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Introducere

Dimensiunea etică a practicii medicale este
recunoscută ca parte integrantă din competenţa
dobândită, de unde importanţa de a fi prezentată
astfel, în cariera profesională a medicului.

Pentru a înţelege cel mai bine noţiunea de
competenţă etică se discută despre relaţia medic –
pacient.



Cel mai cunoscut, dar şi cel mai vechi cod de
comportament propriu medicilor este cel al Şcolii din
Cos animată de către Hipocrate (460 – 377 î.e.n.) prin
celebrul jurământ al său care se depunea în şcoala de
medicină, iar viitorul medic accepta să se supună
acelor reguli.

Medicii au transmis acest mesaj şi au respectat
principiile conţinute în jurământul lui Hipocrate de-a
lungul timpului.



Definiţii dex
 ECHITATE, ideea de justiţie ce se bazează pe egalitate în faţa

legii, principiu de drept natural fondat pe reguli etice
superioare normelor dreptului pozitiv.

 ECHITABIL, ceea ce se întemeiază pe dreptate; drept; just.

 EGALITÁTE ♦ Principiu potrivit căruia oamenii se bucură
de aceleași drepturi și au aceleași îndatoriri prevăzute de
regula de drept Din fr. égalité.

 VULNERÁBIL care are părți slabe, defectuoase, criticabile.
◊ Punct vulnerabil = parte slabă a cuiva; punct sensibil, punct
nevralgic. – Din fr. vulnérable, lat. vulnerabilis.



Din nou despre relaţia medic - bolnav

Profesorul Jean Bernard, unul din pionierii eticii în
medicină a spus:

“Fără să ştie, fără ştiinţă, medicul nu poate fi util; dar
fără dragostea pacientului său, el nu şi-a îndeplinit
în totalitate rolul său”…

Aceasta se poate traduce prin trei mari principii

înscrise în Codul de Deontologie Medicală:

▪ respectul demnităţii persoanelor;

▪ respectul libertăţii bonavului;

▪ respectul absolut al secretului medical.



Actul medical şi interacţiunile sale

Actul medical este locul de convergenţă a 3 factori:
bolnavul, medicul şi societatea.

D.von Engelhardt de Lübeck a schematizat astfel
principalele relaţii şi interacţiuni:
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Angajamentul bolnavului este dublu:

➢ faţă de medic, ceea ce înseamnă în final acceptarea
măsurilor terapeutice (“complianţa”);

➢ faţă de boala sa, care trebuie asistată cât mai rapid şi
cât mai bine (“coping-ul”).

❖ Angajamentul medicului spre bolnav este în mod
tradiţional cel al jurământului lui Hipocrate, dar care,
astăzi, este mult mai complex.

❖ În jurul bolnavului şi medicului se găsesc societatea,

familia şi colectivitatea, care joacă un rol de susţinere şi

de solidaritate.

❖ În spatele fiecărei medic, există structuri medicale

care condiţionează în mod riguros măsurile diagnostice

şi terapeutice aplicate.
❖ Medicul depinde de starea şi stadiul de dezvoltare a
ştiinţelor medicale.



VULNERABILITATE 

 Interpretarea corectă şi recunoaşterea momentului în
care eşti depăşit, sentimentul pe care-l ai atunci când
pacientul se scurge ,, printre degete“ te face de multe
ori, in extremis, sa recurgi la divinitate.

 Situaţia care te pune în faţa unui caz interdisciplinar-
obstetrică - ginecologie – gastroenterologie creşte
vulnerabilitatea unui pacient tratat în condiţii
medicale actuale, elevate din punct de vedere tehnic,
dar mai ales profesional.

 În acest sens vom prezenta o pacientă cu tumoră
Krukenberg şi sarcină patologică.



TUMORA KRUKENBERG - ISTORIC

 Provenienţa tumorilor Krukenberg este la fel de controversatã ca
şi definiţia lor.

 Iniţial Krukenberg descrie 5 cazuri de tumori ovariene ca
neoplasme primitive, denumindu-le "fibrosarcoma ovarii
mucocellulares carcinomatoides“( 1).

 În 1973 OMS a stabilit diagnosticul de tumorã Krukenberg pe
baza a 3 caracteristici histopatologice:

 interesarea stromalã,
 prezenţa celulelor producătoare de mucinã în ,,inel cu pecete’’ şi
 proliferarea sarcomatoidă a stromei ovariene (2).

1. Krukenberg, F.E. - Ueber das Fibrosarcoma ovarii muco-cellulare (carcinomatides). Archiv.fur
Gynakologie,1896,50:287.

2. Serov, S.F., Scully, R.E. - Histologic typing of ovarian tumours. 9. World Health Organization (Geneva),
1973,17:8.



TUMORA KRUKENBERG



EPIDEMIOLOGIE

 Majoritatea tumorilor Krukenberg au localizarea primara la
nivel gastric, între 70% (3) şi 94% (4).

 Studiile vestice arată o frecvenţă mai mică a originii gastrice,
concomitent cu o prevalenţă crescutã colorectală 9-20% si
apendiculară (7-8%) (5).

 Prevalenţa este de 2-8% pentru originea mamară, 7% pentru
pancreas, 2% pentru cãile biliare şi mai mică pentru localizãri
mai rare ale tumorii de origine : vezica urinară, intestinul
subtire, uterul, pelvisul renal (6,7).

3. Yakushiji, M., TAZAKI, T., NISHIMURA, H., KATO, T. - Krukenberg tumors of the ovary: a
clinicopathologic analysis of 112 cases. Nippon Sanka Fujinka Gakkai Zasshi. 1987, 39:479.
4. Hale, R. - Krukenberg tumor of the ovaries. Obstet. Gynecol., 1968, 32:221.
5. Kiyokawa, T., YOUNG, R.H., SCULLY, R.E. - Krukenberg tumors of the ovary: a clinicopathologic analysis of 120 cases with
emphasis on their variable pathologic manifestations. Am. J. Surg. Pathol., 2006, 30:277.
6. Fox, H. - Metastatic tumours of the ovary. Obstetrical and Gynaecological Pathology, 2002.
7. Irving, J.A., LERWILL, M.F., YOUNG, R.H. - Gastrointestinal Stromal Tumors Metastatic to the Ovary: A Report of Five Cases. American Journal of 
Surgical Pathology, 2005, 29:920.



STUDIU DE CAZ

Pacienta BPL în varstă de 30 de ani din
Dagâţa, judetul Iaşi, se prezintă în
urgenţă la triajul Spitalului Clinic
Obstetrică-Ginecologie ,,CuzaVodă’’,
Iaşi, fiind adusă de Serviciul de
ambulanţă, fără bilet de trimitere,
având calitatea de coasigurat .



DIAGNOSTIC INIŢIAL
 Diagnosticul la internare s-a stabilit după :

 Simptomatologie (dureri abdominale de 6
săptămâni, sângerări cu sânge închis la culoare, în
cantitate redusă, test de sarcină pozitiv în urmă cu
9 zile;

 examen ecografic (formaţiune de 3-3.5 cm
parauterin stâng omogenă, cu contur neregulat şi
separat o formaţiune de 6,18 cm tot parauterin
stâng cu contur policiclic) este de :

 Hemoperitoneu (inundaţie peritoneală)

 Sarcină extrauterină ruptă



INTRAOPERATOR

 Se intervine chirurgical in urgenţă. La deschiderea
cavităţii peritoneale, prin laparatomie mediană, se
constată o cantitate de aproximativ 250 ml sânge şi

dilacerarea fundului uterin de o formaţiune – posibil
sarcină ectopică intramurală.

 După ablaţia formaţiunii se practică rafia fundului
uterin, iar produsul se trimite la anatomie patologică.
Ovarul stâng mărit de volum este normal
macroscopic, mărirea de volum fiind interpretată ca
existenţa la acest nivel a corpului gestativ.

 Dupa 5 zile pacienta se externează cu recomandarea
de a reveni la control peste o lună.



EVOLUŢIE
 Rezultatul anatomo-patologic, la 3 săptămâni, este de

trofoblast imatur avilozitar cu cheaguri hematice,
posibil corioepiteliom .

 După 1 lună de la externare pacienta se prezintă în
UPU Spitalul ,,Sf. Spiridon” Iaşi cu hemiplegie stângă
şi cefalee intensă.

 Se recomandă CT în urgenţă, diagnosticul fiind:
metastaze cerebrale multiple supratectoriale, 2
formaţiuni chistice 2-6 cm la nivelul ovarului stâng
fără amprentarea peretelui arterei iliace externe .

 Se recomandă examen ginecologic şi CT cu substanţă
de contrast.



EVOLUŢIE

 Ulterior se prezintă în triajul Spitalului ,,Cuza
Vodă’’ cu stare gravă, dureri epigastrice, HDS cu 
hematemeză/melenă, cefalee, vertij, dispnee. 

 CT cu substanţă contrast indică :

 1. Tumoră vegetantă gastrică la nivelul marii
curburi

 2. Tumora Krukenberg ovar stâng

 3. Metastaze cerebrale

 4. Hemiplegie stângă.



DISCUŢII
 Complexitatea si celeritatea evoluţiei infauste a

acestei paciente care s-a ,,pierdut’’ în două luni de la
prima prezentare la medic, anterior în plină stare de
sănătate aparentă, suscită analiza acestui caz atât din
punct de vedere medical, dar mai ales etic şi
deontologic.

 Astfel, se poate spune ca vulnerabilitatea este
împărţită deopotrivă atât de medic cât şi de pacientă.

 Medicul gastroenterolog, ginecolog şi radiolog a
intervenit în diferite faze ale diagnosticului, vorbind
despre diagnosticul de etapă într-o ordine mai puţin
firească, dar cu respectarea protocoalelor şi
procedurilor, datorită coexistenţei a două neoplazii,
gastrice şi genitale cu evoluţie insidioasă şi
metastazare rapidă.



DISCUŢII
 O particularitate a cazului a fost existenţa masei

anexiale cu ovarul stâng mărit de volum interpretat de
ginecolog ca ovar cu chisturi luteinice specifice
coriocarcinomului şi de gastroenterolog ca tumoră
metastatică Krukenberg.

 Un alt aspect atipic, care a determinat ca egalitatea de
şanse a pacientei în faţa bolii să fie deteriorată, a fost
nivelul scăzut a beta HCG-ului din cele trei
determinări făcute - de numai 600- 1800 de UI/ l faţă
de sute de mii până la un milionUI/l-în situaţiile
tipice de maladie trofoblastică cu ţesut placentar
avilozitar, ca în acest caz.

 Mai mult decât atât, sarcinile neembrionate ce
evoluează spre corioepiteliom mimează foarte rar o
sarcină ectopică ruptă cu hemoperitoneu.



CONCLUZII
 În acest caz a fost respectată interacţiunea medic-

bolnav şi competenţa profesională care nu
înseamnă doar a şti şi pune un diagnostic, a face
un prognostic sau a stabili un plan de tratament.

 Aceasta însemnă, de asemenea,

 a lua o decizie la un pacient vulnerabil,

 a considera autonomia profesională a medicului
şi caracteristicile propii ale relaţiei care uneşte
medicul cu pacientul său.

 Cazul a evoluat infaust datorită unei localizari
tumorale primare gastrice diagnosticată tardiv,
simptomatologia şi examenele paraclinice fiind
mascate de suprapunerea unei sarcini ectopice
complicate cu inundaţie peritoneală.



CONCLUZII

 Mai multe dimensiuni intră în joc:

 trebuie întâi a fi în măsură de a comunica, de a te
deschide altuia,

 de a dialoga, pentru a schimba nu numai informaţii, ci
şi puncte de vedere, ajungând în final la o alianţă.

 A dialoga rămâne pivotul central al competenţei
profesionale şi etice a medicului.

 În literatură, mai mulţi autori afirmă că este vorba
doar de competenţa de comunicare (comunication
skills), dar a dialoga în sensul amintit este mult mai
mult, este o modalitate de a fi a altuia.



CONCLUZII
 În relaţia cu pacientul, medicul trebuie să-şi 

cunoască posibilităţile, respectiv limitele 
profesionale. 

 Trebuie să ştim că toţi suntem condiţionaţi de :

 ereditate,

 mediul socio-cultural din care provenim,

 educaţia primită,

 ideologia şi religia în care am fost crescuţi.



CONCLUZII

 Trebuie să “exersăm” cu mult simţ critic, pentru a şti
să sesizăm divergenţele de opinie sau de
comportament şi a ajunge cât mai aproape de sufletul
şi personalitatea bolnavului pentru a avea cu acesta
relaţii cât mai bune, respectându-ne şi respectându-l.

 Acesta este motivul care pune în discuţie cele două
modele opuse ale relaţiei medic–bolnav : “paternalist”
şi “autonomist”.

 Medicii trebuie să ştie, pe de altă parte, că sub
pretextul de a respecta principiul “autonomist”, ei nu
trebuie să cadă într-o “indiferenţă culpabilă”.



CONCLUZII

 Relaţia contractuală între serviciul de sănătate şi
“consumatorii” de asistenţă medicală înlocuieşte
relaţia de încredere, indispensabilă deciziei celor doi
parteneri.

 Această situaţie riscă să se însoţească de o
deresponsabilizare a medicilor care “simt” că trebuie
să se supună doar obligaţiilor formale ale legii, de
aceea, revendicarea autonomistă excesivă trebuie
combătută.

 Relaţia medic–bonav este o ştiinţă şi o artă care
îmbină cu adevărat principiile de etică–morală–
deontologie în medicină.



Omul este cel mai 
mare miracol din 

univers, dar şi cea mai 
mare deziluzie.


