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Grupuri vulnerabile și notiuni generale în domeniul sănătății 
 

Au existat îmbunătățiri semnificative în domeniul sănătății în Europa datorită sistemelor de 

sănătate avansate; cu toate acestea, accesul la asistență medicală rămâne inegal între și în 

interiorul țărilor. Dintr-o perspectivă individuală, accesibilitatea este adesea determinată de 

grupul social, statutul socio-economic, locul de reședință, grupul etnic, nivelul educațional 

și/sau sexul (Sharratt et al., 2020).   

 

Indivizii care aparțin unor grupuri vulnerabile sunt expuși unui risc semnificativ mai mare de 

a avea un nivel scăzut de alfabetizare în domeniul sănătății, iar impactul este considerabil atât 

din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere social. Factorii care influențează 

nivelul de alfabetizare în domeniul sănătății includ, dar nu se limitează la educație, dizabilități, 

statut socio-economic, etnie, sex și vârstă.   

 

Nivelul scăzut de educație este adesea corelat cu nivelul scăzut de alfabetizare în domeniul 

sănătății, iar în Europa grupele de vârste cuprinse între 25 – 54 de ani 19,2% au un nivel de 

educație scăzut, iar pentru grupa de vârstă 55 – 74 de ani este de 33,8% (Eurostat, 2020 b ). 

Nivelurile de educație sunt legate de nivelurile de venit, iar cei cu venituri mici raportează 

nevoi mai mari de asistență medicală nesatisfăcută (OECD Center for Opportunity and 

Equality, 2017). Cercetările arată, de asemenea, că persoanele care trăiesc sub nivelul sărăciei 

au niveluri foarte scăzute de alfabetizare în materie de sănătate, în comparație cu cei care 

trăiesc peste nivelul sărăciei (Tang et al., 2019, Kutner et al., 2006, Knighton et al., 2017).  

 

Un factor care influențează riscul indivizilor la sărăcie sau excluziune socială este originea și 

țara în care locuiesc. Datele indică (Eurostat, 2020 a) că persoanele născute într-o țară din 

afara UE au un risc de sărăcie sau excluziune socială de 38,3%, în timp ce cei născuți într-o 

țară din UE, dar care locuiesc într-o altă țară prezintă un risc de 22,7%. Pentru cei născuți și 

care locuiesc în aceeași țară, riscul este de 20,7%. Unele dintre cele mai mari inegalități în 

alfabetizarea în domeniul sănătății apar între grupuri din medii culturale diferite (Shaw și 

colab., 2009) și cei a căror limbă maternă este diferită de cea vorbită în țara în care locuiesc 

(Sentell și Braun, 2012).  

 

Cercetările arată că nivelurile scăzute de alfabetizare în domeniul sănătății contribuie la 

creșterea spitalizării (Ngoh, 2009), la utilizarea mai frecventă a secțiilor de urgență (Griffey et 

al., 2014) și la creșterea mortalității (Bostock și Steptoe, 2012). Dovezile indică, de asemenea, 

că alfabetizarea scăzută în domeniul sănătății are un impact negativ asupra 

comportamentului părinților și îngrijitorilor (DeWalt și Hink, 2009) și influențează negativ 
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rezultatele asupra sănătății copiilor, nu numai pe termen scurt, ci și pe termen lung (DeWalt 

și colab. , 2007). 

 

Impactul asupra sănătății este evident și pentru tinerii cu alfabetizare scăzută în materie de 

sănătate, deoarece devin mai predispuși să se implice în comportamente riscante pentru 

sănătate (de exemplu, abuz de substanțe, sex neprotejat), o dietă mai nesănătoasă, greutate 

mai mare, slabă folosire a serviciilor de prevenire a sănătății și mai probabil să se auto-

raporteze cu o sănătate generală mai scăzută (Park et al., 2017, Chang, 2011).  După cum sa 

menționat anterior, educația este legată în mod clar de rezultatele alfabetizării în domeniul 

sănătății și, în 2019, 10,2% dintre cetățenii UE din grupa de vârstă 18 – 24 de ani au absolvit 

cel mai de jos învățământ secundar, dar nu mai aveau continuitate în educație și formare 

(Eurostat, 2020b).   

 

Pentru adulții în vârstă (cei ≥65 de ani) cu cunoștințe de sănătate scăzute, impactul ar putea 

fi mai sever decât pentru orice alt grup. Studiile indică faptul că aceștia experimentează mai 

multă durere, mobilitate fizică mai scăzută, limitări ale activităților zilnice și stare de sănătate 

mintală mai proastă (Wolf și colab., 2010). În prezent, mai mult de o cincime (20,3 %) din 

populația UE-27 avea 65 de ani și peste în 2019 și se estimează că în 2050, 29,5 % vor avea 65 

de ani și peste (Eurostat, 2020 c).  

 

Sunt necesare progrese în practica sănătății, care abordează nivelul scăzut de alfabetizare în 

materie de sănătate, pentru a reduce disparitățile de sănătate în rândul populației europene. 

Prin urmare, este foarte necesară o mai bună înțelegere a nevoilor specifice de sănătate și 

îngrijire, împreună cu soluții mai bune pentru a răspunde acestor nevoi, în special pentru 

persoanele aflate în situații de viață vulnerabile. Mai ales că Europa se confruntă cu provocări 

semnificative în materie de sănătate, de exemplu: că peste 790.000 de decese pe an se 

datorează unor factori de risc precum fumatul, băutul, inactivitatea fizică și obezitatea 

(OCDE/UE, 2018). Cu toate acestea, indivizii care sunt expuși riscului de apartenență la un 

grup vulnerabil sunt cei mai expuși riscului pentru niveluri inadecvate de alfabetizare în 

domeniul sănătății, ceea ce face ca acest grup să fie cel mai afectat. În același timp, 

comunității noastre științifice îi lipsește o strategie armonizată pentru a aborda aceste 

probleme. Acest lucru are ca rezultat următoarele deficite (Bonevski et al., 2014): 

• Eșecul de a obține date de cercetare medicală care să reproducă cu exactitate 

întreaga populație, generează o serie de neajunsuri metodologice, cum ar fi 

valabilitatea externă și capacitatea de generalizare 

• Blocarea grupurilor dezavantajate de la orice beneficii pentru sănătate ale 

participării la studii 
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• Incapacitatea de a analiza siguranța promovării sănătății, acordarea de îngrijiri și 

inovații cu subgrupuri din populație 

• Eșecul de a detecta grupurile care au cea mai mare povară de boală și, în consecință, 

nu sunt capabile să înțeleagă de ce există aceste diferențe. 

Neputând implica acest segment de populație în cercetare și adaptarea intervențiilor și 

tratamentelor de sănătate adecvate, ei vor continua să aibă rezultate mai slabe în materie de 

sănătate (fizică și psihologică) și rate de mortalitate mai ridicate. În pandemia actuală, există 

dovezi că acei indivizi care ocupă poziții socioeconomice inferioare și/sau educație inferioară 

sunt mai predispuși la dezvoltarea COVID-19 sever sau la moarte din cauza acestuia (de 

Lusignan et al., 2020, Drefahl et al., 2020, Williamson). et al., 2020), dar nu se înțelege de ce 

se întâmplă acest lucru.  

 

Acest lucru se poate reflecta prin faptul că mulți HCP și cercetători nu sunt conștienți de 

provocările de a se angaja cu acest grup țintă specific, pe baza numeroaselor lor studii care 

au omis acest grup în cercetarea lor (Bonevski et al., 2014). Acest lucru are ca rezultat o 

discriminare neintenționată și lipsa accesului la intervenții medicale preventive și la asistența 

medicală generală, ceea ce are ca și consecință rezultate slabe asupra sănătății populației 

noastre europene.    

Bariere pentru recrutare 

Este de cea mai mare importanță ca cercetătorii să fie capabili să includă un eșantion 

reprezentativ al populației țintă în cercetarea lor pentru a asigura validitatea externă și pentru 

a putea generaliza rezultatele (Bonevski et al., 2014). Prin urmare, cercetătorii ar trebui să fie 

conștienți de diferitele abordări pe care ar trebui să le folosească atunci când își elaborează 

protocolul de cercetare pentru obținerea datelor pentru a asigura un eșantion reprezentativ.  

În circumstanțe optime, persoane ca dvs. sau reprezentanți ai profesiei dvs. ar trebui 

consultate în cel mai bun mod înainte, pentru a vă asigura că puteți recruta un eșantion 

reprezentativ în zona de interes în care lucrați. Dețineți cunoștințe unice și valoroase despre 

populația țintă cu care lucrați, ceea ce este de cea mai mare importanță atunci când se 

elaborează un protocol de cercetare incluziv. Deci este de mare importanță, ca individual, să 

înțelegeți provocările, barierele și ceea ce poate îmbunătăți recrutarea de succes, într-un 

studiu de cercetare. 

 

În primul rând, de ce este atât de important să putem asigura reprezentativitatea egală a 

populației noastre diverse, în cercetare? Știm că indivizii care sunt greu de recrutat pentru 

cercetarea în domeniul sănătății sunt, de asemenea, subreprezentați în sistemele noastre de 

îngrijire a sănătății (Kaiser et al., 2017). Prin urmare, posibilitatea de a include grupuri 

vulnerabile în cercetarea în domeniul sănătății ar duce mai probabil la o furnizare de servicii 
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mai bune și mai echitabile în ansamblu, datorită cunoștințelor dobândite prin includerea și a 

acestui segment al populației. Politicile și serviciile de sănătate se bazează pe date de 

cercetare (în diferite grade) și, dacă datele sunt denaturate, vor avea ca rezultat discriminarea 

neintenționată a anumitor grupuri din societatea noastră atunci când vine vorba de accesul 

la asistență medicală. Prin urmare, este esențial să ne asigurăm că toată lumea este 

reprezentată în cercetarea în domeniul sănătății și primul pas este să ne asigurăm că toată 

lumea poate fi abordată și recrutată în cercetare. 

 

Vom examina barierele din trei perspective, care se bazează parțial pe rezultatele unui studiu 

care vizează identificarea barierelor în recrutarea pacienților (Isaksson et al., 2019): 

1. Bariere legate de pacient 

2. Bariere legate de centru 

3. Bariere legate de studiu 

 

Bariere legate de pacient 

 

Indivizii care provin din grupurile marginalizate social reprezintă, de obicei, o provocare mai 

mare de recrutare în cercetarea în domeniul sănătății (Bonevski și colab., 2014, Zucchelli și 

colab., 2018). Aceste persoane pot fi, de exemplu (dar fără a se limita la), persoane care sunt 

șomeri, în vârstă, au un handicap, au probleme de sănătate mintală, migranți sau refugiați.  A 

fi membru al unui grup marginalizat social crește, de asemenea, riscurile de inegalități în 

materie de sănătate, sărăcie și excluziune socială, iar în prezent în Europa 21,1% din populația 

europeană (92,4 milioane de persoane) locuia în gospodării cu risc de sărăcie sau excluziune 

socială. Această cifră variază semnificativ între țările din Uniunea Europeană, după cum puteți 

vedea în figura de mai jos. 
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De asemenea, este important să înțelegem că femeile sunt expuse unui risc mai mare decât 

bărbații și că grupa de vârstă 18-24 de ani a avut cel mai mare risc de sărăcie sau excluziune 

socială (29,2%). Un factor de înțeles este că aceste cifre reprezintă media în Uniunea 

Europeană și, după cum știți, există diferențe considerabile între țări.  Acest lucru devine 

evident când vedem că copiii sunt deosebit de vulnerabili la riscul de sărăcie și excluziune 

socială, cu o medie a UE de 22,5%, dar în România riscul este de 35,8%, spre deosebire de 

Slovenia, de 11,7%1.    

 

Un alt factor de luat în considerare este impactul educației părinților asupra riscului de 

sărăcie. Datele arată că pentru copiii care locuiesc cu părinți care au cel mai mare nivel 

secundar inferior de studii, au un risc de sărăcie sau excluziune socială cu 50,8%, spre 

deosebire de copiii ai căror părinți au avut cel mai înalt nivel de studii la nivel terțiar, riscul 

fiind de doar 7.5%2. 

 

Un aspect suplimentar de studiat în ceea ce privește cine prezintă un risc mai mare de sărăcie 

sau excluziune socială, este analiza compoziției gospodăriei. Datele arată că persoanele 

singure cu unul sau mai mulți copii aflați în întreținere, sunt cele care prezintă cel mai mare 

 
1 EUROSTAT. 2020. Children at risk of poverty or social exclusion [Online]. Eurostat: European Commission. 
Available: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Children_AROPE_2019data-
01.jpg  [Accessed 9 June 2021]. 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#The_highest_risk_of_poverty_or
_social_exclusion  
 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Children_AROPE_2019data-01.jpg
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Children_AROPE_2019data-01.jpg
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#The_highest_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#The_highest_risk_of_poverty_or_social_exclusion
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Children_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion#The_highest_risk_of_poverty_or_social_exclusion
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risc de sărăcie sau excluziune socială atunci când se compară tipurile de gospodării. Merită 

luat în considerare faptul că multe gospodării sunt formate din tineri șomeri sau pensionari, 

în multe cazuri femei. Acest grup are un risc de sărăcie sau excluziune socială mai mare decât 

media3.   

 

Dacă o persoană lucrează sau nu influențează și riscul de sărăcie sau excluziune socială. În 

prezent, în UE, 1 din 12 persoane trăiește în gospodării cu frecvență foarte scăzută a muncii. 

Aceasta înseamnă că opt și jumătate la sută din populația cu vârsta mai mică de 60 de ani a 

lucrat mai puțin de 20% din potențialul total de muncă în ultimul an.  Din nou, există diferențe 

mari între țări, de exemplu în Grecia, 13,8% a avut o frecvență foarte scăzută a muncii, în 

contrast cu 4,2% în Cehia 4.    

 

După cum sa menționat anterior, provenind dintr-o cultură diferită, trăind într-o țară diferită 

de cea în care ați fost crescut (probleme lingvistice) și având abilități slabe de alfabetizare în 

domeniul sănătății sunt, de asemenea, bariere influente atunci când recrutați participanți în 

cercetarea în domeniul sănătății. Într-un studiu, au existat preocupări cu privire la dificultățile 

în obținerea consimțământului informat din partea vorbitorilor non-nativi, în special a celor 

cu alfabetizare limitată. Acest lucru ridică, de asemenea, preocupări cu privire la poziția etică 

conform căreia ar trebui urmărit doar consimțământul informat adevărat (Zucchelli et al., 

2018). Cercetările arată că unul dintre cele mai provocatoare aspecte în recrutare și cauza 

neobținerii consimțământului informat de la potențialii subiecți ai studiului s-a datorat 

interacțiunilor și comunicării insuficiente (Franklin et al., 2012, Reynolds et al., 2013).  De 

asemenea, trebuie subliniat faptul că, dacă o persoană nu înțelege complet toate informațiile 

oferite de profesionistul din domeniul sănătății, atunci în realitate nu se obține 

consimțământul informat adevărat. Prin urmare, este esențial să se acorde timp adecvat 

pentru obținerea consimțământului informat, pentru a se asigura că un eșantion 

reprezentativ al populației este inclus în studiu (Nurmi et al., 2015).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 EUROSTAT. 2020b. Europe 2020 indicators - poverty and social exclusion [Online]. Available: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-
_poverty_and_social_exclusion#cite_note-11 [Accessed 23 July 2020]. 
4 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201016-2  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion#cite_note-11
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion#cite_note-11
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/edn-20201016-2
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Bariere legate de centru 

 

 

Nu numai barierele legate de pacient trebuie depășite, în multe cazuri există și bariere legate 

de centru. Aceste bariere au un impact semnificativ asupra recrutării participanților într-un 

studiu. Unul dintre cele mai mari bariere este lipsa de timp și resurse pentru a facilita 

recrutarea pentru studiu (Isaksson et al., 2019, Zucchelli et al., 2018). Acest lucru este 

deosebit de dezavantajos pentru recrutarea persoanelor care aparțin unor grupuri 

dezavantajate social, deoarece este necesar să se aloce mai mult timp pentru a explica scopul 

unui studiu, precum și pentru a obține consimțământul informat. Un alt factor influent este 

că o clinică ar putea să nu aibă experiența și organizarea implementării unui studiu de 

cercetare în activitatea lor de zi cu zi (Isaksson et al., 2019), ceea ce reprezintă o barieră 

semnificativă. Prin urmare, este esențial ca echipa de cercetare să fie disponibilă pentru a 

oferi sprijin personalului implicat în recrutare (Zucchelli et al., 2018).   

 

Primul pas în sprijinul echipei de cercetare (studiu) este să se asigure că personalul înțelege 

de ce este important să se efectueze cercetarea și potențialele beneficii pe care le poate 

genera în viitor pentru grupul de pacienți. Al doilea pas este asigurarea instruirii personalului 

cu privire la următoarele aspecte: 

1. . Criterii de includere și excludere pentru eligibilitatea pentru participarea la studiu.  

a. În general, toată lumea poate participa la un studiu. Cu toate acestea, fiecare 

studiu are criterii specifice cu privire la cine este permis să participe. Acestea 

se numesc criterii de includere și excludere. Criteriile de includere și excludere 

se pot baza pe factori precum tratamentele anterioare ale participantului, tipul 

de boală sau afecțiunea, stadiul bolii, sexul, vârsta, nivelul de educație și dacă 

participantul utilizează anumite medicamente. Prin urmare, personalul trebuie 

să stabilească dacă persoana este eligibilă pentru a participa la studiu în raport 

cu criteriile de includere și excludere specificate. Dacă individul îndeplinește 

toate criteriile de includere, acesta poate fi întrebat dacă ar dori să participe la 

studiu.     

 

2. Consimțământ informat 

a. Participarea la un proiect de cercetare este voluntară. Cu toate acestea, 

persoana solicitată să participe trebuie să primească documentația necesară 

pentru a transmite un așa-numit consimțământ informat, adică o acceptare de 

participare bazată pe informații clare și detaliate despre ceea ce presupune 

participarea. Este important ca informațiile persoanei de cercetare să fie 

oferite într-un limbaj simplu și să nu conțină cuvinte care să poată fi percepute 
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ca emfatice aducând modificări asupra posibilei valori a studiului. În plus, 

informațiile din studiu ar trebui adaptate la vârsta persoanei, mediul socio-

economic și alte condiții sau orice alt motiv pentru afectarea competenței de 

luare a deciziilor. În cercetarea cu copii, informațiile ar trebui direcționate atât 

către copil (dacă este alfabetizat), cât și către tutorele legal (a se vedea 

secțiunea „consimțământ” mai jos). 

 

3. Protocol de cercetare 

a. Un protocol de cercetare informează o persoană despre scopul studiului și 

despre cum să procedeze. Protocolul trebuie să precizeze ce metode vor fi 

utilizate și câți pacienți participanți sunt așteptați să răspundă la întrebări. 

După cum este descris mai sus, protocolul conține, de asemenea, criteriile de 

includere și excludere pentru eligibilitatea pentru participarea la studiu. În 

plus, protocolul ar trebui să includă un rezumat al cercetării existente. 

Scenariul optim ar fi includerea unui studiu ca parte a practicii clinice obișnuite de rutină 

(Zucchelli et al., 2018). Acest lucru, însă, nu este atât de ușor pe cât pare, deoarece, în 

realitate, practica clinică se confruntă cu diverse situații de la o zi la alta și ar putea fi implicată 

în recrutarea pentru alte studii, ceea ce influențează recrutarea participanților la studiu.     

 

Bariere legate de studiu 

 

 

Persoanele responsabile cu proiectarea studiului trebuie să fie conștiente de provocările 

implementării unui protocol de cercetare în mediile clinice, în special pentru a se asigura că 

grupurile vulnerabile au aceeași oportunitate de a fi incluse ca toți ceilalți. Prin urmare, este 

esențial să se abordeze orice probleme potențiale de recrutare la începutul procesului, ceea 

ce înseamnă în stadiul de redactare a protocolului și de planificare a studiului (Isaksson et al., 

2019). O modalitate optimă de a preveni crearea de bariere este să se întâlnească și să discute 

cu oamenii care vor face recrutarea la acel loc clinic special (Donovan et al., 2016).  Este 

esențial să înțelegem că un model specific al procesului de recrutare nu se potrivește tuturor 

zonelor clinice; prin urmare, dacă implică mai multe locații de recrutare, persoanele care 

proiectează studiul trebuie să se angajeze cu toate zonele, astfel încât cerințele locale să 

poată fi abordate (Berge et al., 2016).  

 

Pentru a genera un protocol de studiu funcțional, nu este suficient doar să discutați cu 

personalul de recrutare de la diferitele zone clinice. Este la fel de important ca echipa de 

studiu să discute și cu reprezentanții grupurilor de pacienți pentru a le obține opiniile și 

sugestiile pentru proiectarea studiului. Din nou, este esențial ca cercetătorii să se asigure că 
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grupul de pacienți implicat în consultație reprezintă toate segmentele societății, pentru a se 

asigura că nu are loc discriminarea neintenționată. Mulți cercetători consideră că este dificil 

să acceseze grupurile vulnerabile din societatea noastră și o abordare ar putea fi legătura cu 

diferite organizații din diferite comunități. În această etapă, este esențial să se furnizeze 

informații clare și lipsite de ambiguitate despre (Hanley și colab., 2003): 

              • De ce este important acest studiu 

              • De ce îi abordezi pe ei 

              • Ce cerințe sunt de la ei 

              • Nivelul lor de implicare și angajament de timp 

              • Beneficiul cercetării 

              • Orice riscuri potențiale 

Proiectul studiului trebuie să fie cât mai simplu pe cât de pragmatic și, dacă este posibil, 

capabil să fie integrat în activitatea de zi cu zi a clinicii (Donovan et al., 2009). Alți factori utili 

care pot facilita recrutarea pacienților sunt următorii: 

• Planificați și asigurați-vă că echipa de studiu este disponibilă pentru a sprijini în mod 

regulat diferitele zone de recrutare, făcând vizite la intervale regulate (Isaksson et al., 

2019). 

• În funcție de amploarea proiectului de cercetare, ar fi recomandabil să aveți o pagină 

web dedicată, cu informații despre studiu și detalii de contact pentru echipa de 

cercetare. Pentru a face site-ul web mai accesibil, ar fi recomandat să urmați Ghidurile 

de accesibilitate a conținutului web (WCAG) 2.1. 

•  Furnizați informații și memento-uri despre studiu prin afișe și pliante la locurile de 

recrutare. 

• Este esențial să existe resurse disponibile pentru a organiza întâlniri și instruire pentru 

cei care vor face recrutarea la zona de lucru. În plus, este recomandabil dacă se poate 

să fie oferite semne de apreciere pentru cei care recrutează și obțin consimțământ 

pentru încurajare (Berge et al., 2017). 

• Dacă studiul necesită ca un participant să răspundă la chestionare, ar fi recomandabil 

ca proiectul studiului să fie astfel încât să poată fi finalizat la clinică (Zucchelli et al., 

2018). În special, pentru acei participanți care au nevoie de sprijin suplimentar cu 

chestionarele, este vital să poată primi asta. Dacă participantul este trimis acasă cu 

chestionarul, acesta nu poate primi sprijin suplimentar dacă este necesar. De 

asemenea, va crește riscul ca aceștia să nu completeze chestionarul, chiar dacă au 

fost de acord să participe la studiu.     

 

 

Consimţământ 
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Cerința de a obține consimțământul informat al participanților este un principiu esențial al 

eticii cercetării care este inclus în multe linii directoare și recomandări centrale privind bunele 

practici de cercetare (CIOMS, 2016). Scopul principal al obținerii consimțământului informat 

este de a proteja participantul și de a respecta dreptul acestuia la autodeterminare. Aceasta, 

la rândul său, este o condiție prealabilă pentru păstrarea încrederii publicului în cercetare. 

Pentru anumite tipuri de cercetare, există, de asemenea, cerințe legale pentru obținerea 

consimțământului, de exemplu, legate de revizuirea etică obligatorie a cercetării și restricțiile 

privind prelucrarea informațiilor personale sensibile. 

 

Consimțământul poate îndeplini diferite funcții sau poate atinge diferite aspecte ale 

cercetării. Cele mai comune dintre acestea sunt: 

• Consimțământul pentru participare. Aceasta este cerința generală de etică a cercetării 

care asigură că participarea la cercetare este informată și voluntară. Se aplică cerințe 

speciale pentru implicarea în studiile clinice. 

• Consimțământul ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Toată 

prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se bazeze pe un temei legal. 

• Consimțământul pentru prelucrarea probelor biologice. Atunci când cercetarea 

presupune că materialul biologic uman este preluat și salvat, trebuie obținut 

consimțământul participanților.  

 

Pentru ca un consimțământ să fie valabil pentru funcțiile descrise mai sus, acesta trebuie să 

îndeplinească o serie de cerințe (modul exact în care trebuie îndeplinite cerințele poate varia 

în funcție de circumstanțe): 

 

• Consimțământul trebuie să fie voluntar. Participanții potențiali nu trebuie să fie forțați 

sau influențați în mod nejustificat în decizia lor. Dacă există vreo formă de relație de 

dependență între persoana care își dă consimțământul și participant, aceasta poate fi 

un motiv pentru a pune sub semnul întrebării caracterul voluntar. Prin urmare, este 

esențial ca cercetătorii să țină cont de acest aspect atunci când evaluează dacă 

cercetarea este sustenabilă din punct de vedere etic. 

 

• Consimțământul trebuie informat. Informațiile trebuie să explice în mod clar 

individului ce ar însemna pentru acesta să participe (de exemplu, dacă urmează să fie 

efectuate intervenții fizice care pot provoca riscuri de vătămare corporală, dacă 

urmează să fie prelucrate date sensibile care pot pune în pericol integritatea 

personală, etc.) și constituie astfel o bază bună pentru a decide dacă participă sau nu. 

Potențialului participant la cercetare trebuie să i se ofere posibilitatea de a pune 
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întrebări și de a primi răspunsuri. Sugestii detaliate de informații pentru participanți 

sunt furnizate de obicei printr-o fișă de informații. 

 

•  Consimțământul trebuie să fie specific. Consimțământul valabil nu se poate aplica 

participării la cercetare sau prelucrare a datelor cu caracter personal sau a probelor 

biologice în general. Consimțământul trebuie să se limiteze la studii sau proiecte 

specifice pentru a fi suficient de clar de ce i se cere consimțământul individului. 

 

•  Consimțământul trebuie dat sub forma unei declarații sau unui document explicit și 

lipsit de ambiguitate. În plus, persoana trebuie să-și exprime clar disponibilitatea de a 

participa la proiectul de cercetare, de exemplu, prin semnarea unui formular de 

consimțământ (aceasta este metoda preferată), bifând o căsuță într-un chestionar sau 

exprimându-și consimțământul la începutul unui interviu înregistrat. 

 

• Trebuie să fie posibil ca persoana să-și retragă consimțământul și nu trebuie să fie mai 

dificil să-și retragă consimțământul decât a fost să-l accepte. Ce presupune retragerea 

consimțământului trebuie clarificat în informațiile furnizate persoanei. 

 

• Consimțământul trebuie să fie documentat. Formularele de consimțământ semnate 

trebuie să fie colectate de cercetător și păstrate atâta timp cât este necesar. 

Cercetătorii trebuie să păstreze fișa de informații și o copie a formularului de 

consimțământ. O copie a fiecărei versiuni a fișei de informații și a formularului de 

consimțământ trebuie să fie salvată și arhivată după finalizarea proiectului. 

Consimțământul dat în alte moduri decât prin formulare semnate trebuie, de 

asemenea, să fie documentat într-o manieră adecvată. 

 

Unii oameni nu au capacitatea de a consimți; pot fi prea tineri sau au capacitatea de a lua 

decizii limitate din cauza leziunilor temporare sau permanente, bolilor sau dizabilităților. Ca 

regulă generală, astfel de persoane nu ar trebui să fie incluse în cercetare, dar uneori există 

motive întemeiate pentru a fi incluse. De exemplu, este posibil ca participarea lor să fie 

necesară pentru a atinge scopul cercetării sau ca ei (sau alții în situația lor) să beneficieze de 

pe urma cercetării. Dacă sunt adulți, consultarea trebuie să aibă loc atât cu rudele apropiate, 

cât și cu tutorele sau mandatarul lor legal. În măsura în care este posibil, potenţialul 

participant trebuie să fie, de asemenea, informat. Dacă oricare dintre aceste persoane 

(inclusiv potențialul participant) se opune participării, potențialul participant nu ar trebui să 

fie inclus în cercetare. Consimțământul se referă la procesul prin care copiii, adolescenții și 

adulții incapabili să-și dea consimțământul au voie să participe la luarea deciziilor privind 

implicarea în cercetare (CIOMS, 2016). 
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Pentru potențialii participanți care sunt minori, Legea de revizuire a eticii stabilește cerințe 

diferite în funcție de vârsta lor (aceasta poate varia de la o țară la alta). Pentru persoanele sub 

15 ani, tuturor tutorilor trebuie să li se ceară consimțământul în numele minorului. De 

asemenea, minorul trebuie să fie informat despre cercetare și să i se acorde dreptul de a 

refuza să participe (chiar dacă tutorii sunt de acord). Persoanelor cu vârste cuprinse între 15 

și 18 ani ar trebui să li se ceară consimțământul, cu excepția cazului în care nu pot înțelege ce 

înseamnă pentru ei participarea la cercetare (dacă da, se aplică aceleași reguli ca și pentru cei 

sub 15 ani). Pentru informații mai detaliate despre cercetările care implică participanți umani, 

vă rugăm să consultați următorul document: Orientări etice internaționale pentru cercetările 

legate de sănătate care implică oameni – 

 https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf    

 

Îngrijire centrată pe persoană 

Pe lângă înțelegerea contextului situațional pentru diferitele grupuri de pacienți, este de 

asemenea de egală importanță să înțelegem diferitele bariere asociate cu recrutarea pentru 

studii. O metodologie care ar putea fi adoptată pentru a se angaja cu pacientul dintr-o 

perspectivă personală în timpul recrutării este aplicarea modelului de îngrijire centrată pe 

persoană. Îngrijire centrată pe persoană5 înseamnă că personalul din domeniul sănătăţii şi 

serviciilor sociale 

• Tratează persoana (pacientul) pe baza experiențelor, stimei de sine și drepturilor sale 

• Se străduiește să înțeleagă ce este mai bine pentru persoană din perspectiva ei 

• Protejează autodeterminarea persoanei și dreptul acesteia de a influența deciziile în 

îngrijirea acesteia 

• Vede persoana ca pe un partener de colaborare 

• Validează experiența persoanei despre lume 

• Se străduiește să implice rețeaua socială a persoanei (familia și prietenii), sănătatea și 

îngrijirea socială. 

Îngrijirea centrată pe persoană înseamnă concentrarea asupra întregii persoane, cu nevoi, 

resurse și experiențe unice, nu doar asupra bolii. Îngrijirea centrată pe persoană se bazează 

pe informații despre viața și valorile persoanei, care își propune să facă acordarea de îngrijire 

mai personală. 

O parte a îngrijirii centrate pe persoană este că persoana este autentificată, acceptată și 

încurajată să vorbească despre ea însăși și despre viața sa. Îngrijirea centrată pe persoană 

înseamnă, de asemenea, o atenție specială acordată nevoilor asociate cu un mediu cultural 

sau lingvistic diferit. 

      

 
5 Adapted from https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/demenssjukdomar-hos-aldre-
personer/personcentrerad-omvardnad/ 

https://cioms.ch/wp-content/uploads/2017/01/WEB-CIOMS-EthicalGuidelines.pdf
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/demenssjukdomar-hos-aldre-personer/personcentrerad-omvardnad/
https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/aldre/demenssjukdomar-hos-aldre-personer/personcentrerad-omvardnad/
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Cercetările au arătat că îngrijirea centrată pe persoană este deosebit de benefică pentru 

pacienții cu educație scăzută după un eveniment de sindrom coronarian acut, ceea ce poate 

duce la îmbunătățirea echității îngrijirii (Fors et al., 2016). Prin urmare, ar fi o presupunere 

viabilă implementarea unei abordări de îngrijire centrată pe persoană pentru recrutarea 

pacienților, că ar contribui la o reprezentare mai egală a indivizilor în populația noastră 

diversă din întreaga Europă.  
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