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• PREVIZÍBIL, -Ă, previzibili, -e, adj. Care poate fi prevăzut. – 
Din fr. prévisible. 

• HAZARD, -uri, s.n. împrejurare sau concurs de împrejurări 
(favorabile sau nefavorabile) a căror cauză rămâne în general 
necunoscută; p. ext. întâmplare neprevăzută, neașteptată. ♦ Soartă, 
destin. ◊ Joc de hazard = joc de noroc 

 

Definirea termenilor 

Dicționarul explicativ al limbii române – DEX  



 

Este previzibil malpraxisul? 



• În medicină apar: 

― erori de fapt (ţine de natura actului medical) care sunt 
neimputabile, nu pot fi prevazute și se produc în contextul unei 
activităţi perfect normale, sunt opera hazardului  

―erori de normă, care ţin de lacune de atitudine profesională și 
care se omologhează cu greşeala.  

• Juriștii și, uneori, chiar experții, nu au pregătirea teoretică, privind 
analiza riscurilor și erorilor în domeniul medical. Nu reușesc să 
discearnă între erorile imputabile și cele neimputabile.  

Eroarea imputabilă – una dintre cauzele 
malpraxisului 

Trif Bela Almoș, V. Astrărăstoae Responsabilitatea profesională medicală, Polirom 2000 



• Nu există act medical, chiar și cel mai banal, care să nu fie însoțit de 
riscuri.  

• Riscurile sunt:  

—riscul oportun (calculat, controlat, legitimat), care este asumat 
atât de medic cât și de pacient pentru că salvează de la un 
pericol mai mare bolnavul.  

—riscul inoportun este necrontrolabil, creează un pericol mai mare 
decât boala propriu-zisă și este o manifestare a orgoliului medical.  

Riscurile în medicină 

Trif Bela Almoș, V. Astrărăstoae Responsabilitatea profesională medicală, Polirom 2000 



 În această balanță, între riscul oportun și cel inoportun, se 
rezolvă, în fapt, acuzațiile de malpraxis.  

Neacceptarea riscurilor și a erorilor conduce la o medicină 
defensivă, costisitoare și dăunătoare pentru un pacient.  

‼Nu orice eroare medicală este imputabilă. 

 

Riscurile în medicină 

Trif Bela Almoș, V. Astrărăstoae Responsabilitatea profesională medicală, Polirom 2000 



• malpraxisul apare în 
momentul în care din 
cauza hazardului o serie 
de erori minore se 
aliniază precum găurile 
dintr-un cașcaval și 
creează o cale prin care 
poate să treacă o andrea 

Swiss cheese model – James Reason  

Swiss cheese model of system accidents, James Reason Human error: models and management. BMJ2000;320:768-70 



• Da, aplicând teorema lui Bayes  

• Da, în următoarele condiții: 

• Să cunoaștem frecvența erorilor  

• Să cunoaștem riscul de apariție a incidentelor și accidentelor 
pentru fiecare afecțiune în parte  

• Să cunoaștem mecanismele de securitate ale sistemului sanitar  

Pot fi previzibile eroarea și malpraxisul? 



• Nu, deoarece  

—Nu cunoaștem intensitatea fenomenului 

—Nu cunoaștem conținutul noțiunii de malpraxis 

—Nu cunosc cei îndrituiți să analizeze malpraxisul diferența între 
risc justificat (legitim) și risc nejustificat, între eroare și 
greșeală 

—Nu datorită manierei de abordare a malpraxisului 

Pot fi previzibile eroarea și malpraxisul în 
România? 



• în România nu avem date statistice credibile, privind malpraxisul, și nici 
un sistem de raportare a erorilor medicale 

• putem să facem o evaluare empirică.  

• în 2015, în statisticile oficiale găsim următoarele date:  
—număr de servicii în sectorul medicină de familie 111.650.857,  
—număr de servicii în ambulator 64.964.866 
—număr de spitalizări de zi 3.322.268,  
—număr de spitalizări continue 3.761.879 

—numărul de cazuri de malpraxis (acuzate nu și dovedite) este de 86  

—în Uniunea Europeană, media cazurilor de malpraxis este de 1,3% 
(acuzate nu și dovedite) 

Necunoașterea intensității fenomenului 



• datorită presiunii opiniei publice, exprimată prin mass-media, există o 
”conspirație” între medici – public și mass-media în cadrul căreia se 
propagă ideea infailibilității medicinei.  

• nu se ține cont de faptul că fiecare pacient este unic și are o 
individualitate biologică și că, de regulă, medicul trebuie să 
individualizeze tratamentul, iar, adesea, reacțiile organismului sunt 
imprevizibile 

• nu se ține cont de faptul că erorile țin de practica medicală și că, 
doar acele greșeli, pe care un medic bun plasat în aceleași 
circumstanțe nu le-ar fi comis, sunt imputabile 

Necunoașterea conținutului noțiunii de 
malpraxis 



• natura delictuală sau contractuală? 

• obligație de mijloace și nu de rezultat  

• standardul local – evaluare în funcție de atitudinea unui medic cu o 
pregătire medie în condițiile concrete 

‼nu orice eroare medicală este malpraxis  

Necunoașterea de către cei îndrituiți să 
analizeze malpraxisul a naturii juridice 
 



• în România, malpraxisul exprimă starea conflictuală care există în 
societate și în sistemul de sănătate 

• maniera tradițională de abordare a erorii medicale, inclusiv în 
domeniul juridic, vizează persoana care a comis direct eroarea 

• se pleacă de la ipoteza că, dacă se întâmplă ceva, există un vinovat 
(sau un grup de vinovați) care nu a făcut ce trebuia, când trebuia, 
unde trebuia sau cum trebuia 

• eficiența preventivă este modestă, ca să nu spunem nulă, deoarece 
va exista tendința de a acoperi și de a nu raporta erorile medicale 

• este avantajos pentru instituțiile medicale, sistemul de sănătate și 
sistemul juridic 

Maniera de abordare a malpraxisului 



• siguranța pacientului trebuie să fie unul dintre punctele 
nodale ale tuturor politicilor de sănătate 

• să promoveze sisteme de raportare a incidentelor,  

• sistemul să nu aibă la bază ideea de a pedepsi, ci de a 
preveni, deoarece blamarea medicilor atrage după sine 
scăderea calității actelor medicale și evitarea raportării 
incidentelor  

 

Recomandarea 2006/7 a Comitetului de 
Miniștri a Consiliului Europei 



• malpraxisul este previzibil în condițiile în care acceptăm că și 
hazardul își are locul său 

• există o preocupare, privind profilaxia malpraxisului, care, din 
păcate, nu are efect în România din cauza modalităților de 
abordare  

• fiind răspundere juridică, el este analizat, confirmat și/sau 
infirmat de către juriști și decidenții din sistemul de sănătate.  

• din cauza ”iatrogeniei juridice” determinate de hotărârile 
instanțelor românești (care se bucură de ”imunitate”, nu 
răspund pentru ”malpraxis”), aceasta începe să fie calea spre 
care se îndreaptă medicina românească 

 

CONCLUZII 



VĂ MULȚUMESC! 


