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PSIHIATRUL DE COPII ŞI ADOLESCENŢI ŞI ACTIVITATEA SA  
CA OBIECT AL ETICII ŞI MEDICINII LEGALE

THE ACTIVITy OF THE CHILD AND ADOLESCENT PSyCHIA-
TRIST AS OBJECT OF ETHICS AND LEGAL MEDICINE

Ștefan Milea

REzUMAT

Sunt prezentate încălcări etice şi abuzuri ale practicii clinice pedopsihiatrice. Se insistă asupra faptului că  de foarte multe ori 
acestea sunt consecinţa inerentă a complexităţii şi a implicaţiilor socio-culturale şi economice ale acesteia. Sunt identificate şase 
categorii de factori care-l pun pe pedopsihiatru în faţa unor dileme, situaţii contradictorii, conflicte de loialitate, constrângeri şi 
obstacole. Pentru a le depăşi, deşi bine intenţionat, acesta nu poate decât să aleagă răul cel mai mic, să accepte cu bună ştiinţă 
riscuri şi să-şi asume răspunderi, unele din ele, cu potenţial juridic. De asemenea, ele trebuie cunoscute de toţi cei interesaţi să-i 
aprecieze activitate profesională a pedopsihiatrului.
Cuvinte cheie: Etică pedopsihiatrică, Abuz, Dileme etice.

ABSTRACT

The paper presents ethical infringement and abuses in the paedopsychiatrical practice. We emphasize the fact that, on many 
occasions, these abuses are the inherent consequence of its complexity and of its socio-cultural and economic implications. Six 
categories of factors are identified which make the paedopsychiatrist face dilemmas, contradictory situations, loyalty conflicts, 
constraints and obstacles. In order to overcome them, although well intended, he/she has no choice but to go for the lesser evil, 
to willingly run risks and assume responsibilities, some of them having a juridical potential. As well as that, these issues have to 
be known by all those interested in assessing the professional activity of the paedopsychiatrist.
Key words: Paedopsychiatric ethics, abuse, ethical dilemma.
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Psihiatria legală are două componente distincte 
subliniate de Pollack, încă din 1974 aşa cum preci-
zează Rappeport (2000/1991). Prima dintre ele şi cea 
mai cuprinzătoare este cea care abordează valenţele 
medico-legale ale psihiatriei respectiv domeniul de 
interdisciplinaritate ale celor două specialităţi în care 
psihiatrul vine în ajutorul legii. Să menţionăm însă 
că de această dată relaţia dintre psihiatru şi pacient 
este nevoită să se dezică de caracterul său privat şi să 
încalce dreptul pacientului la confidenţialitate şi de a 
fi apărat, chiar şi atunci când nu este în interesul celui 
de al doilea. 

Cea de a doua componentă este cea antamată ferm 
de jurământul hipocratic. Ea a căpătat noi dimensiuni 

REFERATE GENERALE / GENERAL STUDIES

Ori care ar fi opţiunea psihiatrului în relaţia sa cu 
pacientul, chiar şi acea de a nu interveni, implică 
asumarea unui risc şi angajarea răspunderii sale.
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odată cu interesul crescând pentru etica medicală şi 
malpraxis. Are în vedere pe psihiatru şi activitatea sa 
ca posibil obiect al normelor etice şi al medicinii lega-
le. Pedopsihiatrul nu face excepţie. La el ne vom referi 
în cele ce urmează.

 DOMENII ALE ETICII MEDICALE  
ŞI ALE MALPRAxISULUI PSIHIATRIC  
LA COPIL ŞI ADOLESCENT. 

Păstrând nuanţe proprii, cele mai multe sunt co-
mune cu cele întâlnite şi la adult. 

1. Greşelile de diagnostic şi tratament, inclusiv 
în cazul unei persoane sănătoase. Sunt neintenţionate 
dar grave în consecinţe. Se datorează superficialităţii, 
imprudenţei, neglijenţei, grabei, orgoliului exagerat, 
insuficienţei informaţiilor privitoare la pacient, apre-
cierii eronate a raportului riscuri /beneficii, depăşirii 
competenţelor sau deficienţelor în pregătirea profesio-
nală. Se înţelege că deşi neintenţionate, ele sunt impu-
tabile psihiatrului. Acesta deoarece pe de o parte, între 
obligaţiile pedopsihiatrului este şi aceea de a fi com-
petent şi ca atare scuza „Nu am ştiut” nu are valoare.  
în acelaşi timp, nu este permisă nici depăşirea nive-
lului atestat de competenţă cum se mai întâmplă în 
cazul medicilor altor specialităţi. Desigur că astfel de 
greşeli trebuie delimitate ferm de erorile consecinţă a 
limitelor actuale ale cunoaşterii sau ale modalităţii to-
tal atipice de manifestare a patologiei psihice de care, 
în mod eronat, uneori psihiatrul este făcut responsabil.

2. Abuz şi încălcări ale eticii psihiatrice. Se pre-
zintă sub numeroase forme:

a - Formularea cu bună ştiinţă a unui diagnostic 
psihiatric ca şi instituirea unui tratament la un minor 
sănătos, sau modificarea intenţionată a acestora în scop 
nemedical. Fapta are conotaţii penale. Ea poate fi fă-
cută la cererea şi în folosul: unor terţe persoane, a unor 
instituţii, a aparţinătorilor minorului (părinţi, tutore, 
persoane, instituţii investite prin lege să răspundă 
pentru binele copilului) ori a pacientului. Exemplele 
sunt numeroase abuzul putând avea loc: în cazul pro-
ceselor de divorţ, de custodie a copilului, de vătămare, 
de încredinţare, de înfiere, de desfacere a înfierii etc, în 
care, prin abuz, este avantajată una din părţi. De ase-
menea, nu sunt excepţii situaţiile în care prin diagnos-
tic se urmăreşte internarea şi chiar instituţionalizarea 
minorului, încadrarea acestuia într-o categorie care 
asigură drepturi la diferite ajutoare sociale sau medi-
cale, absolvirea de vinovăţie în cazul comiterii unor 
delicte, întreruperea sarcinii adolescentei la o vârstă 

a acesteia care depăşeşte limita legal admisă şi chiar 
al motivării absenţelor şcolare. în plus, astfel de fapte 
pot avea şi consecinţe negative imediate şi pe termen 
lung, pe moment ignorate, cum sunt riscul stigmatiză-
rii şi marginalizării sociale ca şi pe cel al consemnării 
diagnosticului în fişa de sănătate, consemnare care-l 
poate dezavantaja pe pacient cu ocazia orientării şco-
lare sau profesionale, a angajării în anumite funcţii, a 
solicitării de carnet de conducere, a căsătoriei, în cazul 
căreia are obligaţia de înştiinţa partenerul sau parte-
nera de situaţia sa etc.

b - Ignorarea obligaţiei de a solicita şi obţine con-
simţământul informat1). Desigur că intervenţia fără 
acordul minorului este regula. Aceasta deoarece, se 
ştie (Codul penal – 2008) că până la vârsta de 14 ani, 
minorul nu are competenţa să decidă iar între 14 şi 
16 ani trebuie probat că dispune de o astfel de capa-
citate. în plus, trebuie subliniat că nu se ia în conside-
raţie vârsta calendaristică ci cea mintală. De fapt, nu 
sunt puţine situaţiile în care minorul nu înţelege de 
ce este adus la psihiatru şi de ce trebuie să primească 
un tratament şi chiar îl refuză. Ca atare, pentru orice 
intervenţie, la copil şi adolescent este nevoie de acor-
dul unor aparţinători competenţi iar în lipsa, în cazul 
incompetenţei acestora sau al refuzului, este necesar 
avizul unei comisii de specialişti.

c - Ignorarea intereselor îndreptăţite ale copilului în 
situaţia în care acestea nu coincid cu cele ale aparţinători-
lor săi, ale comunităţii sau ale legii şi intervenţia se face 
în acord cu opţiunea celor din urmă. De această dată, 
pedopsihiatrul se plasează în postura de ofertant pasiv 
de servicii la cerere, ceea ce constituie tot un abuz.

d - între abuzuri se includ atât excesul de investi-
gaţii, cât şi polipragmazia, sau administrarea de doze 
exagerate din convingerea eronată că astfel se obţin 
rezultate mai rapide sau mai bune, sau ca urmare a 
presiunilor exercitate de şcoală sau de diferitele in-
stituţii interesate să aibă confort sau control social 
asupra pacienţilor cu comportament indezirabil. Este 
cunoscută acceptarea sedării excesive solicitată de 
personalul din instituţiile de copii şi chiar de către 
aparţinători, doritori să aibă control şi linişte.

e - Instituţionalizarea fără justificare reală. Este 
o formă de abuz, astăzi intens mediatizată, copiii şi 
adulţii cu tulburări psihice fiind plasaţi în instituţii de 
lung sejur de cei datori să le acorde asistenţă în familie 
1  Dermengiu şi Curcă (2001) vorbesc de un consimţământ implicit, care 

stă la baza relaţiei curente de consult medical şi a stabilirii relaţiei con-
tractuale bipolare şi un consimţământ informat dublat de confirmarea 
sa scrisă şi semnată.
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sau în comunitate. Considerăm că acest fel de abuz 
nu trebuie detaliat deoarece s-a vorbit mult de hos-
pitalism şi de consecinţele lui (vezi şi Milea -2002) şi 
am fost martori al unor astfel de metode de interven-
ţie subordonate orientării custodiale care a dominat 
pretutindeni în lume prima parte a secolului trecut. 
Conform acesteia, instituţiile mai mult sau mai pu-
ţin profilate sunt soluţiile cele mai recomandate, mai 
eficiente şi mai rentabile de îngrijire şi tratament a 
unor categorii de deficienţe ale minorilor. Mai mult, 
în trecut şi copii sănătoşi au fost victime ale intenţiei 
de a degreva familia de grija creşterii lor prin plasarea 
în creşe şi cămine săptămânale.

f - Dezinstituţionalizarea şi integrarea brutală în co-
munitate are şi ea neajunsuri (Bloch şi Chodoff-1991) 
în cazul în care este făcută fără o evaluare corectă şi o 
pregătire prealabilă. Pe acest plan, sunt bine cunoscu-
te exemplele din ţări ca Italia şi Statele Unite şi cum 
vom vedea şi de la noi. 

g - Omisiuni, caracter superficial în întocmirea în-
scrisurilor medicale psihiatrice, consemnarea de date 
inexacte sau de către cei care nu au competenţă sau 
fără să se poată şti cine răspunde de ceea ce este men-
ţionat, cunoscut fiind că acestea pot fi necesare sau 
pot constitui oricând, de-a lungul vieţii, documente 
cu importanţă medico-legală.

h - Psihiatrizarea unor manifestări, sentimente in-
dezirabile sau neplăcute ori a unor probleme sociale ca 
de exemplu: suicidul, tristeţea, nefericirea, suferinţa 
psihică, convingerile greşite, opoziţia, nonconfor-
mismul, delincvenţa, unele forme de devianţe, abuzul 
de substanţe psihoactive, comportamentul dificil sau 
zvăpăiat etc. Ele pot deveni cu uşurinţă diagnostice 
(tulburare depresivă, anxioasă, ADHD etc.), atitudine 
stimulată şi de nevoia atestării unei consultaţii (Milea 
– 2009), ceea ce înseamnă tratament inutil, stigmati-
zare şi chiar internare.

i - Nerespectarea dreptului la confidenţialitate re-
spectiv la păstrarea de către psihiatru a discreţiei în 
ceea ce priveşte informaţiile legate de pacient.

j - Depăşirea prerogativelor şi formularea de către 
psihiatru, în etapele preliminare deciziilor instanţei 
de judecată, a opiniilor privind discernământul, res-
ponsabilitatea şi chiar soluţiile necesare minorului de-
oarece ele sunt sarcini exclusive ale justiţiei şi faptele 
înseamnă imixtiune în atribuţiile acestea.

k - Exprimarea publică a unui punct de vedere fără 
a consulta nemijlocit minorul sau fără a specifica acest 
fapt. 

l - Neintervenţia. Avem în vedere o atitudine pa-

sivă, resemnată sau chiar refuz de a acorda îngrijirile 
necesare.

m - Şi îngrijirea sub nivelul optim necesar este tot o 
formă de abuz, dreptul la a primi un tratament „bun” 
fiind după Appelbaum şi Gutheil (citat de Brown 
-1991) mai important decât cel de a-l refuza.

n.- Condiţionarea îngrijirii este şi ea un abuz cu 
conotaţii penale.

COMENTARII

Desigur că la o privire superficială aspectele men-
ţionate mai sus par uşor de prevenit deoarece se ştie 
ce	 trebuie	 făcut.	 Ar	 părea	 suficiente:	 •	 o	 bună	 pre-
gătire	 profesională;	 •	 realizarea	 şi	 respectarea	 unor	
criterii ferme de diagnostic şi a unor ghiduri tera-
peutice;	•	respectarea	cu	sfinţenie	a	ceea	ce	Chodoff	
(2000/1991) numeşte comportament etic, iar Wing 
(2000/1991) principiul etic central care dictează me-
dicului să nu acţioneze cu bună ştiinţă împotriva inte-
reselor pacientului şi să ia toate măsurile să nu o facă 
nici fără să-şi dea seama, şi desigur a dictonului latin  
„Primum	non	nocere”;	•	solicitarea	consimţământului	
şi respectarea dreptului de decizie al celor îndreptă-
ţiţi	să	răspundă	de	copil;	•	abţinerea	de	a	oferi	opinii	
publice fără examinarea nemijlocită a cazului şi fără a 
specifica	aceasta;	•	respectarea	obligaţiei	de	a	decide	în	
opoziţie cu opţiunea minorului sau a aparţinătorilor 
acestuia numai după avizul unei comisii de specialişti;  
•	aplicarea	legii;	•	şi	nu	în	ultimul	rând	prudenţă;	•	şi	
respectarea riguroasă a statutului de slujitor al adevă-
rului. Numai că, aşa cum vom vedea, de foarte mul-
te ori lucrurile nu sunt aşa de simple. în realitate, de 
 fiecare dată, medicul deşi de bună credinţă, este pus în 
faţa unor dileme situaţii particulare sau contradictorii, 
conflicte de loialitate, constrângeri etc. pe care nu le 
poate depăşi fără să opteze şi astfel să-şi asume, cu 
bună ştiinţă, riscuri care implică răspunderi morale şi 
uneori şi juridice pentru acţiunile sale. Astfel că nu 
sunt puţine încălcările normelor privind etica psihia-
trică, abuzurile pe care pedopsihiatrul le face, la care 
recurge sau pe care este constrâns sau chiar obligat 
să le facă fără a fi pe deplin vinovat sau pentru care 
poate fi pus să se explice. La aceasta interacţionează 
în diferite combinaţii cel puţin şase grupe de factori.

A - Cunoştinţele în domeniul tulburărilor psihi-
ce au încă un caracter limitat ceea ce lasă loc la ne-
cunoscut, controverse, ambiguităţi, incertitudini şi 
alternative cu final doar posibil bun. Spre exemplu, 
dacă în psihiatrie se vorbeşte de mitul bolii psihice 
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(Szasz-1961 şi adepţii concepţiei antipsihiatrice), în 
cazul eticii medicale se confruntă două opinii extre-
me. Una promovează ideea libertăţii depline a indivi-
dului şi susţine că opinia pacientului este suverană ea 
ne putând fi ignorată nici atunci când pune în pericol 
pe alţii şi că medicul trebuie să ţină seama doar de 
opţiunea acestuia. Cea de a doua, cu accente paterna-
liste, pune semnul egal între refuzul de a accepta un 
tratament şi negarea bolii, ceea ce semnifică tulburare 
psihică, respectiv incapacitate de decizie. Mai mult, de 
cele mai multe ori, cunoştinţele reprezintă adevăruri 
statistice astfel că, în practică medicul nu ştie dacă 
se află în faţa unui caz care se încadrează în regulă 
sau în excepţie. Fireşte, pentru a nu răspunde plenar, 
medicul este dator să respecte ghidurile diagnostice 
şi terapeutice. Dar şi aşa, în situaţia excepţiilor care 
reprezintă procente bune din cazuri, el îşi angajează 
cel puţin prestigiul profesional. în plus, aşa cum sub-
liniam şi în 2010, adesea, clinica psihiatrică oferă la 
vedere aparenţe, care disimulează foarte bine ceea ce 
este esenţial. în acest sens, exemplul a aceea ce astăzi 
numim ADHD (Attenţion Deficit/ Hipperactivity 
Disorder) care zeci de ani a fost considerat tulburare 
hiperchinetică, este departe de a fi singular.

B - Faptul că prin specificul activităţii sale, pe-
dopsihiatrul este pe de o parte, răspunzător de acţiu-
nile sale, iar pe de altă parte, responsabilitatea sa este 
extinsă şi dincolo de pacient. Astfel că el are obligaţia 
ca în acelaşi timp, să respecte adevărul şi coduri mora-
le care nu sunt legiferate, să fie avocatul minorului, să 
fie loial şi să-l slujească pe pacient, aparţinătorii aces-
tuia, comunitatea şi legea în condiţiile în care opţiuni-
le acestora sunt uneori interesate, alteori total diferite 
sau şi mai grav, ne îndreptăţite şi chiar incorecte. Spre 
exemplu, în caz de divorţ sau custodie, interesele co-
pilului şi ale fiecăruia dintre părinţi sunt adesea total 
diferite. Peele (2000/1991) menţionează că faţă de 
bolnavul psihic interesele justiţiei şi cele ale psihiatri-
ei nu se suprapun. în timp ce justiţia urmăreşte să facă 
dreptate şi să asigure soluţiile cele mai puţin restric-
tive pentru pacient, psihiatria este interesată să redea 
sănătatea şi să asigure mediul optim ceea ce înseam-
nă că pentru ea, primează interesele şi preferinţele 
acestuia din urmă. în plus, nici legea nu-i asigură o 
protecţie absolută pedopsihiatrului. Aceasta deoarece, 
aşa cum susţine quin (citat de Joseph şi Onek-2000), 
numai cei din afara domeniului juridic sunt convinşi 
că există o noţiune abstractă numită lege, care este si-
gură, solidă, predictibilă şi standardizată. în fapt, este 
puţin probabil ca sistemul juridic să ia în considera-

ţie şi să acopere integral situaţiile ambivalente cu care 
pedopsihiatrul se confruntă în cadrul activităţii sale 
profesionale. 

C - în domeniul psihiatriei aproape toate tipurile 
de investigaţii şi tratament au riscuri, efecte ne dorite 
atât previzibile cât şi ne aşteptate, unele foarte grave. 
Afirmaţia este total îndreptăţită în cazul medicaţiei 
neuroleptice unde prospectele de medicamente abun-
dă în atenţionări şi dependenţa, sindromul neuroleptic 
malign şi dischinezia tardivă pândesc din umbră. Mai 
mult, în timp ce astăzi pedopsihiatrul dispune din ce 
în ce de mai multe soluţii terapeutice pentru acelaşi 
tip de tulburare, în domeniul tulburărilor psihice nu se 
tratează nici simptome nici sindroame şi nici entităţi 
clinice ci disfuncţii neurobiologice complexe. Nivelul 
lor de cunoaştere nu permite însă certitudini în ceea 
ce priveşte alegerea preparatului psihoactiv sigur efici-
ent şi cu cele mai mici riscuri. în acest sens, exemplul 
tulburării depresive este foarte concludent. Terapeutul 
este obligat să aleagă între preparate cu acţiune selec-
tivă asupra nonoamino oxidazei, serotoninei, dopami-
nei, noradrenalinei, histaminei sau melatoninei fără a 
dispune de repere sigure privind soluţia optimă.

D - Prezenţa a ceea ce Reich (2000-1991) descrie 
ca un set de factori externi aparte care-l fac pe psihi-
atru (respectiv şi pe pedopsihiatru) să greşească şi să 
încalce fără un scop anume, normele de etică psihia-
trică şi chiar să facă abuzuri. Aceasta în ciuda faptu-
lui că dispune de cunoştinţe profesionale adecvate şi 
chiar a bunelor sale intenţii, adăugăm noi. Dintre ei 
reţinem:	•	faptul	că	în	psihiatrie	diagnosticul	implică	
un	grad	variabil	de	subiectivitate;	•	că	normalitatea	în	
cadrul comportamentului individului are o conotaţie 
socială	care	impune	un	sistem	variabil	al	normelor;	•	
că pentru psihiatru nu este uşor să conştientizeze, să 
recunoască şi să accepte limitele sale şi ale sistemelor 
de	diagnostic	pe	care	le	foloseşte;	•	că	psihologic	este	
mai uşor să se accepte şi să se susţină un diagnostic 
decât să recunoască că nu ştie sigur despre ce este vor-
ba;	•	şi	că	funcţionează	tentaţia	generală	de	a	explica	
prin boală psihică tot ceea ce iese în afara limitelor 
sau nu are o explicaţie rezonabilă, respectiv uşurinţa 
cu care se preferă un diagnostic pentru tot ceea este 
anormal, nu ştim sau nu înţelegem despre ce este vor-
ba. Astfel, încălcarea regulilor, excentricităţi, influenţe 
culturale sau forme de devianţă comportamentală pot 
primi uşor o etichetă diagnostică. în plus, Mechanic 
(2000/1991) menţionează că psihiatrul (şi aparţinăto-
rii care decid în numele minorilor, adăugăm noi) sunt 
influenţaţi de biografiile lor personale, (în cazul de 
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faţă şi de propria copilărie) sau că acţionează împo-
triva dorinţelor pacientului deoarece sunt convinşi că 
ei cunosc (cât pot ei să cunoască) mai bine interesele 
acestuia. Să ne amintim, spre exemplu, de câte ori în 
realitatea de zi cu zi, chiar şi părinţii bine intenţionaţi, 
cred că ştiu mai bine ce este în interesul copilului lor 
forţându-l să se supună opţiunii lor fără ca realitatea 
ulterioară să le confirme opinia. 

La	toate	acestea	adăugăm:	•	preocuparea	pentru	un	
diagnostic şi tratament cât mai precoce (considerate 
premize ale unei atitudini preventive şi ale unui prog-
nostic mai favorabil) altfel spus, atunci când simpto-
mele	sunt	mai	modeste	şi	tabloul	clinic	incomplet;	•	
obişnuinţa deprinsă în cursul practicii din medicina 
generală, conform căreia din considerente preventive 
este de preferat, atunci când nu suntem încă siguri, 
să optăm pentru şi să procedăm ca în cazul ipotezei 
mai grave. în cazul tulburărilor psihice o astfel de 
atitudine poate fi foarte bine echivalată cu un abuz. 
Aceasta deoarece ea implică şi riscuri mari: tratament 
cu consecinţe negative, stigmatizare, şi marginaliza-
re. Spre exemplu, este inadmisibil să afirmi doar pe 
simple presupuneri şi apoi să infirmi, fie şi cu scuze, 
un	diagnostic	de	schizofrenie;	•	şi	desigur,	presiunea	
sub care se situează psihiatrul şi relaţia medic-paci-
ent în cazul că primul, din motive obiective, amână 
un răspuns categoric sau instituirea imediată a trata-
mentului, respectiv satisfacerea dreptului pacientului 
la măsuri instituite cu promptitudine. 

E - Este un lucru bine cunoscut că tulburările 
psihice sunt strâns legate de, şi implicate în contex-
tul social în care se desfăşoară. Faptul afirmă Bloch 
şi Chodoff (2000/1991), generează conflicte etice. La 
rândul său, detaliind, Mechanic (2000/1991) adau-
gă influenţa ideologiilor însuşite şi a constrângerilor 
economice, şi organizatorice care influenţează negativ 
exercitarea profesiei.

 Ca atare, dependenţa practicii pedopsihiatrice de 
factorii socio-culturali şi economici îl obligă pe spe-
cialist să ţină seama nu doar de interesul minorului 
ci	 şi	 de:	 •	 insuficienţa	 resurselor	 şi	 a	mijloacelor	 de	
investigare;	•	de	cerinţa	protecţiei	societăţii	şi	uneori	
exagerând,	a	controlului	social;	•	de	caracterul	limitat	
al	soluţiilor	disponibile	şi	al	accesului	la	servicii;	•	de	
raportul cost/beneficiu; şi chiar, cum vom vedea, de 
presiuni politice.

F - Nu sunt puţine situaţiile complexe şi chiar gra-
ve sau urgente în care nu e timp de aşteptat, nu sunt 
soluţii riguroase sau acestea nu întrunesc consensul 
tuturor celor implicaţi. Conştiinţa morală îl împiedi-

că pe pedopsihiatru să se resemneze şi-l determină să 
opteze pentru decizii în care se bazează pe adevăruri 
doar statistic valabile, ignoră verigile necunoscute ale 
raţionamentului şi imprevizibilul şi acceptă cu bună 
ştiinţă riscul unui rău involuntar care-i angajează răs-
punderea.

 DILEME, SITUAŢII PARTICULARE SAU 
CONTRADICTORII, CONFLICTE DE 
LOIALITATE, CONSTRâNGERI ETC. 
UNELE CU POTENŢIAL JURIDIC. 

Din marele lor număr vom reţine:
a - Obligaţia de a solicita un consimţământ informat. 

Este uneori o primă dificultate a cărei depăşire cere 
un interlocutor avizat, efort de convingere, insistenţe 
şi reveniri şi, desigur, timp. Aceasta deoarece pe de o 
parte, este nevoie de un consimţământ informat ceea 
ce înseamnă, între multe altele, explicarea pe înţelesul 
interlocutorilor a ceea ce urmează să se facă şi mai ales 
a riscurilor care trebuie asumate. Pe de altă parte, aşa 
cum am subliniat deja, la copil şi adolescent, de re-
gulă, consimţământul trebuie obţinut de la aparţină-
tori ceea ce înseamnă mai mulţi interlocutori. Uneori 
aceştia nu sunt cu toţii în consens, alteori preferă să se 
mai gândească şi chiar le este greu să înţeleagă ce li se 
explică şi să accepte ceea ce li se cere. Desigur că pro-
cedeul de rutină prin care se pretinde doar o iscălitură 
în josul unui formule standard, nu oferă nici un fel de 
protecţie juridică afirmă Dermengiu şi Curcă (2001).

 b - Obligaţia ca în faţa a numeroase conflicte de loia-
litate şi responsabilităţi cu care, la acelaşi caz, se confrun-
tă: să aleagă, în funcţie de riscul minim previzibil; să 
ignore cu bună ştiinţă celelalte responsabilităţi care nu 
sunt în consens cu soluţia aleasă; şi să-şi asume con-
ştient riscul de a răspunde de consecinţele negative al 
opţiunii sale, inclusiv de nerespectarea obligaţiilor de 
care, în mod firesc, nu a avut cum să ţină seama. Spre 
exemplu sunt situaţii în care adolescentul cu capacita-
te de decizie şi tulburări de comportament nu acceptă 
să fie consultat şi tratat, deşi aparţinătorii şi comuni-
tatea îi acuză comportamentul agresiv, şcoala şi cei din 
jur îl vor sedat în exces şi chiar internat pentru a evita 
riscul presupus al recidivei sau al periculozităţii sale, în 
timp ce norme excesiv de riguroase de etică medicală 
consideră că doar interesele minorului contează.

c - Dilemelor şi riscurilor asumate legate de alege-
rea conduitei terapeutice deoarece: adesea este nevoit 
să se decidă fără a avea certitudini, dintre mai multe 
opţiuni posibile, toate cu riscuri previzibile şi impre-
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vizibile, şi cu efecte doar probabil bune, soluţia care 
promite un raport dezavantaje/beneficiu optim, re-
spectiv riscul ipotetic cel mai mic. Desigur că în ast-
fel de situaţii, consimţământul informat este o pavăză 
care în caz de eşec îl pune la adăpost de lege dar nu şi 
de propria sa conştiinţă. 

 Deosebit de delicată este situaţia, de loc neobiş-
nuită, a opţiunii terapeutice şi deci a responsabilităţii 
asumate atunci când, din diferite motive, nu se dispu-
ne de un consimţământ informat - urgenţă medicală, 
lipsa sau incapacitatea celor îndreptăţiţi să-l dea. Cu 
excepţia urgenţelor, în aceste cazuri, intervenţia trebu-
ie precedată de avizul unei comisiei prevăzută de lege 
şi constituită în acest scop ceea ce înseamnă riscul de 
a o întârzia.

 și mai complicată este situaţia în cazul în care 
consimţământul este refuzat chiar şi după eforturi de 
a motiva necesitatea intervenţiei. Să nu uităm că nu 
sunt puţine situaţiile în care aparţinătorii vin la con-
sultaţie mai mult de „gura” educatorilor, a învăţăto-
rului sau a dirigintelui. Aceştia sunt greu de convins 
să accepte un tratament deoarece îşi doresc mai mult 
infirmarea ideii de prezenţă a unei boli psihice. Unii 
din ei fac parte din categoria celor care umblă din 
specialist în specialist în speranţa confirmării părerii 
lor. Alteori aceştia, în mod eronat, au certitudinea că 
doar ei ştiu ce este mai bine pentru copil. în astfel de 
situaţii, după caz, fie se caută o alternativă terapeutică 
acceptabilă, fie se recurge la ideea tratamentului im-
pus cu ajutorul unei comisiei de specialişti. Desigur că 
există şi posibilitatea unei atitudini pasive acoperită 
de considerente etice care afirmă că opţiunea celor 
îndreptăţiţi să o facă este suverană. De fapt, din punc-
tul de vedere al unor opinii etice, este încă discutabil 
dacă şi în ce măsură primează drepturile celor vizaţi 
de consimţământ de a refuza, sau judecata comisiei 
de specialişti. Se riscă însă înlocuirea raţionamentu-
lui clinic cu dorinţa aparţinătorilor ceea ce poate fi 
considerată tot o vină. De aceea, în cazul refuzului, 
pedopsihiatrul este dator, cel puţin moral, să insiste, să 
ceară avizul comisiei şi să-şi asume riscuri, chiar mai 
mari, deoarece are în faţă aparţinători ostili care-i pot 
cere socoteală. în favoarea unei atitudini active ple-
dează constatarea frecventă că după ce răspunsul la 
tratament devine vizibil, o parte importantă a acestor 
beneficiari recunosc că bine s-a procedat că nu s-a ţi-
nut seama de părerea lor. Aici trebuie adăugat şi riscul 
aplicării şablon a reguli facile conform căreia refuzul 
în contextul unei informări adecvate este proba negă-
rii bolii şi deci a existenţei unei tulburări psihice care 

determină incapacitatea de a lua decizii. 
 Este bine de ştiut faptul că în cazul recurgerii la 

avizul unei comisii responsabilitatea pedopsihiatrului 
nu diminuă prea mult deoarece, aşa cum subliniază 
Chiriţă şi Chiriţă (1994), în acest caz, medicul îşi asu-
mă în întregime riscurile.

d - Respectarea riguroasă a confidenţialităţii, o pro-
blemă aparent simplă deoarece pare suficient să se 
păstreze o totală discreţie cu privire la toate datele 
care-l privesc pe minor. Nu este însă, o soluţie lip-
sită de situaţii fără ieşire. în acest caz, Josef şi Onek 
(2000/1991) afirmă chiar că, atunci când se lucrează 
cu copii, principiile etice care-l ghidează pe psihiatrul 
de adulţi trebuie modificate radical. în plus, regulile 
diferă şi în funcţie de vârsta minorului. 

De fapt pe acest plan, opiniile variază de la puncte 
de vedere extreme în care nimic nu poate fi decon-
spirat fără acceptul pacientului sau a aparţinătorilor 
acestuia până la ceea ce (vorbind despre confidenţia-
litate) Sigler (1982), afirmă că realităţile practicii mo-
derne o fac un concept decrepit. Oricum, astăzi există 
prevederi ale legii care, variabile de la ţară la ţară, se 
referă la excepţii de la regula confidenţialităţii absolu-
te şi se vorbeşte de o confidenţialitate extinsă (Wing 
- 2000/1991). Aceasta înseamnă că informaţiile des-
pre bolnav pot fi împărtăşite echipei terapeutice în 
condiţiile în care răspunderea şi-o asumă coordona-
torul acesteia. Toate acestea-i fac pe Chiriţă şi Chiriţă 
(1994) să afirme că „ orice pacient ar trebui să fie con-
ştient de faptul că dreptul său la confidenţialitate este 
limitat”. De fapt, problemele privind nerespectarea 
riguroasă a confidenţialităţii încep cu prezenţa denu-
mirii specialităţii pe uşa cabinetului sau pronunţarea 
numelui pacientului atunci când este invitat să intre 
în cabinet. Ea continuă: cu răspunsul variabil de la o 
situaţie la alta şi în funcţie de vârstă, la întrebările „Ce 
anume, când şi cum ?” poate fi spus aparţinătorilor sau 
celorlalţi şi invers, copilului; cu asistenţa în echipă in-
terdisciplinară şi nevoia de implicare a şcolii sau de 
terapie de grup; cu necesitatea efectuării şi interpretă-
rii rezultatelor diferitelor investigaţii de către diferiţii 
profesionişti care trebuie şi ei să cunoască date detali-
ate privind cazul; cu înregistrările video, prezentările 
de cazuri didactice grupei de studenţi sau rezidenţilor, 
publicarea de date şi studii ştiinţifice fără respectarea 
riguroasă a consimţământului sau a anonimatului; cu 
foile de observaţie ţinute la vederea oricui; sau şi mai 
grav, cu eliberarea de documente medicale altor per-
soane decât celor abilitate. Toate acestea fac ca infor-
maţii confidenţiale despre pacient să ajungă şi unde 
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nu este imperios necesar încălcându-se normele de 
etică medicală.

încărcată de responsabilitate este situaţia pedopsi-
hiatrului şi în nu puţine situaţiile în care prin lege este 
obligat să deconspire informaţiile pe care le deţine sau 
le obţine, chiar dacă aceasta îl dezavantajează, îl acu-
ză, sau este împotriva voinţei pacientului şi el nu este 
angajatul unei terţe părţi (instanţă de judecată, firme 
de asigurări, instituţie şcolară etc), cum poate fi uneori 
cazul. Exemplificăm cu situaţiile de abuz sexual, de 
fapte antisociale sau care pun în pericol alte persoane, 
cu cele care implică risc de recurenţă al tulburărilor 
sau cu cele în care este angajat în desfăşurarea şi so-
luţionarea tuturor probleme care vizează justiţia sau 
asigurările de sănătate. 

e - Caracterul superficial al consemnărilor privind 
pacientul a fost şi este o problemă care rămâne cu atât 
mai actuală cu cât dezvoltarea asistenţei private face 
ca acestea, nu numai din motive de confidenţialitate ci 
şi din cauza mobilităţii, a discontinuităţii şi a comodi-
tăţii face informaţia mai dificil de recuperat. 

f - Din punct de vedere etic, o piatră de încerca-
re pentru pedopsihiatru o reprezintă şi tentaţia de a 
recurge cu uşurinţă la soluţia de absolvire de răspundere 
a minorului asupra faptelor sale antisociale cu ajuto-
rul unui argument psihiatric. O astfel de soluţie pare, 
într-o anumită măsură, justificată deoarece pe mo-
ment, aparent, vine în ajutorul minorului, principala 
datorie a pedopsihiatrului. Uşurinţa este scuzată, în 
anumite situaţii şi limite şi de convingerea că prima 
greşeală se iartă. Numai că o astfel de opţiune este 
inacceptabilă din cel puţin două seturi de cauze.

- în primul rând ea nu este nici etică şi nici nu-l 
învaţă pe minor că societatea are reguli care nu pot fi 
ocolite. în plus ea implică atât stigmatizarea şi mar-
ginalizarea minorului cât şi riscul ca instanţa de ju-
decată, lipsită de soluţii suficient de diversificate, să-l 
orienteze pe minor, pe perioade de timp evaziv delimi-
tate, spre o instituţii medical-educative alături de co-
pii cu reale şi chiar grave probleme psihice. Mai mult, 
în astfel de situaţii, ca de altfel ori de câte ori minorul 
este internat ca măsură de siguranţă, pedopsihiatrul 
(nu acelaşi) devine răspunzător şi de riscul ipotetic de 
recidivă deoarece el trebuie să-şi asume răspunderea, 
dificil de acceptat, a revocării măsurilor. Desigur că 
toate acestea se adoptă în cadrul unor comisii medi-
cale care-l absolvă de vină. Cu toate acestea, prudenţa 
şi mai ales lipsa unor soluţii alternative comunitare 
adecvate la care să poată recurge, îl determină să amâ-
ne decizia. Abuzul este cu atât mai grav cu cât, nu are 

de unde să ştie că anterior s-a exagerat şi astfel se face 
abstracţie de faptul că în joc este soarta unui minor.

- în al doilea rând, justiţia este singura îndreptă-
ţită să decidă şi să aprecieze cu înţelegerea necesară 
situaţia în care mai poate fi dată o şansă minorului cu 
comportament antisocial. De fapt, o instanţă profesi-
onistă este conştientă că şi comunitatea este interesată 
ca pentru minori să se prefere măsurile cu adevărat 
educative în locul „şcolii” infracţionale pe care o repre-
zintă detenţia şi chiar instituţiile de reeducare. Pentru 
aceasta este însă nevoie nu numai de o instanţă de 
judecată anume profilată ci şi de o mare diversitate de 
soluţii adecvate la îndemâna acesteia. Lipsa lor îl con-
strânge însă pe pedopsihiatrul responsabil să accepte 
soluţii de compromis dacă nu vrea să se limiteze la 
postura de doar ofertant de servicii. 

g - Pasivitatea, rezerva, prudenţa excesivă, şi chiar 
refuzul intervenţiei, sunt atitudini care în mod normal 
sunt reprobabile şi chiar imputabile pedopsihiatrului. 
Numai că în contextul particularităţilor asistenţei tul-
burărilor psihice şi a normelor actuale de etică me-
dicală, în nu puţine situaţii, pot exista motive sau cel 
puţin justificări care impun temporizarea intervenţiei 
terapeutice. Avem în vedere:

- nevoia de certitudine diagnostică înaintea deci-
ziei terapeutice. Se ştie că sunt situaţii care: pretind 
investigaţii uneori greu accesibile sau care cer timp 
pentru interpretare sau se fac cu programare; necesită 
consult interdisciplinar sau şi mai frecvent, o perioadă 
de observare nemijlocită; 

-riscurile prea mari care trebuie asumate în cazul 
unor soluţii terapeutice şi teama de a-şi asuma răs-
punderea fără o acoperire suficientă;

- timpul necesar obţinerii consimţământului in-
format dar mai ales a avizul comisiei în caz că aparţi-
nătorii nu sunt accesibili sau competenţi;

- şi desigur refuzul de a interveni în cazul opoziţiei 
aparţinătorilor, medicul considerând că nu este dator 
să-şi asume riscuri fără acoperire. 

h - Exprimarea opiniei fără a consulta nemijlocit pa-
cientul, deşi contravine normelor de etică medicală, a 
devenit astăzi o obişnuinţă, mass-media grăbindu-se 
să o solicite şi psihiatrii, bucuroşi că sunt apreciaţi, să 
o ofere, bazându-se pe informaţii de cele mai multe 
ori aproximative şi chiar deformate. încălcarea nor-
melor de etică este cu atât mai gravă cu cât, de foarte 
multe ori, este vorba de cazuri medico-legale şi orice 
afirmaţie poate prejudicia grav, într-un fel sau altul, 
soarta pacientului.

i - Suntem întru totul de acord cu opinia lui Bloch 
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şi Chodoff (2000/1991) care consideră contextul social 
în care se desfăşoară asistenţa tulburărilor psihice ca unul 
din factorii care generează conflicte etice. Aceasta deoa-
rece pe de o parte, el este responsabil de insuficienţa 
resurselor materiale, a suportului familial şi comuni-
tar, a unor servicii de specialitate, dotate, accesibile şi 
capabile să ofere întreaga gamă de mijloace diagnos-
tice şi terapeutice, de presiunea abuzivă a raportului 
cost/beneficiu şi chiar de imperative politice. Pe de 
altă parte, el îl constrânge pe pedopsihiatru să proteje-
ze comunitatea şi chiar exagerând să asigure controlul 
social în detrimentul flagrant al minorului. Desigur 
că de această dată, pedopsihiatrul nu este direct răs-
punzător dar nu trebuie uitat că el este cel care, de 
voie, de nevoie, acceptă şi aplică soluţii de compromis 
făcând rabat de la obligaţia etică de a oferi asistenţă 
de bună calitate. Vom exemplifica doar cele de mai 
sus deoarece nu este locul să enumerăm tot ceea ce-l 
împiedică pe pedopsihiatrul zilelor noastre să acor-
de întotdeauna o asistenţă de bună calitate şi astfel să 
respecte principiile eticii medicale.

- Lipsa din motive socio-economice a unor mij-
loace moderne de diagnostic şi tratament şi a acce-
sului facil la ele şi ca atare ne respectarea de câtre 
comunitate a ceea ce Rachlin (1982, citat de Miller 
-2000/1991) numeşte dreptul profesionistului la re-
sursele necesare îndeplinirii responsabilităţilor sale. 
Insuficienţa lor îl determină pe pedopsihiatru să-şi 
asume riscul unor greşeli. Spre exemplu, se ştie că di-
agnosticul pozitiv al multora din tulburările psihice, 
aşa numit funcţionale, se face prin excluderea celor 
cu substrat organic. Ori, aceasta nu se poate face tot-
deauna fără ajutorul tehnicilor moderne de diagnos-
tic. De exemplu, ca psihiatru, nu este oriunde uşor să 
obţii aprobarea unui examen computer tomografic 
gratuit ori adesea, familia copiilor cu tulburări psihice 
nu dispune de resursele materiale necesare.

- Lipsa unor mijloace de investigaţie şi tratament 
accesibile în condiţii de ambulatoriu îl obligă pe pe-
dopsihiatru să recurgă la internări inutile şi trauma-
tizante în spital. Mai mult şi mai grav, lipsa soluţiilor 
suportive familiale şi comunitare impune instituţio-
nalizarea minorilor cu risc de a făptui acte antisociale 
alături de cei cu tulburări grave de conduită. 

- Desigur că nimeni nu este împotriva ideii de a 
prefera, dintre preparatele echivalente, pe cel mai ief-
tin. Dar este un abuz generalizarea regulii care face 
din costul cel mai mic criteriul determinant al alegerii 
conduitei terapeutice. Din fericire a trecut perioada în 
care erau promovate cu prioritate neurolepticele clasi-

ce în detrimentul celor moderne. De fapt, conservarea 
calităţii vieţii şi dimensiunea redusă a manifestărilor 
nedorite care grăbeşte integrarea în comunitate a pa-
cientului fac ca acestea din urmă să nu mai aibă astăzi 
concurent real. Cu toate acestea, nu trebuie pierdut 
din vedere că şi astăzi sunt pacienţi care nu au acces 
decât la neurolepticele clasice.

- Presiunea pusă pe responsabilitatea pedopsihi-
atrului privind protejarea comunităţii împotriva ris-
cului pe care-l implică comportamentele antisociale, 
coroborată cu lipsa suportului familial, comunitar şi a 
mijloacelor complexe de terapie psihologică şi educa-
tivă adecvată, îl determină pe pedopsihiatru să admi-
nistreze doze de neuroleptice în exces şi chiar institu-
ţionalizare. 

- Graham, în anul 1991 (2000) se întreba dacă este 
etic să-i consulte, în mod corespunzător, doar pe cei 
pe care timpul avut la dispoziție îi permite, sau cum 
s-o putea, pe toţi cei care aşteaptă la uşă. Ori se ştie, 
la noi în ţară, reţeaua de pedopsihiatrie este cu mult 
sub necesar.

- Presiuni politice destinate reducerii accelerate a 
numărului copiilor instituţionalizaţi, mulţi şi cu de-
ficienţe neuropsihice, l-a făcut pe pedopsihiatru ca 
după 1990 să asiste neputincios la un proces foarte ac-
tiv dar superficial controlat al înfierilor internaţionale 
şi apoi la cel al plasamentului familial la nivel naţional 
în care evaluarea respectării condiţiilor minime nece-
sare şi urmărirea acestora a fost trecută pe plan secun-
dar. în acest fel, nu de puţine ori a fost vorba de un 
singur părinte şi nu de doi cum ar fi fost firesc (să nu 
să uite că este vorba de plasament numit familial) sau 
de limitarea la interesul prioritar a celor care acceptau 
astfel de copii pentru drepturile materiale cuvenite. 
Când este vorba de plasamentul familial în mediul 
rural, minorul cu tulburări neuropsihice era lipsit de 
tratamentul recuperator necesar, inaccesibil la sat. în 
acelaşi context, la scurt timp după aprobarea Legii 
învăţământului din 1995, am fost martorii integrării 
accelerate şi fără nici o pregătire de nici o parte, a co-
piilor din şcolile ajutătoare în învăţământul de mase. 
în locul unor clase de maximum 20 de elevi, a unui 
număr maxim de doi copii cu nevoi educative speciale 
şi a unor profesori de sprijin, aşa cum prevăd normele 
optime (Vrăjmaş şi col – 1996) s-a ajuns la creşterea 
şi aşa mare, a numărului copiilor claselor obişnuite şi 
la încărcarea peste capacitate a cadrelor didactice şi ele 
lipsite şi de o pregătire prealabilă adecvată. Efectul: 
drame psihologice şi părăsirea şcolii. Ori, un proverb 
foarte potrivit aici, spune că dacă vrei să-l înveţi pe 
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cineva să înoate nu-l arunca în apă fierbinte. De ace-
ea, considerăm că era necesar un început caracterizat 
doar prin formule pilot, conform regulii , oferă soluţii 
noi sub formă de model şi convinge cu ele, cele vechi 
se vor desfiinţa singure. Generalizarea integrării co-
piilor cu nevoi speciale se impunea a fi începută doar 
cu grădiniţele şi ele adaptate noilor cerinţe, urmată de 
continuarea procesului odată cu trecerea acestora în 
clasa I-a. 

 PEDOPSIHIATRUL MEMBRU AL 
COMISIEI DE ExPERTIză MEDICO-
LEGALă ŞI CEL ANGAJAT AL UNEI 
INSTITUŢII SAU AL UNUI AVOCAT. 

Din punctul de vedere al subiectului de faţă avem 
de a face cu două ipostaze puţin diferite de cele ale 
pedopsihiatrului clinician.

Pedopsihiatrul membru al unei comisii de exper-
tiză medico-legală slujeşte doar adevărul indiferent 
dacă acesta este sau nu în avantajul minorului. El ar 
trebui: să fie atestat şi nu doar numit în comisie; să 
facă o distincţie netă între fapte şi păreri personale; şi 
desigur să-şi decline competenţa în cazul că nu are o 
calificare adecvată. în acelaşi timp el este dator să ofe-
re instanţei de judecată toate circumstanţele atenuan-
te care vin în sprijinul protejării prezente şi viitoare a 
acestuia şi să ofere opinia argumentată asupra discer-
nământului, responsabilităţii şi a măsurilor necesare.

Pedopsihiatrul angajat al oricărui tip de instituţie 
(şcoală, servicii de asigurare, avocat etc.) este obligat 
ca înainte de a-l aborda pe minor, aparţinătorii aces-
tuia şi datele despre el, să-şi prezinte postura în care se 
află, să solicite şi să obţină consimţământul informat 
pentru aceasta. Desigur că el nu poate abdica de la 
adevăr dar este de aşteptat ca el să promoveze în pri-
mul rând interesele instituţiei care l-a angajat şi desi-
gur să răspundă pentru eventualele abuzuri.

 IMPEDIMENTE ALE RESPECTăRII 
NORMELOR PRIVIND ETICA 
MEDICALă PSIHIATRICă. 

 Desigur că aici nu este vorba de a pleda împotriva 
unei astfel de orientări a medicinii moderne. Numai 
că nu putem ignora observaţia lui Brown (2000/1991) 
conform căreia „numeroşi psihiatrii consideră că ac-
tuala pendulare pe drepturile civile ale pacienţilor 
riscă să nu se ia în consideraţie nevoi clinice urgente” 
şi nici „îngrijirea pacientului sub nivelul optim”. Mai 

mult, Appelbaum (1988) vorbeşte şi de consecinţe cu 
totul negative. Desigur că avem în vedere situaţiile la 
limita urgenţei, aspectele birocratice mai ales în ca-
zul refuzului de a accepta tratament, şi a nevoii de a 
apela la comisii de specialişti, obstacolele subiective 
din partea celor datori să-şi dea consimţământul şi 
fireşte, comportamentele excesiv de prudente ale spe-
cialistului în faţa datoriei de a-şi asuma răspunderea. 
Să exemplificăm:

a- însăşi solicitarea consimţământului determi-
nă la interlocutori reticenţă, îndoială, rezervă, teamă, 
amânări şi chiar refuz ca de altfel şi citirea prospec-
telor medicamentelor prescrise pline de atenţionări 
determinate de nevoia firmelor de a se proteja.

b- Normele etice privind necesitatea unui con-
simţământ informat dar mai ales ale avizului comi-
siei de specialişti pot întârzia, uneori ne permis de 
mult, instituirea promptă a tratamentului aşa cum 
alte obligaţii o cer. Mai mult, refuzul de a consimţi 
efectuarea unor analize sau de a accepta administra-
rea unor tratamente pe considerente uneori evident 
subiective, împiedică precizarea diagnosticului dar 
mai ales accesul la cea mai bună soluţie terapeutică şi 
chiar la una salvatoare. Să amintim doar exemplu re-
fuzului de a face transfuzii de sânge a adepţilor unor 
secte religioase.

c- Pentru riscuri necunoscute, pe bună dreptate, 
normele etice îngrădesc folosirea la minori a unor 
tehnici terapeutice sau a multor medicamente psiho-
active deoarece nu au fost încă probate la copii chiar 
dacă teoretic, sunt necesare şi uneori indispensabile. 
Numai că singura cauză a acestei situaţii o reprezintă 
tot normele etice care ridică mari obstacole în calea 
probării efectelor noilor preparate la copii. Că este aşa, 
o demonstrează faptul că pedopsihiatrul se vede une-
ori constrâns şi acceptă să recurgă le utilizarea lor pe 
proprie răspundere şi aşa cum subliniază Ritli (2012), 
fără nici o compensare a costurilor. Numai că, este 
bine de ştiut, de această dată, în caz de consecinţe ne-
gative, pedopsihiatrul nu are nici o acoperire, în afară 
de consimţământul semnat de aparţinători care pot, 
în orice clipă, susţine că nu le-au fost oferite explicaţii 
suficiente sau pe înţeles.

d- Limitarea deciziilor pedopsihiatrului la norme-
le statuate de ghidurile diagnostice şi terapeutice are o 
serie de impedimente (Milea -2009) între care şi pri-
varea pacientului de personalizarea conduitei terape-
utice şi deci de cel mai adecvat tratament. Depăşirea 
lor implică plata integrală a serviciilor, asumarea unor 
răspunderi suplimentare sau, pentru a ocoli consecin-
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ţele negative, psihiatrul se vede constrâns să transfor-
me manifestările psihopatologice atipice în adevărate 
comorbidităţi. 

e - Subliniem şi riscul de loc de neglijat al abu-
zului prin aplicare excesivă a normelor etice. Exem-
plificăm cu respectarea refuzului de a primi asistenţă 
de către minorului care se droghează deşi, de regulă, 
acesta nu are nici deplină competenţă şi nici aparţi-
nători responsabili.

în concluzie trebuie reţinut faptul că prin comple-
xitatea şi prin implicaţiile ei socio-culturale şi econo-

mice, asistenţa psihiatrică a copilului şi adolescentului 
îl pune pe pedopsihiatru în faţa a numeroase dileme, 
situaţii contradictorii, conflicte de loialitate, constrân-
geri şi obstacole. Pentru a le depăşi, deşi bine intenţi-
onat, acesta nu poate decât să aleagă răul cel mai mic, 
să accepte cu bună ştiinţă riscuri şi să-şi asume res-
ponsabilităţi, unele din ele cu potenţial juridic. Toate 
aceste trebuie ştiute atât de beneficiarii asistenţei cât 
şi de toţi cei chemaţi să aprecieze acuzele privind în-
călcarea normelor etice sau malpraxis. 

Medico-legal psychiatry has two distinct compo-
nents outlined by Pollack in 1974 as stated by Rap-
peport (2000/1991). The first one is the more com-
prehensive, addressing medical and legal valences of 
psychiatry respectively, the interdisciplinary field of 
the two specialties, where the psychiatrist helps the 
law. We should point out from the very beginning 
that the relationship between psychiatrist and pa-
tient is compelled to abandon its private character; 
patient’s confidentiality and his/her right to be defen-
ded are retracted even when this is not in the interest 
of the latter.

The second component is the one firmly envisi-
oned by the Hippocratic Oath. It has acquired new 
dimensions with the increasing interest in medical 
ethics and malpractice. It focuses on the psychiatrist 
and his work as a possible object of ethical and legal 
medicine norms. The paedopsychiatrist is no excepti-
on. We will further refer to him.

 AREAS OF MEDICAL ETHICS AND  
OF CHILD AND ADOLESCENT  
PSyCHIATRIC MALPRACTICE. 

Keeping their own nuances, most areas are com-
mon to those found in adults.

 1. Errors in diagnosis and treatment, including 
the case of a healthy person. They are unintentional 
but serious in consequences. They are due to superfi-
ciality, carelessness, haste, excessive pride, and insuf-
ficient patient information, incorrect assessment of 

the risk /benefits relation, override of competencies or 
deficiencies in professional training. It is understood 
that, although unintended, the errors are attributable 
to the psychiatrist. This is because on the one hand, 
the duty of the paedopsychiatrist is that of being 
competent, and an excuse such as “I did not know” 
has no value. On the other hand, exceeding the certi-
fied level of competence, as it sometimes happens in 
other medical specialties, is not permitted either. Of 
course, such mistakes should be definitely separated 
from errors due to current limits of knowledge or to 
totally atypical manifestation of mental pathology of 
which, erroneously, sometimes the psychiatrist is held 
responsible.

- Abuse and violations of psychiatric ethics. They 
take many forms:

a. Intentional formulation of a psychiatric diagnosis 
as well as institution of a treatment to a healthy to a 
minor, or their deliberate modification for non-me-
dical purposes. The act has criminal connotations. It 
can be made   at the request and the benefit of: third 
parties, institutions, the child’s guardians (parents, ca-
regivers, persons or institutions invested by law with 
the responsibility of the child’s welfare) or the pati-
ent. Examples are numerous, abuse can take place in 
case of divorce, child custody, personal harm, adopti-
on, dissolution of adoption, etc., where, by abuse, one 
party is favoured. Also, there are exceptions, where 
the diagnosis is sought for hospitalization and even 
institutionalization of the minor, his/her framing in 
a category that provides rights to different social and 

Irrespective of the psychiatrist’s option, the relation to 
his patient, even if a non-intervention one, implies as-

suming a risk and engaging his moral accountability. 

*
*         *
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medical aids, exoneration from guilt of committing 
crimes or abortion at an age beyond the legally per-
mitted limit and even supporting inappropriate 
exemptions from school. In addition, such actions 
can have negative consequences, both immediate and 
in the long term, which are ignored for the moment. 
Such consequences may be: risk of social stigma and 
exclusion, risk of the diagnosis being recorded in the 
health record, that may disadvantage the patient at 
school or professional orientation, in being employed 
in certain positions, when applying for a driver’s li-
cense, at marriage, when he/she is required to notify 
her or his partner of the situation, etc.

b - Ignoring the requirement to apply and obtain in-
formed consent1). Of course, the intervention without 
the minor’s consent is the usual rule. This is because, 
as we know, (according to the Criminal Code - 2008) 
by the age of 14, the minor child is considered incom-
petent to decide, and between 14 and 16 years of age, 
one must prove that he/she has such a capacity. In 
addition, it is not the calendar age but the mental age 
that is taken into account. In fact, there are not few 
the situations when the child does not understand 
why he/she is brought to a psychiatrist and has to 
follow a treatment, which he/she even refuses. There-
fore, for any intervention in children and adolescents, 
there is need for consent from competent parents or 
guardians, and in its absence, in case of their incom-
petence or refusal, it is necessary to have the opinion 
of a committee of specialists.

c - Ignoring the justified interests of the child when 
they do not coincide with those of his/her parents or  
guardians, of the community or of the law and the in-
tervention is consistent with the latter’s option. This 
time, the paedopsychiatrist is placed in the position of 
passive bidder of on-demand services, which is also 
an abuse.

d - Abuses also include excess of investigations and 
polypragmasia (polypharmacy) or administration of 
excessive medication doses in the erroneous belief 
that in this way results are obtained faster or better. 
This type of abuse may be a result of pressures from 
school and from various institutions concerned to 
take comfort or social control over the patients with 
undesirable behaviour. It is known the acceptance of 
excessive sedation required by staff in institutions for 

1  Dermengiu and Curcă (2001) speak about an implicit consent, which 
makes the foundation of the current relationship of medical consulta-
tion and of establishing a bipolar contractual relationship and about an 
informed consent doubled by its written and signed form.

children and even by parents or guardians, who want 
to have control and quiet.

e - Institutionalization without real justification. It 
is a form of abuse, highly publicized today with chil-
dren and adults with mental disorders being placed 
in long stay institutions by those whose duty is to 
take care of the children either in the family or in the 
community. We believe that this kind of abuse should 
not be detailed as there has been a lot of debate on 
the subject of hospitalism and of its consequences (see 
also Milea -2002) and we have been witnesses to such 
methods of intervention subordinate to the custodi-
al orientation that dominated the worldwide in first 
half of the past century. According to this orientation, 
more or less profiled institutions are the most recom-
mended, efficient, and effective solutions for the care 
and treatment of certain categories of minors’ disa-
bilities. Moreover, in the past, even healthy children 
were victims of the intention to relieve the family by 
placing them in weekly nurseries and homes.

f - Desinstitutionalization and brutal integration in 
the community has its own shortcomings (Bloch and 
Chodoff-1991) if made   without proper assessment 
and previous training. On this plan, there are the 
well-known examples from countries like Italy and 
the United States as well as from Romania, as we shall 
see further.

g - Omissions, superficial character in compiling 
psychiatric medical documents. The patient’s data may 
be recorded inaccurately or by persons without the 
required competence or without knowing who is 
responsible for what has been recorded. It is known 
the fact that these records may be required anytime 
throughout the patient’s life, being important medi-
co-legal documents.

h - Psychiatrization of undesirable or unpleasant 
events or feelings or of social problems such as: suici-
de, sadness, misery, distress, false beliefs, opposition, 
nonconformity, juvenile delinquency, some forms of 
deviance and abuse of psychoactive substances, diffi-
cult or flighty behaviour, etc. They can easily become 
diagnoses (depressive disorder, anxiety, ADHD, etc.), 
due to the necessity to justify a consultation that it 
was Driven attitude and certification need a consulta-
tion (Milea - 2009), which means unnecessary treat-
ment, stigma and even hospitalization.

i - Infringement of the right to privacy, respectively 
the psychiatrist’s obligation to safeguard confidentia-
lity in relation to patient information.

j - Overriding prerogatives and formulation by 
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the psychiatrist, in the preliminary stages of the co-
urt decisions, of opinions concerning discernment, 
accountability and even solutions necessary to the 
child because they are the exclusive tasks of justice 
and these facts mean interference with the functions 
of the court.

k - Expressing an opinion publicly, of without di-
rectly consulting minor or without making this fact 
known.

l - Non-intervention. We consider here a passive, 
resigned attitude, even refusal to provide necessary 
care.

m - Care provided under the optimal level is also a 
form of abuse, the right to receive “good” treatment 
is after Appelbaum and Gutheil (quoted by Brown 
-1991) more important than declining it.

n - Conditioning care is also an abuse with criminal 
connotations.

COMMENTS

Certainly, at a superficial level, the aspects menti-
oned above seem easily preventable because psychia-
trists know what has to be done. The following would 
seem	 sufficient:	 •	Good	professional	 training,	 •	 Im-
plementation and compliance with certain firm cri-
teria	of	diagnosis	and	therapeutic	guidelines	•		scru-
pulously obeying what Chodoff (2000/1991) called 
ethical behaviour and Wing (2000/1991) the central 
ethical principle that dictates the physician not to act 
knowingly against the interests of the patient and to 
take all measures not to act like that even unknowin-
gly, and, of course, the Latin dictum “primum non 
nocere”	•	Request	of	consent	and	respect	for	the	right	
to	decide	of	those	responsible	for	the	child;	•	Refrain-
ment from providing direct public opinion without 
examining the specific case and without specifying 
this;	•	Compliance	with	the	duty	to	decide	as	opposed	
to the minor’s or his/her parents’ or guardians’ option, 
only	after	the	opinion	of	a	committee	of	specialists;	•	
Enforcement	of	the	law;	•	Cautiousness;	•	Strict	com-
pliance with the status of a servant of the truth. 

Nevertheless, as we shall see, things are not so 
simple. In fact, although being good and honest-min-
ded, the physician is faced with particular situations 
or contradictory dilemmas, conflicts of loyalty, con-
straints, etc. which he/she you cannot surpass without 
making a choice and thus assuming, knowingly, risks 
that involve moral and sometimes legal responsibility 
for his/her actions. So, there are not few the violations 

of psychiatric ethics, the abuses that the paedopsychi-
atrist commits, being forced or constrained or even 
obliged to do so without being fully guilty or that he/
she could be asked to explain.  At least six groups of 
factors interact in various combinations in these situ-
ations.

A - In mental disorders, knowledge has still a li-
mited character, which leaves room for the unknown, 
controversies, ambiguities, uncertainties and alterna-
tives whose ending is only possibly a good one. For 
example, if in psychiatry one speaks of the myth of 
mental illness (Szasz, 1961 and the advocates of the 
anti-psychiatric concept), medical ethics faces two 
extreme views. One promotes the idea of   the full fre-
edom of the individual and argues that the patient’s 
opinion is sovereign and that it cannot be ignored not 
even when it is threatening the others and that phy-
sicians should consider this option only. The second 
view, with paternalistic accents, equates the refusal to 
accept treatment with the denial of the illness, which 
means mental disorder, that is, incapacity of decisi-
on. Moreover, most of the time, knowledge represents 
statistical truths, therefore, in practice, the physician 
does not know if the case in question falls within the 
rule or is an exception. Of course, in order not to be 
fully responsible, the physician is obliged to observe 
the diagnostic and therapeutic guidelines. Even so, 
faced with exceptions that represent a significant per-
centage of cases, he takes care, at least, of his/her pro-
fessional prestige. In addition, as I used to mention 
in 2010, the psychiatric clinic offers on show appea-
rances, which hide very well what is essential. In this 
respect, the example of what today we call ADHD 
(Attention Deficit / Hyperactivity Disorder), which 
was considered a hyperkinetic disorder for decades, is 
far from being singular.

B -The fact that by the specificity of his/her activity, 
the paedopsychiatrist is, on the one hand, accounta-
ble for his/her actions, and on the other hand, his/her 
accountability is extended beyond the patient. Thus, 
he/she is obliged at the same time to observe the truth 
and moral codes that are not enacted, to advocate the 
child, to be loyal and to serve the patient, his family 
members, the community and the law given that their 
options are sometimes interested, sometimes totally 
different or, worse than that, unjustified and even 
incorrect. For example, in case of divorce or custody, 
the individual interests of the child and of the parents 
are often very different. Peele (2000/1991) states that 
confronted with the interests of the mentally ill, tho-
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se of justice courts and of psychiatry do not overlap. 
While the law courts seek to do justice and to ensure 
the least restrictive solutions for the patient, psychi-
atry is concerned to restore the patient’s health and 
to ensure optimal environment, which means that it 
overrides the interests and preferences of the latter. 
Besides, the law does not provide absolute protecti-
on to the paedopsychiatrist, either. This is because, as 
quin has pointed out (quoted by Joseph and Onek, 
2000), only those outside the legal field are convin-
ced that there is an abstract entity called law, which is 
safe, solid, predictable and standardized. In fact, it is 
unlikely that the judiciary system should consider and 
totally cover all ambivalent situations that the pae-
dopsychiatrist faces in his/her job.

C- In psychiatry, almost all types of investigati-
ons and treatment are risky, have unwanted expected 
effects, both foreseeable and unexpected, some of 
them very serious. This statement is completely jus-
tified in the case of antipsychotic medication drugs, 
where prospects abound in warnings and dependen-
ce, the neuroleptic malignant syndrome and tardive 
dyskinesia lurk in the shadows. Moreover, while to-
day the paedopsychiatrist has increasingly more the-
rapeutic solutions for the same type of disorder, in the 
area of mental disorders we treat neither symptoms 
nor syndromes, or clinical entities but complex ne-
urobiological dysfunctions. Their level of knowledge 
does not allow for certainties in the choice of effec-
tive and safe psychoactive drug with the lowest risk. 
In this respect, the example of depressive disorder is 
very conclusive. The therapist is compelled to choose 
between preparations with selective action on nonoa-
mine oxidase, serotonin, dopamine, norepinephrine, 
histamine or melatonin without having definite land-
marks as to the optimal solution.  

D - The presence of what Reich (2000-1991) de-
scribes as a particular set of external factors that in-
duce the psychiatrist (and the paedopsychiatrist) to 
make mistakes and to breach the norms of psychi-
atric ethics without a purpose, and even to commit 
abuse. This situation happens despite the fact that 
the psychiatrist has adequate professional knowledge 
and even good intentions, we may add. Of the above-
mentioned factors, we must point out the following: 

•	The	psychiatric	diagnosis	involves	a	variable	de-
gree	 of	 subjectivity.	 •	 Normality	 in	 the	 individual’s	
behaviour has a social connotation, which requires 
a	 variable	 system	 of	 norms.	 •	 It	 is	 not	 easy	 for	 the	
psychiatrist to realize, recognize and accept his/her li-

mitations and those of the diagnostic systems he/she 
is	using.	•	Psychologically,	it	is	easier	for	a	physician	
to accept and to support a diagnosis than to recogni-
ze that he/she does not know for sure what the pro-
blem	is.	•	There	is	a	general	temptation	to	explain	by	
a mental illness everything that goes out of bounds or 
has no reasonable explanation, respectively the ease of 
preferring a diagnosis for everything that is abnormal, 
that we do not know or we do not understand what 
it is. Thus, violation of rules, eccentricities, cultural in-
fluences or forms of deviant behaviour can easily get a 
diagnostic label. In addition, Mechanic (2000/1991) 
notes that the psychiatrists (and the parents or gu-
ardians who decide on behalf of the minors, we may 
add) are influenced by their own biographies (in this 
case by their own childhood, too). They may also act 
against the patient’s wishes because they are con-
vinced that they know (as much as they are able to 
know) the patient’s best interests. Let us remember, 
for example, how often in the daily reality, even well-
meaning parents think they know better what the 
best interests of their children are, forcing them to 
submit to their option without the ulterior reality to 
confirm their choice.

To these factors, we may add some more: 
•	The	concern	for	an	as	early	diagnosis	and	treat-

ment as possible; (They are considered premises of a 
preventive attitude and of a a more favourable pro-
gnosis) i.e., when symptoms are more modest and the 
clinical	picture	incomplete;	•	The	habit	learned	during	
the practice of general medicine, that, for precauti-
onary reasons, when we are not sure yet, it is prefe-
rable to opt for, and proceed according to the worst 
hypothesis. In the case of mental illness, such an atti-
tude may well be equated with abuse. This is because 
it involves high risks: adverse treatment, stigma, and 
marginalization. For example, it is inadmissible to di-
agnose schizophrenia based only on simple assump-
tions	and	then	to	deny	it,	even	if	with	an	apology.	•	
And, of course, the strain affecting the psychiatrist 
and the physician-patient relationship if the former 
has postponed, based on objective reasons, a defini-
te answer or the immediate institution of treatment, 
respectively, satisfying the patient’s right to promptly 
instituted measures

E - It is well known that mental disorders are clo-
sely related to and involved in the social context in 
which they evolve. That fact, said Bloch and Chodoff 
(2000/1991), generates ethical conflicts. In turn, gi-
ving more details, Mechanic (2000/1991) adds the 
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influence of learned ideologies and of economic and 
organizational constraints, which adversely affect the 
profession.

 As such, dependence of paedopsychiatric practice 
on socio-cultural and economic factors compels the 
specialist to consider not only the minor’s interest but 
also:	•	the	insufficient	resources	and	means	of	inves-
tigation;		•	the	requirement	of		protecting	the	society	
and	sometimes,	exaggerating,	the	social	control;	•	The	
limited nature of available solutions and of the access 
to	services;	•	The	cost	/	benefit	ratio,	and	even,	as	we	
shall see, the political pressure.

F- There are not few the complex and even serious 
or urgent cases where there time to waste, there are 
no rigorous solutions or they do not meet consensus 
of all parties involved. His moral conscience prevents 
the paedopsychiatrist to reconcile to the situation and 
makes him opt for decisions based only on statisti-
cally valid facts, therefore he ignores the unknown 
links of reasoning and the unexpected and knowingly 
accepts the risk of unintended harm, which engages 
his accountability.

 DILEMMAS, PARTICULAR OR  
CONTRADICTORy SITUATIONS,  
LOyALTy CONFLICTS, CONSTRAINTS, 
ETC., SOME OF THEM WITH LEGAL 
POTENTIAL. 

Out of their great number, we shall mention a few:
a. The obligation to seek informed consent. Sometimes, 

it is a first difficulty whose surmounting requires an 
informed interlocutor, convincing effort, persistence 
and returning, and, of course, time. This is because, 
on the one hand, the ethic code requires an informed 
consent, which means, among many other things, ex-
plaining the meaning, at the interlocutors’ level of un-
derstanding, of what is to follow, especially the risks 
to be assumed. On the other hand, as we have already 
pointed out, in children and adolescents, usually, the 
consent must be obtained from the next of kin or a 
legally recognized substitute decision-maker, which 
means more parties involved. Sometimes they are 
not all in agreement, other times they prefer to think 
over and even find it difficult to understand what they 
are told and to accept what is requested from them. 
Certainly, the routine procedure, which requires only 
a signature at the bottom of a standard form, does not 
provide any legal protection declare Dermengiu and 
Curcă (2001).

b - The obligation to make choices when confronted 
with many conflicts of loyalty and responsibilities, within 
the same case:

 – To choose, depending on the minimum predict-
able risk; 

 – To deliberately ignore the other responsibilities, 
that are not in agreement with the chosen solution; 

 – To assume consciously the risk of being respon-
sible for negative consequences of his choice, includ-
ing the defiance of obligations, which he, naturally, 
had no way to take into account. For example, there 
are situations in which the adolescent with decision-
making capacity and behaviour disorders refuses to be 
consulted and treated. On the other hand, his caregiv-
ers and the community accuse aggressive behaviour, 
the school and the others in his background want him 
excessively sedated and even hospitalised to avoid the 
risk of supposed relapse or of his dangerousness, while 
excessively stringent rules of medical ethics consider 
that only the interests of the minor matter.

c - Dilemmas and acknowledged risks related to the 
choice of therapeutic conduct because: Very often, wi-
thout having certitudes, the paedopsychotherapist is 
forced to decide on a solution out of several possi-
ble options, all of which with predictable and unpre-
dictable risks, and whose effects are only likely to be 
good.  This particular solution holds the promise of an 
optimum disadvantages / benefit rate, i.e. the lowest 
hypothetical risk. Of course, in such cases, the infor-
med consent is a shield that, in case of failure, protects 
him from the law but not from his own conscience. 
Particularly delicate, and not at all unusual, is the si-
tuation of the therapeutic option and consequently 
of acknowledged responsibility, when, for whatever 
reason, the paedopsychotherapist has not obtained 
the informed consent. Such situation may be medi-
cal emergency, absence or incapacity of those entitled 
to give the consent. Except for emergencies, in the-
se cases, intervention should follow the advice of a 
committee required by law and established for that 
purpose which means the risk of delay.

Even more complicated is the situation where 
consent is refused, even after efforts to motivate the 
need for intervention. Let us not forget that there are 
not the few situations where the caregivers come to 
consultation only after insistence on the part of the 
school staff. They are hard to persuade to accept treat-
ment because what they want more is the invalidation 
of the idea that some kind of mental illness is present. 
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Some of them belong to a category of parents or gu-
ardians who go from specialist to specialist in hope of 
confirming their opinion. Others believe wrongly that 
only they know what is best for their child. In such 
situations, as appropriate, either an acceptable thera-
peutic alternative is found or the paedopsychothera-
pist recourses to the idea of a treatment enforced with 
the help of a committee of experts. Of course, there is 
the possibility of a passive attitude covered by ethical 
considerations stating that the option of those enti-
tled to choose is sovereign. In fact, in terms of some 
ethical views, it is still questionable whether and to 
what extent the rights of those affected by the consent 
to refuse prevail over the judgment of the commission 
of specialists. It may however replace clinical judg-
ment with the wish of the caregivers, which also may 
be considered a fault. Therefore, in case of refusal, the 
paedopsyciatrist is obliged, at least morally, to insist, 
to seek the opinion of the committee and to take risks, 
even higher, as he is confronted with hostile caregi-
vers who can call him to account. In favour of an acti-
ve attitude comes the common finding that, once the 
response to treatment becomes visible, an important 
part of these beneficiaries acknowledge that it was 
a good decision not to consider their opinion. One 
must add here the risk of indiscriminately applying 
the rule according to which refusal, in the context of 
adequate information, is evidence of denying the exis-
tence of disease and thus the existence of a mental 
disorder, which affects the ability to make decisions.

It is good to know that, in case of using the opi-
nion of a panel of specialists, the paedopsychiatrist’s 
responsibility does not diminish too much because, 
as stressed by Chirita and Chirita (1994), in this case, 
the physician assumes all risks.

d - Rigorously respecting patient’s confidentiality is 
an apparently simple problem because it seems suffi-
cient to keep total discretion in all data regarding the 
minor. This is not a situation without hopeless soluti-
ons. In this case, Joseph and Onek (2000/1991) state 
that, even when working with children, the ethical 
principles, which guide the adult psychiatrist, sho-
uld be changed radically. In addition, the rules differ 
according the child’s age.

In fact, at this level, opinions range from the ex-
treme views that nothing could be revealed without 
patient’s or caregiver’s consent, to what Sigler (1982) 
said speaking about confidentiality, namely that 
the realities of modern practice make it a decrepit 
concept. Anyway, there are provisions of law today, 

which, varying from country to country, refer to ex-
ceptions to the rule of absolute confidentiality and 
privacy and we speak now of extended confidentiality 
(Wing, 2000/1991). This means that patient infor-
mation can be shared with the therapeutic team and 
the responsibility is  assumed by its coordinator. All 
these have made Chiriţă şi Chiriţă (1994) say that 
“every patient should be aware that his or her right to 
privacy is limited.” 

Actually, our problems concerning the infringe-
ment of rigorous confidentiality start with the pres-
ence of the specialty name on the office door or with 
pronouncing the patient’s name when invited to enter 
the cabinet. It continues with:

 – the answer, varying from one situation to anoth-
er and according to age, to the questions “what, when 
and how can be told” to parents or guardians or to the 
others and vice versa, to the child; 

 – with the assistance of the interdisciplinary team;
 – with the need to involve school or group therapy; 
 – with the need for and interpretation of results from 

different investigations by different professionals who 
also need to know detailed information on the case; 

 – with video records, presentations of cases to stu-
dents or residents, the publication of data and of sci-
entific studies without strict compliance to the con-
sent or anonymity;

 – with the case report forms kept for anyone to 
see, or even worse; 

 – with the  release of medical records for persons 
other than those authorized.

All these make confidential information about 
patients reach places where it is not imperiously ne-
cessary, thus violating the norms of medical ethics.   

The paedopsychiatrist’s situation is loaded with 
responsibility.  In more than a few cases he is required 
by law to dispel the information in his possession or 
which he obtains, even if this disadvantages his pati-
ent, accuses him, or is against the patient’s will and he 
is not the employee of a third party (court, insurance 
company, school, etc.), as sometimes is the case. We 
exemplify with cases of sexual abuse, of antisocial be-
haviour or one that threatens other people, with cases 
involving the risk of recurrence of the disorder or with 
those where he is engaged in the conduct and resoluti-
on of all issues that concern justice or health insurance.

e- The superficial character of the records concerning 
the patient was and still is a problem especially with 
the current development of private health care, which 
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makes the information in these records more difficult 
to recover, not only for privacy reasons but also beca-
use of mobility, discontinuity and convenience.

 f-From an ethical standpoint, a touchstone for the 
paedopsychiatrist is represented by the temptation to 
resort easily to the solution of exoneration the mi-
nor from responsibility of his acts, in relation to the 
latter’s antisocial deeds with the help of a psychiatric 
argument. Such a solution seems justified to some ex-
tent because, for the moment, it apparently helps the 
child, which is the main duty of the paedopsychiatrist. 
The easiness is excused under certain circumstances 
and limitations by the belief that the first mistake is 
forgiven. But such an option is unacceptable from at 
least two sets of causes.

- First, it is neither ethical nor does it teach the ju-
venile that society has rules, which cannot be bypassed. 
In addition, it involves both the youth’s stigma and 
marginalization and the risk that the juvenile court, 
in need of sufficiently diversified solutions, might send 
the minor, for unclearly defined periods, to a medical-
educational institution with children who have real 
and even serious mental problems. Moreover, in such 
situations, as well as whenever the child is hospitali-
zed as a safety measure, the paedopsychiatrist (not the 
same one) becomes responsible  also for the hypothe-
tical risk of relapse because he must take responsibility, 
difficult to accept, to  call off the measures. Of course, 
everything is approved by the medical commission, 
which exonerates the physician of culpability. Howe-
ver, prudence and especially lack of adequate commu-
nity alternatives that may be relied upon and force the 
paedopsychiatrist to postpone the decision. Abuse is 
even worse when there is no way of knowing that the 
previous measure was exaggerated and thus, it is igno-
red the fact that the fate of a minor is at stake.

- Secondly, the court of justice is the only entity 
entitled to decide and assess with the necessary un-
derstanding the situation where the child with antiso-
cial behaviour can be given a chance. In fact, a profes-
sional court is aware that even the community would 
prefer true educational measures instead of a “school” 
for criminals, namely the detention and rehabilitati-
on institutions themselves. To do so, it is necessary 
to have both a court of justice specialised in juveni-
le issues, and a variety of appropriate solutions from 
which to choose. In their absence, the responsible pa-
edopsychiatrist is compelled to accept compromise if 
he refuses to limit himself to the position of a supplier 
of services.

g - Passivity, reserve, excessive prudence, and even re-
fusal of intervention are attitudes that are normally re-
prehensible and even attributable to the paedopsychi-
atrist. However, in the context of the peculiarities of 
mental health assistance and of current standards in 
medical ethics, in quite a lot of cases, there may moti-
ves or at least justifications to require a delay in thera-
peutic intervention. We consider here:

 – The need for diagnostic certainty before the 
therapeutic decision. There are known situations, 
which require sometimes hard reaching investiga-
tions, or that require time for interpretation or need 
an appointment; other situations require interdisci-
plinary consultation and or, more frequently, a period 
of direct observation;

 – Risks too big to be assumed in case of certain 
therapeutic solutions and for fear of taking responsi-
bility without sufficient coverage;

 – Time required to obtain informed consent, es-
pecially the commission’s opinion in case the parents 
or guardians  are not accessible or competent;

 – And, of course, refusing to intervene in case 
of caregivers ’opposition; by doing so, the physician 
considers that he ought not to take risks without 
coverage.

h - Expression of opinion without consulting the pa-
tient directly, although it is in conflict with medical 
ethics, it has now become a habit, the media rushing 
to seek it and psychiatrists, being glad that they are 
appreciated, provide their opinion , based on informa-
tion which is often approximate and even deformed. 
Breach of ethical norms is particularly serious since, 
very often, there are forensic cases and any stateme-
nt can impair the fate of the patient , in one way or 
another.

i - We fully agree with the opinion of Chodoff and 
Bloch (2000/1991) who consider the social context in 
which the assistance of mental illness takes place as a 
factor generating ethical conflicts. This is because on 
the one hand, this context is responsible for the lack of 
material resources, of family and community support, 
specialist services, equipped, affordable and capable of 
providing the full range of diagnostic and therapeutic 
means, of the abusive pressure of the cost / benefit 
ratio and even of political imperatives. On the other 
hand, social context compels the paedopsychiatrist to 
protect the community and even exaggerating, to en-
sure social control to the detriment of the child. Of 
course, this time, the paedopsychiatrist is not directly 
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responsible but we must not forget that he is one who, 
by will or necessity, accepts and applies compromise 
solutions by scarifying his ethical obligation to provi-
de quality assistance. We shall illustrate only the above 
statement, because this is not the place to enumerate 
all that prevents today’s paedopsychiatrist to provide 
good quality care and thus, to obey the principles of 
medical ethics.

- Lack of modern means of diagnosis and treat-
ment, and the difficult access to them due to poor so-
cio-economic development and as such, non-obser-
vance by the community of what Rachlin (1982, cited 
by Miller -2000/1991) called the professional’s right 
necessary resources to fulfil his responsibilities. Their 
insufficiency causes the paedopsychiatrist to take the 
risk of mistakes. For example, it is known that, in 
many so-called functional mental disorders, positive 
diagnosis is obtained by excluding the disorders with 
organic substrate. And this cannot always be made 
without the help of modern diagnostic techniques. 
For example, for a psychiatrist, it is not anywhere easy 
to get approval for a free CT scan examination while 
families of children with mental disorders do not of-
ten have the necessary material resources for such a 
type of examination.

Lack of accessible means of investigation and 
treatment in outpatient conditions render the pae-
dopsychiatrist to resort to unnecessary and traumatic 
admissions to hospital. Moreover and more severely, 
the lack family and community supportive solutions 
require the institutionalization of minors at risk of 
committing antisocial acts together with those with 
severe behaviour disorders.

 - Of course, no one is reluctant to prefer the least 
expensive preparation out of the other equivalent 
ones. However, generalizing the rule that makes of 
the cheapest cost a determining factor in the choice of 
therapeutic conduct is an abuse. Fortunately, modern 
neuroleptics are not banned any longer in favour of 
the classical ones that in the past were promoted with 
priority. In fact, the former’s qualities of preserving 
the quality of life and reducing the size of unwan-
ted events, thus hurrying the patient’s integration in 
the community, make them have no real competitor 
today. However, one should not forget that there are 
still patients today who have access only to classical 
neuroleptics.

 - The pressure on the paedopsychiatrist’s respon-
sibility for the protection of the community against 
the risk involved by antisocial behaviour coupled with 

lack of family and community support as well as with 
scarcity of complex means of appropriate psychologi-
cal and educational therapy forces the paedopsychia-
trist to prescribe excess doses of neuroleptics and even 
institutionalization.

- Graham, in 1991 (2000) wondered whether it is 
ethical for the paedopsychiatrist to consult, in  appro-
priate manner, only those whom he is able to during 
the time interval at his/her disposal or, at a more su-
perficial level, all those patients waiting at the door.  
But, in our country, it is well known the fact that the 
paedopsychiatry network is well below the necessary 
level of functionality.

- Since 1990, political pressures were meant to re-
duce the number of institutionalized children as fast 
as possible, while many of these children were suf-
fering from neuropsychological deficiencies. Conse-
quently, paedopsyciatrists have been helpless witness-
es to a very active but superficially controlled process 
of international adoptions and then of family place-
ments (foster care) at national level, where assess-
ing compliance with minimum necessary conditions 
and traceability were lost into the background. Thus, 
quite often, it was only a single parent and not two, 
as it would have been natural, (not to forget that it is 
called “family” placement) or only the priority inter-
est of those who accepted these children in return for 
the due material rights. When it comes to foster care 
in rural areas, the minor with neuropsychological dis-
orders lacked the necessary rehabilitating treatment, 
inaccessible in the countryside. In the same context, 
shortly after approval of the Education Law of 1995, 
we witnessed the accelerated integration of children 
from special schools into mass education system. The 
integration took place without any supporting train-
ing, on either side. Instead of classes with a maximum 
of 20 students, a maximum of two children with 
special educational needs and with support teach-
ers as provided by the optimal norms (Vrăjmaş and 
col. - 1996), this decision lead to the increase of the 
number of pupils in regular classes and to overload-
ing the teachers’ burden, although they also lacked ap-
propriate prior training. The effect was psychological 
dramas and early school leaving. A very appropriate 
proverb here says that “if you want to teach someone 
to swim do not throw him into hot water”. There-
fore, we believe that, in the beginning, it should have 
been appropriate to pilot the new inclusive schools 
organised according to the proposed norms, offering 
new solutions as a model in order to convince with 
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them the interested parties. Then, they would have 
abandoned the old models by themselves. Generaliz-
ing the integration of children with special needs had 
to be started only with kindergartens, which should 
have been adapted first to the new requirements, and 
process would have continued with the pre-schoolers 
who went on to the first grade at school.

 THE PAEDOPSyCHIATRIST AS  
MEMBER OF THE FORENSIC  
ExPERTISE COMMISSION AND AS  
EMPLOyEE OF AN INSTITUTION  
OR OF A LAWyER. 

In terms of the present subject, we deal with two 
quite different aspects from those of the clinical pae-
dopsychiatrist. The paedopsychiatrist, member of 
forensic expertise commission serves only the truth 
whether or not it is in the benefit of the minor.

He should: 
 – be certified and not only appointed in commission, 
 – make a clear distinction between facts and 

personal opinions, 
 – decline his authority if he is not appropriately 

qualified. 
At the same time, he is obliged to provide the co-

urt with any mitigating circumstances that help the 
minor’s present and future protection and to provide 
reasoned opinion on the latter’s discernment, accoun-
tability and on the necessary measures.

The paedopsychiatrist employee of any type of in-
stitution (school, insurance services company, lawyer, 
etc.), before approaching the juvenile, his family 
members and the information about all of them, is 
first required to present his role and position and to 
request and obtain their informed consent for this. 
Of course, he cannot relinquish from the truth but he 
is expected to primarily promote the interests of the 
employee and, of course, to account for any abuses.

IMPEDIMENTS TO THE COMPLIANCE 
WITH PSyCHIATRIC MEDICAL ETHICS.

 Of course, we shall not argue against such a trend 
in medicine. However, we cannot ignore Brown’s ob-
servation (2000/1991) that “many psychiatrists beli-
eve that the current oscillation in the patients’ civil 
rights may not take into account their urgent clinical 
needs” or the “sub-optimal patient care” either. Mo-
reover, Appelbaum (1988) speaks also of very negative 

consequences.  We consider  a range of limited emer-
gency situations, particularly bureaucratic issues in 
case of the patients’ refusal to accept treatment, when 
there is necessary to summon the committee of spe-
cialists, of subjective obstacles from those in charge to 
give their consent and of course, excessively prudent 
behaviours of the specialist facing the duty to take 
responsibility. 

Here are some examples:
a - The request for consent itself determine the in-

terlocutors’ reluctance, doubt, reservation, fear, delays 
and even rejection and the same happens when the 
patients or their parents or guardians read the leaflets 
of the prescribed drugs, full of warnings due to the 
need of pharmaceutical firms to protect themselves.

b - The ethical rules related to the need for in-
formed consent and especially those concerning the 
opinion of specialists’ committee can delay, sometimes 
for an unjustified long period, the prompt institution 
of the treatment, as other medical procedures require 
it. Moreover, the refusal to consent to carry out tests 
or accept the administration of treatments, sometimes 
on obviously subjective considerations, prevents the 
establishment of the diagnosis and especially the ac-
cess to the best therapy solution and even to a rescue. 
To illustrate this issue it is enough to mention the re-
fusal to blood transfusions by the followers of certain 
religious sects.

c - For unknown risks, the ethical rules rightly 
restrict the use with minors of certain therapeutic 
techniques that involve psychoactive drugs, because 
many of them have not been tested with children yet, 
even though, theoretically, they are necessary and so-
metimes indispensable. The problem is that the only 
cause of this situation is the increasingly high ethical 
standards that raise obstacles to proving the effects 
of the new pharmaceutical preparations in children. 
Therefore, sometimes, the paedopsychiatrist is forced 
to resort to the use of such preparations on their own 
responsibility and, as Ritli (2012) has pointed out, wi-
thout any compensation of the costs. But it is good to 
know that, this time, in case of negative consequences, 
the paedopsychiatrist has no coverage, apart from the 
consent signed by the parents or guardians who can, 
at any time, claim that they have not been given suffi-
cient or understandable explanations. 

d - Limitation of the paedopsychiatrist’s decisions 
to the norms stated in the diagnostic and therapeutic 
guidelines faces a series of obstacles (Milea -2009) in-
cluding the patient’s deprivation of  personalized the-
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rapy and therefore of the most appropriate treatment. 
Going beyond the limitations implies full payment 
of services, assuming additional responsibilities or, to 
avoid negative consequences, the psychiatrist is forced 
to turn the atypical psychopathological manifestati-
ons into real comorbidities.

e - Finally, we must point out the risk, which can-
not be neglected, of abuse by excessive application of 
ethical norms. We illustrate it by the compliance with 
refusal to receive the support of the minor child who 
takes drugs although usually the latter has no discern-
ment and no fully responsible parents or guardians.

In conclusion it should be noted that by its the 
complexity and socio-cultural and economic impli-
cations the  psychiatric assistance given to the child 
and adolescent places the paedopsychiatrist in front 
of many dilemmas, conflicting situations, loyalty con-
flicts, constraints and obstacles. To overcome them, 
although well intended, the specialist can only choose 
the lesser evil, to willingly run risks and assume res-
ponsibilities, some of them having a juridical poten-
tial. All these should be known both by the welfare 
beneficiaries by all those called to consider allegations 
of breach of ethics or malpractice.
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