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REZUMAT
Noua infrastructură de comunicare a devenit în ultimii ani esenţială şi indispensabilă, cu o credibilitate în 
creştere. Unul dintre benefi ciarii importanţi este domeniul medical în toată complexitatea sa, de la cercetare, 
învăţământ, asistenţă, educaţie, până la relaţia de comunicare. Autorii rememorează pe scurt istoria In-
ternetului care are drept dată de naştere anul 1969, ceea ce înseamnă o evoluţie de peste trei decenii. Între 
timp, s-au semnalat şi unele probleme de etică, asupra căror a atras atenţia, printre alţii, şi Consiliul Pontifi cal 
pentru Comunicaţii Sociale, precum şi alte organisme. În partea doua a lucrării se prezintă Internetul în 
practica medicală şi problemele etice pe care le ridică, cum ar fi  relaţia medic-pacient, confi denţialitatea, 
alterarea relaţiei interumane medic-pacient, ofertele şi reclamele pentru tratamente neverifi cate, nesigure, 
fără efect sau cu efecte nocive, plagiatul şi altele.

Cuvinte cheie: Internet, etică, medicină

 ABSTRACT
The new infrastructure for communication has become more and more reliable and used in the past few years. 
Besides the social communication, science also benefi ts from the faster Internet services. One of the fi elds that 
benefi ts from the communication over the internet is also the medical fi eld from the communications in research, 
health care but also in medical education. The authors review the short Internet history starting from 1969 covering 
over 30 years of continuous evolution. Meanwhile ethic problems emerged and were reported especially by the 
„Pontifi cal Council for Social Communications” but also other organisations.In the second part of the paper the 
authors present the Internet in use for medical practices and ethical problems that this raises. One of the relations 
that presents ethical issues are the patient-doctor relation, patient confi dentiality, the evolution of the social relation 
between doctor and his patient, medical commercials, invalidated treatments, plagiarism and others issues.

Key words: Internet, ethics, medicine

În ziua de astăzi poate cea mai uşoară îndeletni-
cire umană a devenit operarea pe calculator şi im-
plicit a Internetului. Aproape că dacă nu ai e-mail 
(cutie poştală electronică) nu exişti. În această lume 
în care psihologii şi sociologii vorbesc despre o 
comunicare interumană defi citară, calculatorul ia 
lo cul interlocutorului, dându-ţi posibilitatea de a 
de veni un avatar şi a crede că eşti mult mai bun 
decât în realitate.

Dezvoltându-se la început ca experiment de co-
municare la mijlocul anilor ’70, Internetul a devenit 

o importantă reţea de infrastructură na ţională, fi ind 
de un real suport pentru societatea de cercetători în 
creştere. Astfel s-a răspândit de la cercetătorii din 
domeniul IT şi cei din domeniul electronicii până la 
cercetătorii din domeniul me dical, chimişti, ma-
tematicieni sau fi zicieni. Faţă de alte infrastructuri 
comune, de ex. drumurile, distri buţia apei sau a 
ener  giei electrice, această infra structură s-a dez-
voltat din dependenţa celor care o folosesc în con-
tinuarea cercetărilor zi de zi.
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Această reţea, la început, era susţinută şi ad-
ministrată de guvernul SUA şi de aceea nefolosirea 
corespunzătoare devenea nu numai o încălcare a 
eticii profesionale, dar şi o abatere federală. Politica 
de folosire a acestei reţele a fost de o utilitate na-
ţională, cu adresabilitate şi folosire la scară largă. 
Accesul la Internet trebuie văzut ca un privilegiu şi 
trebuie tratat ca atare de toţi utilizatorii. Aşa cum 
spu nea academicianul Constantin Maximilian 
„omul nu e doar victima potenţială a semenilor lui, 
el poate fi  oricând victima ştiinţei“ şi, în concluzie, 
toate aceste descoperiri necesită refl ecţie şi respon-
sa bilitate din partea celor implicaţi.

Având în vedere că cercetătorii îşi conduc di-
feritele activităţii de cercetare prin intermediul In-
ter netului, acţiunile acestora pot afecta şi alţi utili-
zatori. De aceea, aceştia trebuie să respecte codul 
etic profesional şi sunt cei care pot distruge cel mai 
uşor această infrastructură de o credibilitate în creş-
tere. De fapt „sănătatea“ şi starea de bine a Inter ne-
tului depinde în egală măsură de utilizatorii lui şi de 
conştiinţa acestora, oferindu-i astfel o viaţă cât mai 
lungă. 

Până la urmă Internetul suntem noi toţi inter-
conectaţi prin diferite interfeţe şi păstrarea lui în 
limitele eticii şi moralităţii stă numai în puterea 
noastră. Din păcate, în societatea actuală normele 
morale şi etice sunt în continuă dezbatere, ceea ce 
face din Internet o metodă puternică de educare în 
masă, dar în acelaşi timp şi o armă de producere a 
haosului.

ISTORIA INTERNETULUI PE SCURT

Totul a început în 1969, când Departamentul de 
cercetare şi apărare al Statelor Unite ale Americii 
(DARPA) a realizat o reţea descentralizată de cal-
cula toare, ceea ce le oferea un avantaj tactic faţă de 
armata sovietică. Această reţea le permitea transferul 
de informaţii independent de liniile active de co-
municaţii din interiorul reţelei. Creaţie a armatei 
americane, Internetul a fost introdus ca reţea în co-
munitatea academică americană începând cu uni-
ver sităţile şi apoi răspândindu-se mai departe. 
Având în vedere răspândirea şi numărul mare de 
utili zatori (anul 1993 este anul în care s-a înregistrat 
un boom, dublându-se numărul acestora, ajungân-
du-se la 400 de milioane) a fost necesară formarea 
unui „consiliu de supraveghere a Internetului“. Cu-
vântul „Internet“ îşi are originea în limba engleză de-
fi nindu-se ca o reţea interconectată (interconnected 
network).

Acest consiliu, răspunzător de activităţile Inter-
netului, a iniţiat în 1989 un memorandum prin care 

sunt prezentate ca acţiuni neetice şi neacceptabile 
următoarele: 

Căutarea de a obţine acces neautorizat la re-• 
sursele internaţionale.
Subminarea intenţionată a folosirii Interne-• 
tului.
Irosirea resurselor (oamenilor, capacităţii, • 
com puterului) prin asemenea acţiuni.
Distrugerea integrităţii bazelor de date a in-• 
for maţiilor stocate.
Compromiterea identităţii utilizatorilor.• 

ESTE LOC ŞI PENTRU ETICĂ?

În anul 2001, Papa Ioan Paul al II-lea şi-a exprimat 
susţinerea privind proiectul Consiliului Pontifi cal 
pentru Comunicaţii Sociale de a scrie un document 
despre „Etica Internetului“. Acest document venea 
după „Etica în Comunicaţiile Sociale“ (2000) şi „Etica 
în Publicitate“ (1997). La întrebarea dacă există loc 
şi pentru etică în Internet a încercat să răspundă şi 
Vaticanul prin acest memorandum. 

Întrebarea care se poate pune privind Internetul 
este dacă acesta contribuie la dezvoltarea auten-
ticităţii umane şi ajută indivizii sau omenirea să fi e 
conştienţi de spiritualitatea lor. Bineînţeles că răs-
punsul este în cele mai multe cazuri da. Acest nou 
instrument al mass-mediei poate fi  o puternică me-
todă de educaţie şi îmbogăţire culturală, poate ajuta 
la dezvoltarea activităţilor comunitare sau a vieţii 
politice sau poate încuraja dialogurile interculturale 
cu o înţelegere mai bună a religiei. Această monedă 
are în schimb şi o faţă mai puţin câştigătoare. In-
ternetul poate fi  folosit spre binele comunităţii, al 
persoanelor, dar poate fi  folosit şi în exploatarea, 
manipularea sau dominarea lor. În evaluarea etică a 
Internetului, Biserica aduce în prim plan două ele-
mente: angajamentul acesteia faţă de demnitatea 
persoanei umane şi lunga tradiţie a acesteia privind 
preceptele morale. În concepţia Bisericii comuni-
carea ar trebui să se realizeze de la persoană la per-
soană pentru o bună dezvoltare integrală şi morală 
a personalităţii acestora, binele individual depinzând 
de binele colectiv. Biserica accentuează virtutea de 
a fi  solidar cu ceilalţi, calitate care ar apăra Internetul 
de imoralitate. Răspândirea Internetului aduce cu 
sine mai multe întrebări de ordin etic, de la securi-
tatea şi confi denţialitatea datelor şi a persoanelor, 
până la proprietatea intelectuală, pornografi a, rasis-
mul, comportamentul criminal şi multe altele. 

Internetul permite indivizilor să fi e activi în cyber-
spaţiu (mediul electronic de reţele de calcula toare, în 
care are loc comunicarea on-line) într-un mod anonim, 
jucând diferite roluri sau imaginându-şi anumite 
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situaţii, ajungându-se astfel la o atitudine narcisistă, 
raportată la sine cu efecte asemănătoare narcoticelor. 
Internetul produce şi o discriminare prin adâncirea 
discrepanţei dintre cei bogaţi, cu acces la informaţie, 
şi cei săraci, care nu au acces la informaţie. 

Biserica nu vede în Internet doar o sursă de pro-
bleme, vede şi o sursă de benefi cii care pot fi  pe 
deplin folosite doar când problemele sunt rezolvate. 
Binele întregii comunităţi internaţionale, virtutea 
de a fi  solidar cu ceilalţi, revoluţia în comunicarea 
media şi tehnologia informaţiei, Internetul, toate 
sunt relevante şi importante în procesul de globa-
lizare. Internetul este în esenţă un catalizator al glo-
balizării, efect obţinut prin simplifi carea cum părării 
de produse şi comunicarea fără bariere de timp sau 
spaţiu. Biserica subliniază că preceptele morale şi 
legea se aplică pentru comportamentul criminal 
atât în viaţa reală, cât şi în cyber-spaţiu.

INTERNETUL ÎN PRACTICA MEDICALĂ

Ca orice nouă achiziţie (instrument, metodologie) 
este corect să fi e preluată şi asimilată şi critic, cu 
alte cuvinte să se releve atât avantajele, cât şi deza-
van tajele. Printre avantajele aplicării în domeniul 
medical sunt utilitatea în statistică şi cunoştinţe me-
dicale, difuzarea informaţiei, evidenţa fi nanţării, 
ce r cetarea ştiinţifi că, comunicare la distanţă, in-
clusiv formare profesională ş.a. Printre dezavantaje 
se numără: interpunerea tehnicii între medic şi pa-
cient, eliminând sau restrângând contactul şi re laţia 
interumană, obligând medicul să petreacă mult 
timp în faţa calculatorului introducând fi şa elec tro-
nică a pacientului, costuri suplimentare de men-
tenanţă a sistemului IT şi asistenţa medi cală ajunge 
să fi e centrată pe tehnologie şi nu pe pacient; pa-
cientul întreabă şi primeşte răspunsuri pe un ecran.

Folosirea Internetului printre pacienţii suferinzi 
de cancer, precum şi familiile lor, nu au fost în-
deajuns studiate din punct de vedere etic. Există un 
studiu realizat în Cleveland, condus de Simon şi 
colab. în 2008, privind folosirea Internetului de 
către persoanele cu boli incurabile, precum şi fa-
miliile acestora, prin care se prezintă cum accesarea 
acestor informaţii afectează pacienţii şi îngrijirea 
acestora. S-au intervievat 120 de persoane care au 
menţionat folosirea Internetului de către cei apro-
piaţi, într-o proporţie de 76%, cu privire la boala 
lor. Şi deşi nu au cerut ajutor on-line, au considerat 
de folos informaţiile regăsite. O proporţie semni-
fi cativă nu a găsit folositoare informaţiile şi, mai 
mult, au considerat că acestea au fost prelucrate de 
către familie până au ajuns la ei. În concluzie, 
folosirea Internetului în mod indirect poate avea 

implicaţii atât pozitive, cât şi negative pentru evo-
luţia pacienţilor. 

În curând consumatorii de servicii medicale vor 
avea ocazia să fi e consultaţi de un medic chiar în ca-
mera lor, unde vor primi un diagnostic şi tratament, 
lucru posibil prin intermediul serviciilor electronice, 
adică Internetul. Astfel de servicii on-line disponibile 
la ora actuală includ programe de terapie, tratamente 
psihologice prin e-mail, consiliere în timp real, analize 
medicale şi informaţii privind boala. Poate fi  însă 
afectată confi denţialitatea diagnosticului; s-au cons-
tatat îndemnuri, cu sfaturi consecutive către utilizatori 
de a promova autodiagnosticul, ceea ce s-a dovedit a 
fi  o sursă de erori şi generare de nevroze ipohondrice, 
ob sesive etc.

Un alt studiu realizat în 2000, privind folosirea 
Internetului pentru educarea pacienţilor suferinzi de 
cancer de prostată, a arătat o îmbunătăţire a tratamen-
tului şi a deciziilor luate de aceştia la recomandarea 
medicilor specialişti urologi, care au şi supervizat 
site-ul. Bineînţeles că doar 35% dintre aceştia foloseau 
activ Internetul şi aproape 40% foloseau doar e-mailul, 
pentru că media de vârstă a fost de 70 de ani. Pacienţii 
vârstnici ar putea fi  discriminaţi de folosirea inter-
netului deoarece sunt mai puţini apţi de a-şi însuşi 
această tehnologie, ca şi, de altfel, cei din mediul 
rural.

Luând în considerare că Google a devenit un motor 
de căutare universal la îndemâna tuturor, nemţii au 
realizat o metacăutare în 2002 pentru a vedea ce 
informaţii găsesc cu privire la utilizarea unei plante 
recomandate în depresie. În urma acestui studiu au 
observat că doar în 22% dintre cazuri se recomandă 
folosirea ei, ca şi infuzie în depresie, în restul cazurilor 
fi ind indicată pentru alte afecţiuni care nu erau studiate 
ca având efect. Noile reclame şi încurajări spre folo-
sirea de medicamente sau tratamente alternative din 
literatura „gri“ (cea care nu e de specialitate) trebuie 
să dea un semnal de alarmă în lumea medicală care e 
confruntată tot mai des cu non-complianţa pacienţilor 
datorată informaţiilor eronate citite pe Internet. 

În ultima perioadă pe continentul american au 
apărut tot mai multe procese privind relaţia medic-
pacient şi confi denţialitatea datelor, dacă se foloseşte 
ca metodă de comunicare e-mailul. Bineînţeles că 
această relaţie există chiar dacă nu se realizează un 
contact direct faţă în faţă. În ciuda acestor cazuri 
juridice psihiatrii răspund la un număr mare de 
e-mailuri atât din partea pacienţilor, cât şi a membrilor 
familiilor acestora. Cercetările şi studiile clinice efec-
tuate până la această oră, privind caracterul benefi c al 
utilizării Internetului în tratarea pacienţilor, au generat 
o dezbatere, a cărei concluzie încă se lasă aşteptată. 
Nu trebuie uitat că relaţia medic-pacient se bazează 
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pe încredere, ceea ce se obţine în timp şi prin interac-
ţiune directă. Utilizarea Internetului ca metodă de tra-
tament elimină relaţia directă dintre medic şi pa cient.

Folosirea calculatorului, a Internetului sau a 
e-mailului ca formă de comunicare a analizelor sau de 
stocare a investigaţiilor realizate de un pacient re-
prezintă un progres tehnologic, dar relaţia medic-pa-
cient nu trebuie dezumanizată, devenind doar o co-
municare on-line. 

Este de remarcat că sistemele sanitare vestice utili-
zează Internetul chiar în departamentele de urgenţă 
pentru comunicarea cu un specialist în domeniu şi 
luarea unor decizii în echipă. Telemedicina reprezintă 
un ajutor al medicului spre binele pacientului.

Internetul a deschis, de asemenea, şi calea comuni-
tăţilor ştiinţifi ce care constituie forumuri de dezbatere 
între cercetători, medici sau chiar discuţii directe cu 
pacienţi.

De asemenea, Internetul are un rol important în 
răs pândirea informaţiei şi a prevenţiei pentru una 
dintre bolile secolului diabetul zaharat. Prin inter me-
diul blogurilor, dar şi al forumurilor se încearcă pre-
venţia, dar şi consilierea pacienţilor suferinzi de 
această boală. Se regăsesc în aceste grupuri de discuţie 
atât medici, cât şi pacienţi care relatează experienţele 
lor, ceea ce poate conduce la o educaţie a populaţiei şi 
o acceptare a tratamentului cu mai mare uşurinţă. 

ALTE PROBLEME ETICE ALE INTERNETULUI

Semnalate cu tot mai multă insistenţă sunt ofertele 
de produse medicamentoase către pacienţi, produse în 
din ce în ce mai multe cazuri nesigure, neavizate de 
organismele specializate de control ale medicamentelor 
(Agenţiile Naţionale ale Medicamentului, Agenţia 
Europeană – EMA, FDA s.a.) nocive sau lipsite de 
efi  cacitate. De asemenea, este de luat în seamă şi apa-
riţia unui program disponibil pe site-urile ro mâneşti, 
care are ca scop autodiagnosticul. Informarea utiliza-
torilor asupra unui diagnostic posibil fără judecata 
complexă a unui medic şi a analizelor adiacente poate 
determina o prejudecată greşită a pacienţilor despre 
boala de care suferă.

În sfârşit o altă problemă etică favorizată de In-
ternet, de reaua credinţă şi lipsa de etică a unor uti-
lizatori, este plagiatul în uzul unor lucrări ştiinţifi ce 
(când nu se menţionează în mod intenţionat în biblio-
grafi e sursa) a unor lucrări de licenţă, de dizertaţie şi 
de doctorat, uneori greu de depistat. În epoca Inter-
netului, copierea muncii altcuiva poate fi  la fel de 
simplă precum utilizarea mouse-lui şi selectarea para-
grafelor. În ultimul deceniu detectarea fraudei cu 
ajutorul reţelei internaţionale a Internetului a devenit 
mai uşoară cu ajutorul programelor de depistare a pla-

giatului. Un instrument utilizat este VAST (Visualiza-
tion and Analysis of Similarity Tool) care prezintă 
asemănările dintre documente prin suprapunerea digi-
tală a celor două documente. Gradul de asemă nare 
este reprezentat sub formă grafi că. Folosirea unor 
astfel de programe pentru verifi carea studenţilor în 
special a dus la reducerea numărului de materiale 
non-originale, dar momentul în care detectarea unui 
plagiat se va face integral automatizat este încă de-
parte. Marcovitch afi rma că o soluţie ar putea fi  apli-
carea normelor eticii într-o etapă mai timpurie decât 
în prezent. „Problema este că frauda nu poate fi  stă-
vilită prin ghidurile de etică“.

Luând în considerare impactul Internetului asupra 
tinerei generaţii şi educarea acesteia, Comisia Euro-
peană a decis realizarea de noi programe. În anul 2010 
s-a lansat programul Safer Internet Plus al Comisiei 
Europene în cadrul căruia se desfăşoară un proiect in-
titulat „Gândeşte înainte să postezi“, adresat în primul 
rând copiilor şi părinţilor în care să se arate paşii 
creării unei identităţi on-line şi consecinţele di vulgării 
datelor personale cu un posibil impact asupra vieţii 
lor, a relaţiilor lor personale şi sociale. Şi poate, pentru 
că trăim într-o eră a statisticii şi a bazelor de date, în 
încheiere voi sublinia că în anul 2011, conform unei 
statistici realizate de Internet World Stats, aproximativ 
2 miliarde şi 300 de milioane de persoane au utilizat 
Internetul, adică 32,7% din populaţia totală a lumii, 
din care peste 50% locuiesc în America. Şi în Anglia 
s-au prezentat schimbări faţă de anul trecut, Institutul 
National de Statistică (www.ons.gov.uk) concluzio-
nând o creştere de 4,9 milioane de utilizatori, dintre 
care 45% realizează conexiunea prin intermediul 
telefoniei mobile. Este interesant că, deşi 77% din 
populaţia Marii Britanii are acces la Internet din 
propria locuinţă, aproximativ 21% nu găsesc important 
în a-şi proteja identitatea şi datele. 

CONCLUZII

Reprezentând o consecinţă fi rească a progresului, 
apariţia Internetului a deschis orizonturi practic fără 
limite, devenind în ultimii ani un aspect esenţial şi 
indispensabil al vieţii de zi cu zi. Implicarea în toate 
domeniile de activitate umane a permis transmiterea 
informaţiei mult mai rapid, în toate colţurile lumii. 
Odată cu benefi ciile obţinute, omul a devenit depen-
dent de această tehnologie şi a trebuit să se confrunte 
cu aspectele nocive ale acestuia: lipsa intimităţii, 
infracţiunile informatice, securizarea defi citară a 
datelor personale, plagiatul în cercetare, comunicare 
defi citară interumană. Aceste capcane ridică un 
mare semn de întrebare privind regulile de folosire 
a acestui instrument şi dimensiunea etică. Nu tre-
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buie ignorat rolul internetului în educarea terapeu-
tică a pacienţilor, dar relaţia medic-pacient trebuie 
men ţinută la un nivel interuman. Dimensiunea 

bioetică a Internetului este la început, dar depinde 
numai de noi să dezvoltăm şi să răspândim acest 
principiu de folosire a Internetului.
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