestea fiind spuse, s-ar părea că toată 

vina iatrogeniei apasă pe umerii personalului 

medical. Oare aşa să fie? 

În realitate personalul medical lucrează 

într-un sistem cu o structură şi o 

funcţionalitate destul de precare, unităţile 

sanitare suferă major de aceleaşi „cusururi” 

şi au o aprovizionare „aproximativă” şi o 

acoperire insuficientă cu personal medical. 

Deci, indiferent cât de bun este 

personalul, el lucrează în condiţii improprii, 

cel mai frecvent, este suprasolicitat 

sindromul „burn-out” fiind un exemplu în 

acest sens [2].  

Este evident că fără a nega implicarea 

personalului medical în cauzalitatea 

iatrogeniei, trebuie să subliniem implicarea 

sistemului sanitar, în general, şi a fiecărei 

unităţi sanitare, în particular, în geneza 

iatrogeniei.  

De altfel, pentru aprecierea calităţii 

actului medical, a fost introdusă relativ 

recent noţiunea de „volum” referitoare la 

numărul de pacienţi trataţi dintr-un anumit 

tip de patologie, constatându-se că centrele 

medicale cu „volum” important au rezultate 

net superioare [3,4].  

Determinarea însă a valorilor prag 

pentru „volumul” pacienţilor trataţi rămâne 

însă o problemă delicată [4].  

În unele ţări, valorile prag au fost 

stabilite arbitrar; astfel, în Franţa pragurile 

minime de la care o unitate sanitară este 

autorizată să trateze diferite neoplazii sunt: 

30 pacienţi/an pentru cancerele digestive, 

urologice şi toracice, 20 pacienţi/an pentru 

cancerele ginecologice şi ORL, 80 

pacienţi/an pentru chimioterapie, 600 

pacienţi/an pentru radioterapia externă [5]. 

 

3. Care este contribuţia medicului în 

iatrogenie? 

În etiologia iatrogeniei, medicul şi 

personalul medical au o implicare majoră, 

pentru că, în orice moment şi oriunde în 

sistem, poate apărea eroare umană, atât prin 

acţiune, cât şi prin omisiune [1]. Nimic din 

ceea ce face omul nu este perfect, indiferent 

de pregătirea, strădania şi eforturile lui. Şi 

medicul este om, şi el greşeşte, dar trebuie 

subliniat că nu i se pot imputa toate 

eşecurile. Medicul este pus în faţa diverselor 

cazuri medicale, unele cu rezolvare 

favorabilă (vindecare sau ameliorare), altele 

cu rezultat nefavorabil (agravare sau deces). 

Medicului nu i se pot atribui numai 

succesele sau numai eşecurile, 

responsabilitatea lui rezidă numai  

din alegerea optimă a soluţiilor terapeutice 

pentru fiecare caz în parte, şi nu de  

rezultat [1]. 

Trebuie subliniată agresiunea asupra 

medicului exercitată de orice caz de 

malpraxis. De aici nevoia majoră de a găsi 

soluţiile adecvate pentru a proteja medicul / 

personalul medical şi de a menţine relaţia 

medic-pacient în limitele fireşti. 
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4. Care este ponderea iatrogeniei în 

morbiditate şi mortalitate? 

Nu este cunoscut impactul real al 

iatrogeniei asupra mortalităţii şi morbidităţii. 

Chiar şi în cele mai performante sisteme de 

sănătate din lume este greu de apreciat cu 

exactitate incidenţa iatrogeniei [3]. Există o 

sub-raportare a acestor cazuri datorită 

posibilelor implicaţii medico-legale; de 

asemenea, unităţile sanitare nu le raportează 

de teama atât a evaluărilor nefavorabile cât 

şi a implicaţiilor medico-legale. Sistemele 

naţionale de sănătate, deşi conştiente de 

implicaţiile patologiei iatrogene, tind să nu-

şi prezinte limitele sau eşecurile considerând 

eroarea medicală ca principală etiologie a 

iatrogeniei şi nu „sistemul” propriu-zis [6]. 

În 2000, Barbara Starfield, poziţiona 

patologia iatrogenă drept a treia cauză de 

deces în S.U.A., după bolile cardio-vasculare 

şi neoplazii, imputându-i-se aproximativ 

225.000 de decese pe an [7]; astfel, deşi 

trăim în plină perioada de „epidemie 

traumatică” la 187 decese prin accidente de 

circulație corespund 208 decese prin 

iatrogenie [7]. 

 

5. Ce este de făcut? 

Teoretic identificarea cazurilor de 

iatrogenie şi analiza lor ar conduce la 

corectarea şi evitarea lor.  

Este însă evident că, datorită 

multiplilor factori implicaţi în etiopatogenia 

iatrogeniei, aceasta nu va dispărea. Este 

absolut necesar ca medicul / personalul 

medical să fie conştientizat obligatoriu de 

importanţa iatrogeniei, dar trebuie găsit un 

sistem prin care medicul să fie „exonerat” de 

„teroarea” malpraxisului. Aceste soluţii au 

fost implementate în diferite ţări, astfel încât 

responsabilitatea medico-legală să fie 

împărţită între toate elementele sistemului 

medical; astfel, în Franţa există strict 

legiferat modul în care se rezolvă diferitele 

probleme medico-legale, codul de sănătate 

publică (code de la santé publique – article 

L. 1142), litigiile fiind supuse unei comisii 

de mediere [8]. În plus, infecţiile 

nozocomiale sunt considerate 

responsabilitatea directă a spitalului / 

centrului medical [8].  

Este evident că o astfel de soluţie 

legislativă este benefică pentru exercitarea 

actului medical, iar relaţia medic-pacient nu 

este alterată de apariţia iatrogeniei cu toate 

implicaţiile medico-legale, care pot să-l facă 

pe bolnav victimă şi pe medic agresor. 
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