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INTENȚIE 
 
 
   Însoțirea celui atins de boală, a omului aflat în suferință este un loc unde se 

întâlnesc o mulțime de oameni. Oameni cărora le corespund tot atâtea profesii sau 

vocații și care în ciuda deversității de toate felurile contribuie, fiecare dupa puterea sa, 

la scopul lor comun și anume atingerea nivelului cel mai înalt al stării de bine de care 

sunt capabili cei pe care îi au în grijă.  

   Lucrarea de față își propune sa privească atât la felul în care diferite sisteme de 

sănătate au înțeles sa practice managementul factorilor de risc spre creșterea 

siguranței pacientului și implicit a calității servicilor. Dar și la apropierea umană, mai 

exact la acea atenție caldă, decentă care depașește insuficiența profesionalismului 

politicos.   

   Managementul calității, siguranță pacientului tratată la nivel de concept sunt cerințe 

cotidiene în activitatea mea profesională și teme față de care manifest interes de ceva 

timp. Ceea ce va fi o noutate în ceea ce ma privește este căutarea unui raspuns la 

întrebarea: Cum poate exemplul Sfintei Scripturi și învățătura Bisericii să 

îmbunatătească experiența pacientului și calitatea actului medical? Întrebare care a 

apărut în urma constatării că de foarte multe ori regulile, sistemele, protocoalele oricât 

ar fi de benefice și eficiente au o răceală care nu poate fi mascată și care dăunează. 

  Se vorbește atât de mult despre abordarea holistică, consider că o abordare de acest 

fel nu are cum să excludă respectul față de nevoile și fragilitățile spiritului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAP.1  INIȚIATIVE ȘI ELEMENTE CE PRIVESC SIGURANȚA 

PACIENTULUI 

 

SIGURANȚA PACIENTULUI 

    Managementul factorilor de risc a devenit în ultimii ani un element important în buna 

funcționare a servicilor medicale peste tot în lume, profesionalismul și calitatea nu reprezintă 

doar așteptări normale ale beneficiarilor ci și un drept al acestora. 

    Îmbunătătirea procesului de îngrijire este un efort continuu și o necesitate. Pretențile 

consumatorilor de servicii cresc și ele o dată cu trecerea timpului, aceștia prezentându-se în 

fața personalului medical cu un bagaj de cunoștinte mult peste ceea ce eram obijnuiți. Este 

important în aceste condiții, să fim cât mai informați, să putem oferi justificări pentu acțiunile 

noastre iar aceste justificări trebuie să se bazeze pe dovezi ștințifice concrete.  

    Suntem de asemenea obligați atât din punct de vedere moral cât și profesional ca îngrijirea 

medicală oferită să fie una de calitate care vizează eliminarea riscurilor pe cât posibil. Astfel 

siguranța pacienților trebuie să reprezinte o preocupare permanentă a personalului medical, 

un răspuns natural la încrederea acordată. 

     Evaluarea situațiilor și evitarea incidentelor este o responsabilitate împartașită de toată 

echipa fiindcă toate intervențile, fie ele autonome sau delegate, trebuiesc îndeplinite doar în 

baza competențelor dobândite. O continuă evaluare a servicilor în scopul de a îndeparta 

posibilele riscuri și de a învața din incidentele va avea ca efect înbunătățirea servicilor și ca 

urmare îmbunătățirea rezultatelor.  

     Un astfel de management al cazurilor, care se bazează pe protocol, standarde acceptabile 

și evaluare continuă, are menirea de a reduce diferențele de calitate de la o unitate la alta, de 

la un cadru medical la altul dar mai ales de la un beneficiar la altul. Astfel poate fi crescută 

protecția oferită acelor grupuri de indivizi care din diferite motive sunt marginalizate.  

   O altă cosecință benefică este legata de faptul că un rezultat terapeutic cât mai bun posibil 

previne cazurile de decompensare a bolnavului ca urmare a unei omisiuni sau erori medicale. 

În felul acesta resursele care ar fi fost folosite pentru îndreptarea erorilor și recuperarea starii 

de echilibru pot fi redirecționate . 



DEFINIREA CONCEPTULUI DE SIGURANȚĂ A PACIENTULUI 

 

 

    Medicina vizează omul și are ca scop bunăstarea acestuia fie că este vorba de 

restabilirea sanatații, prevenția bolii sau ameliorarea suferinței. Așa cum spune și jurământul 

lui Hippocrate toate eforturile trebuie să fie îndreptate spre folosul și buna starea celor pe care 

îi ingrijim, deasemenea spre protejarea acestora de orice daună sau violență. Se poate observa 

că asigurarea siguranței pacientului a fost considerată un element esențial din cele mai vechi 

timpuri ce a evoluat o dată cu medicina și cerințele sociale. 

Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al 

asistentului medical din România vorbește în art. 3 despre obligațiile profesionale ce vizează, 

respectul față de viață, interesul pacientului care trebuie să primeze, colaborarea cu factorii 

implicați în asigurarea sănătății pacientului, calitatea servicilor oferite și abordarea unui 

comportament ce nu lezează încrederea celui ce beneficiază de servicile medicale1. 

În legislatia din România dreptul la siguranța a pacientului rezulta din interpretarea per 

a contrario a dispozițiilor art. 30 alin. (1)  din Legea nr.46/2003  „Intervențiile  medicale  asupra 

pacientului  se  pot efectua  numai dacă există  condițiile de dotare necesare și personal 

acreditat” 2. 

   Siguranța pacientului este un concept ce se refera la îndepărtarea erorilor și a efectelor 

acestora asupra indivizilor ce primesc îngrijiri medicale. 

    Îndepărtarea sau prevenirea erorilor se face prin implementarea de proceduri și 

protocoale menite să reducă la un nivel minim acceptabil riscul de a leza fizic sau psihologic 

pacientul. Acceptabilitatea v-a fi dată de factori precum informațiile și resursele disponobile, 

contextul în care au fost efectuate manevrele și rezultatul obținut în urma tratamentului sau 

lipsei acestuia 3. 

 
1 https://www.oamr.ro/despre-noi/codul-de-etica-si-deontologie/  

2 http://www.lexmed.ro/doc/Legea_46_2003.pdf  

3 Sukhmeet S. Panesar, Andrew Carson-Stevens, Sarah Asalvilla, Aziz Sheikh; Patient Safety and Healthcare 
Improvement at a Glance;editura John Wiley &  Sons Ltd. ; Oxford 2014; pg 3 / ISEBN 978-1-118-36136-8 

 



    Același concept a mai fost definit și ca fiind o problemă cu multiple cauze, ce cere o 

evaluare atentă a mai multor aspecte care pot viza individul, echipa, departamentul sau unitatea 

ca întreg 4. 

    De-a lungul timpului eroarea medicală a fost artibuită celui implicat direct în 

efectuarea manevrei, chirurgul care face transplantul, asistentul care administrează medicația 

intravenoasă. Această abordare s-a schimbat însă în ultimele două decenii, deoarece s-a putut 

observa faptul că de cele mai multe ori incidentele nu au la bază lipsa unei bune pregătiri sau 

o intenție directă de a face rău, prin urmare soluția nu este concedierea sau penalizarile. În urma 

unei analize s-a concluzionat că cea mai eficienă metodă de a îmbunătăți siguranța pacientului 

este de a dezvolta și implementa sisteme ce pot preveni incidentele sau pot depista erorile 

înainte ca acestea să afecteze ingrijirea medicală acordată5.  

    Evitarea incidentelor devine mai eficientă atunci cand personalul folosește elemente 

de siguranță menite să atenționeze pe cel care efectuază manevrele de îngrijire de exemplu 

alarma sonoră a injectomatului care avertizează asistenta medicală că medicația ce a fost 

prescrisă pentru administrare continuă este aproape de final și o doza noua trebuie încărcată 

pentru a asigura obținerea efctului terapeutic dorit. 

    În urma investigării a numeroase accidente psihologul britanic James Reason 

propune o teorie ce se numește  „Swiss cheese model” concluzie la care ajunge în lucrarea sa 

este că accidentele grave au loc ca urmare a unor imperfecțiuni a mai multe elemente de 

siguranță ce s-au aliniat compromițând astfel capacitatea sistemului de a depista eroarea în timp 

util pentru a o evita (vezi Fig. 1). 

    Acest model propune ca atenția să fie îndreptată în special pe folosirea a mai multe 

bariere de protecție și pe minimizarea imperfecțiunilor acestora, în acest fel dacă o eroare nu 

este stopată la prima barieră poate fi depistată cu ajutorul următoarelor elemente de sigurantă .   

Modelul de brânză elvețiană este un instrument de evaluare a riscurilor, unul care oferă 

o înțelegere mai profundă a nivelurilor (straturilor) de protecție pentru procesele chimice. Un 

strat de protecție este fie o acțiune preventivă care reduce șansa apariției unui incident, fie o 

acțiune atenuantă care reduce gravitatea unui accident. Aceste straturi de protecție pot include 

utilizarea unor modele inerent mai sigure, respectarea procedurilor de laborator adecvate, 

 
4 Alan David Kaye, Richard D. Urman, Charles J. Fox / editura Cambrige University Press/ Cambridge 2019 / 
ISBN 978-1-107-19736-7 

5 Robert M.Wachter, Kiran Gupta / Understanding patient safety / editura McGraw-Hill Education, China 2018 / 
ISEBN 978-1-259-86024-9 / pg 21 

 



purtarea echipamentului de protecție personală adecvat (EPI) sau a unui plan de răspuns de 

urgență. 

Există diferite niveluri sau straturi de protecție, reprezentate în figura de mai sus ca felii 

de brânză. Pentru ca un incident să apară, trebuie să existe o vulnerabilitate în fiecare strat de 

protecție, reprezentat de găuri în feliile de brânză. Dimensiunea și numărul găurilor din brânză 

reprezintă lipsa relativă de fiabilitate a stratului respectiv. Acest model ilustrează importanța 

de a avea straturi de protecție redundante și puternice, astfel încât pericolele să nu treacă prin 

multiple acțiuni de protecție nedetectate și nerezolvate. 

Controalele tehnice, controalele administrative și controalele comportamentale 

reprezintă acțiuni preventive menite să reducă probabilitatea producerii unui incident, în timp 

ce barierele de atenuare reprezintă acțiuni de atenuare menite să diminueze impactul sau 

gravitatea unui incident. 

Este important să recunoaștem că toate aceste straturi de protecție vor avea unele puncte 

slabe. Scopul principal al modelului Swiss Cheese este de a vizualiza modul în care un pericol 

poate trece prin vulnerabilitatea multor măsuri diferite în vigoare 6. 

 

  Fig. 1 Despre brânza elvețiană și siguranța pacientului 

https://www.mtu.edu/unscripted/stories/2018/february/swiss-cheese-and-safety.html la data 

de 18.02.2021 

 
6 http://umich.edu/~safeche/swiss_cheese.html 



 ÎNȚELEGEREA ȘI INTERPRETAREA FACTORILOR DE RISC LEGAȚI DE 

SIGURANȚA PACIENTULUI 

 

Întelegem prin factori de risc în contextul acestei lucrări totalitatea elementelor și a 

situațiilor ce influențează sau pot influența în mod negativ procesul de îngrijire și rezultatul 

acestuia.   

În literatura de specialitate efectele acestor elemente și situații sunt clasificate în funcție 

de gravitatea lor, vom vorbi astfel de situații în care nu s-au produs daune, de exemplu un 

eveniment legat de siguranța pacientului ce ar fi putut să-l lezeze însă a fost evitat devenind 

astfel un potențial incident, când incidentul nu este evitat clasificarea se face în funcție de 

efectele acestuia și anume incident cu daune minime, moderate, severe sau letale 7.  

Calitatea și siguranța sunt două aspecte ce funcționează într-o relație de 

interdependență. Calitatea în sanătate se referă la executarea acțiunilor corecte în momentul 

potrivit pentru pacientul potrivit în așa fel încât să fie obținut cel mai bun rezultat posibil prin 

resursele disponibile. Sistemul de sănătate întâmpină în zilele noastre noi provocări, 

îmbunătățirea calității servicilor este o activitate importantă ce se axează pe trei nevoi esențiale 

și anume crearea unei culturi a siguranței, organizarea fiecărui departament ca un microsistem 

și folosirea unor procese și strategi de management ce urmăresc creșterea calității dar și a 

fluxului de muncă. 

Evaluarea și măsurarea siguranței în unitățile sanitare poate fi facută prin culegerea de 

date legate de erori, accidente, riscuri, indicatori ai calitații și înregistrarea incidentelor ce 

teoretic nu ar trebuii să se întâmple fiindcă deja există unu sau mai multe elemente de siguranță 

care folosite corect duc la evitarea greșelii (vezi tabel 1). 

 

Tabelul 1. Factori de risc latenți 

Factori de risc latenți Probleme 

Echipamente, proiectare și 
întreținere 

Disponibilitatea, funcționarea, proiectarea standardizării și 
întreținerea aparatelor 

Personal Personal adecvat, abilități 

Comunicare Comunicare direcționată spre muncă, deschidere, interacțiune, 
atmosferă 

 
7 Sukhmeet S. Panesar, Andrew Carson-Stevens, Sarah Asalvilla, Aziz Sheikh; Patient Safety and Healthcare 
Improvement at a Glance;editura John Wiley &  Sons Ltd. ; Oxford 2014; pg 2 / ISEBN 978-1-118-36136-8 

 



Factori de risc latenți Probleme 

Instruire Instruire pentru aparate, instrumente, proceduri, instruire în 
echipă 

Munca în echipă și pregătirea 
în echipă 

Performanța echipei 

Proceduri Prezența protocoalelor, respectarea protocoalelor 

Conștientizarea situației Conștientizarea situației actuale, a sarcinilor proprii și a 
evoluțiilor viitoare 

Obiective incompatibile Echilibru între obiective și siguranță 

Planificare și organizare Procesul de îngrijire 

Gospodărire, curățenie Igienă 

 

 Echipamente, proiectare și întreținere 

Acest factor acoperă proiectarea amplă a echipamentelor, inclusiv documentația și 

hardware-ul, fabricarea și întreținerea acestuia. Echipamentul poate fi greu de utilizat din cauza 

lipsei de atenție la considerațiile ergonomice de bază; se poate defecta fie din cauza 

standardelor slabe de fabricație, fie pentru că nu a fost menținută deloc sau întreținută incorect. 

Persoanele se pot simți forțate să aplice o formă de rezolvare care poate crește foarte 

mult șansa de erori. Nu este neobișnuit ca personalul medical să petreacă o mare peroadă de 

timp căutând diagrame și echipamente; variațiile echipamentelor și lipsa de instruire în ceea ce 

privește utilizarea acestuia măresc și probabilitatea de eroare.  

 Personal 

Personalul adecvat este fundamental pentru îngrijirea de calitate. Personalul este adesea 

ultimul strat de apărare pentru apariția erorilor, iar personalul insuficient și un amestec 

inadecvat de competențe sunt amenințări la adresa siguranței pacienților. Personalul insuficient 

este una dintre cele mai mari amenințări la adresa siguranței pacienților. 

 Comunicare 

Eșecurile comunicării între personalul locului de muncă poate implica comunicarea 

prea puțin sau chiar prea mult, prea devreme sau prea târziu și poate implica un eșec al 

persoanei care inițiază comunicarea sau al receptorului, care poate să nu înțeleagă sau chiar să 

audă mesajul. Există dovezi dintr-o varietate de surse că comunicările între membrii echipelor 

de îngrijire a sănătății apar ca un factor cheie în îngrijirea deficitară și sunt deosebit de evidente 

acolo unde apar erori medicale.  

 Instruire 



Lipsa de pregătire și experiență este adesea menționată ca surse de erori medicale. 

Entuziasmul recent pentru formarea bazată pe simulatoare este parțial condus de o încercare de 

a crește siguranța pacienților și, de asemenea, deoarece tehnologia devine mai accesibilă și mai 

avansată. Simularea joacă acum un rol major în eforturile de formare menite să încurajeze 

dobândirea de noi abilități și cunoștințe în afara mediului clinic.  

Eșecul instruirii este adesea atribuit ca fiind o cauză majoră a incidentelor, implicând o 

lipsă de competență a persoanei.  

 Munca în echipă și pregătirea în echipă 

Consecințele neintenționate ale automatizării stângace, complexității sarcinilor și 

încărcărilor excesive de muncă asupra performanței umane în mediul pacientului cu risc ridicat 

au primit multă atenție.  

Membrii individuali ai echipei pot fi foarte calificați în rolurile lor individuale, dar nu 

sunt neapărat instruiți să lucreze împreună ca echipă. Există discrepanțe substanțiale în 

percepțiile despre munca în echipă, medicii considerând că munca în echipă a altora este bună, 

în timp ce, în același timp, asistenții au perceput munca în echipă ca fiind slabă. Conceptul de 

management al resurselor echipei implică educarea și instruirea personalului pentru a utiliza 

tehnici care permit indivizilor să comunice problemele mai eficient, să împartă 

responsabilitățile sarcinilor în timpul unor situații cu sarcini ridicate și să rezolve conflictele. 

Formarea echipei este considerată esențială pentru ca toată lumea să învețe, dar beneficiile sale 

pentru indivizi sunt dificil de măsurat dacă apoi îmbunătățește performanța întregului personal.  

 Proceduri: protocoale 

Prezența protocoalelor este, în general, considerată utilă pentru îmbunătățirea 

siguranței. Rezultatele indică faptul că atunci când cele mai bune practici sunt definite sub 

forma unui protocol scris, abaterile de la acestea sunt mai susceptibile de a fi raportate, cel 

puțin de către asistenții medicali. O parte a problemei cu protocoalele în contextul clinic se 

datorează factorilor culturali, dar există și probleme sistemice cu protocoalele chiar și atunci 

când sunt pe deplin acceptate. Aceste probleme includ relevanța, proiectarea și acuratețea 

protocoalelor și dacă sistemul este capabil să modifice continuu protocoalele și să se asigure 

că sunt actualizate și dacă sunt acceptate de cei care ar trebui să le utilizeze. 

 Conștientizarea situației 

Conștientizarea situației poate fi definită prin trei întrebări „De unde am venit? Unde 

suntem acum? Unde mergem?”. Conștientizarea situației comune se referă la gradul în care 

membrii echipei (de anestezist, asistență medicală și chirurgicale, de exemplu) au aceeași 



interpretare a evenimentelor în curs. Echipele chirurgicale cu cele mai bune rezultate nu au fost 

cele fără erori, ci cele care au compensat cu succes erorile apărute.  

 Obiective incompatibile 

Toate organizațiile trebuie să găsească un echilibru între obiectivele lor și siguranță. 

Într-o anumită măsură, va exista întotdeauna un compromis între siguranță și finanțe, deoarece 

atingerea celor mai înalte niveluri de siguranță fezabile va costa sume în creștere de bani pe 

care nicio organizație nu își poate permite să le plătească în cele din urmă. Obiectivele 

incompatibile pot implica mai mult decât finanțarea, deoarece orice alegere făcută sub presiune 

poate crea situații nepotrivite. Obiectivele incompatibile pot fi considerate ca fiind unul dintre 

cele mai fundamentali factori de risc latenți, întrucât orice comportament poate fi văzut ca o 

adaptare la situații conflictuale, cu erori care apar atunci când se face alegerea „incorectă”. 

Anesteziștii, chirurgii, personalul medical și administratorii pot avea priorități diferite, care pot 

intra în conflict cu ușurință. 

 Planificare și organizare 

Spitalele încearcă să-și diminueze riscurile aplicând reguli pentru schimbarea 

programului sau o comunicare mai bună (electronică) despre programele modificate.  

 Gospodărire 

Gospodărirea în mediile medicale se referă în general la curățenie, dar se extinde în 

mod natural la igienă și la sprijinul și disciplina necesare pentru a atinge niveluri compatibile 

cu siguranța pacientului și a personalului. Reprezintă un test critic al organizației, iar experiența 

NHS din Marea Britanie sugerează că acest lucru a fost cel puțin o parte a multor probleme 

clinice importante, cum ar fi Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA).  

Fiecare dintre acești factori de risc latenți este mai degrabă responsabilitatea 

organizației decât a indivizilor, motiv pentru care formează un nivel adecvat de descriere pentru 

abordarea bazată pe sistem, spre deosebire de abordarea persoană care se referă la factori de 

performanță individuali, cum ar fi abilitatea sau vigilența8. 

Atât erorile cât și elementele ce favorizeaza apariția acestora, când sunt studiate pot 

duce la dezvoltarea unor strategi de îmbunătățire a calitătii. Înregistrarea accidentelor se va 

face în scopul de a le elimina pe cele ce puteau fi prevenite, obiectivul monitorizării ratei 

accidentelor spre deosebire de cea a erorilor este de a aloca resurse și de a prioritiza acele 

 
8 M van Beuzekom, F Boer, S Akerboom, P Hudson, Patient safety: latent risk factors, British Journal of 
Anaesthesia, Volume 105, Issue 1, 2010, Pages 52-59, ISSN 0007-0912, https://doi.org/10.1093/bja/aeq135 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007091217335663 . 

 



elemente de siguranță ce vor duce la imbunătățiri imediate, aspectul negativ fiind în acest caz 

ca este o strategie mai degrabă reactivă decât proactivă. O strategie proactivă este cea a 

identificării ricurilor, o dată identificate acestea vor fi îndepărtate pentru a obține un mediu mai 

sigur ceea ce va duce la scăderea ratei erorilor și a accidentelor, un alt aspect pozitiv al unei 

strategi proactive este că personalul va fi mai implicat deoarece în aceasta situație nu există 

teama  de repercursiuni9.    

    Indicatorii calității sunt instrumente de screening ce identifică îngrijirea de proastă 

calitate și lipsurile sistemelor de siguranță. Acest tip de măsurători se bazează pe colectarea de 

date, compararea performanțelor și identificarea acelor variații de calitate care sunt 

inaccepabile. Focusul în cazul acestor indicatori are accent pe calitatea siguranței prin 

identificarea acelor incidente ce puteau fi prevenite, calitatea prevenției spitalizării și calitatea 

îngrijirii intraspitalicești. 

Am enumerat până acum mai mulți indicatori ce ne pot orienta în a înțelege cât de sigură 

și cât de calitativă este îngrijirea pe care o oferim pacienților noștri. Voi descrie în continuare 

acele situații care indică o problemă de sigurantă în cea mai gravă formă a sa, este vorba de 

acele greșeli serioase care pot fi prevenite în totalitate prin implementarea și respectarea unor 

sisteme de siguranță ca de exemplu o intervenție chirurgicală facută pe membrul greșit sau 

uitarea unui instrument chirurgical în pacient, postoperator. Situațiile de acest fel semnalează 

lipse serioase în ceea ce privește siguranța utilizatorului de servicii medicale dar și un semnal 

de alarmă legat de felul în care personalul aderă la acest concept. 

Cultura siguranței se referă la felul în care siguranța pacientului este percepută, 

prioritizată, prețuită și implementată în fiecare unitate medicală. Un mediu care promovează 

evitarea erorilor medicale o va face prin implementarea de proceduri acceptate și practicate de 

personal. 

Conceptul de cultură a siguranței a apărut în urmă dezastrului nuclear de la Cernobâl, 

când s-a sugerat că adoptarea unei atitudini orientate în această direcție poate duce la scăderea 

incidentelor. Primele industri care au început să facă măsurători pentru a determina nivelul de 

siguranță au fost cele din domeniul aviației, transportului și a petrolului. Această cultură se 

bazează pe existența unor elemente clare10:    

 
9 Sukhmeet S. Panesar, Andrew Carson-Stevens, Sarah Asalvilla, Aziz Sheikh; Patient Safety and Healthcare 
Improvement at a Glance;editura John Wiley &  Sons Ltd. ; Oxford 2014; pg 22 / ISEBN 978-1-118-36136-8 

10 Sukhmeet S. Panesar, Andrew Carson-Stevens, Sarah Asalvilla, Aziz Sheikh; Patient Safety and Healthcare 
Improvement at a Glance;editura John Wiley &  Sons Ltd. ; Oxford 2014; pg 26 / ISEBN 978-1-118-36136-8 

 



 

 

   

 

    

    

    

 

    

 

 

Un mediu în care cultura siguranței este acceptată și promovată de către lideri va aborda 

raportarea incidentelor într-un mod onest și deschis, va accepta cu entuziasm inovația și 

sugestile ce duc la îmbunătățirea serviciilor, un alt aspec important este  ca personalul să nu fie 

penalizat pentru erori care țin de sistem, acesta la rândul său are obligația de a-și asuma lipsurile 

în vederea eliminarii acestora. Astfel abordare a tot ceea ce înseamnă siguranța pacientului va 

fi reevaluată spre îmbunătățire.  
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 RAPORTAREA ERORILOR PENTRU A PUTEA ÎNVĂȚA DIN EXPERIENȚA LOR  
  

Institutul de medicină al Statelor Unite ale Americii a publicat în 1990 un raport cu 

numele „To Err is Human” (A greși este uman), unde se vorbește deschis despre greșelile 

medicale care conform statisticilor oferite de autori produc un numar impresionant de victime. 

Scopul acestui raport nu este de a prezenta personalul medical într-o lumină proastă ci de a 

atrage atenția asupra faptului că inclusiv un bun profesionist care este motivat de cele mai bune 

intenții poate comite o eroare atunci când funcționează într-un sistem prost, astfel încât 

îmbunatățirea sistemelor de siguranță, a culegerii și analizării datelor în vederea creșterii 

calității servicilor medicale trebuie să devină o prioritate. Se desprinde din acest raport o 

întrebare ce a inspirat sisteme de sănătate din mai multe țări să elaboreze strategii noi cand vine 

vorba de siguranța pacientului: Cum putem învăța din greșelile noastre11?    

„An Organisation with a Memory” (O Organizatie cu memorie) este un alt raport, ce 

atrage atenția asupra faptului că sectorul medical are o mare nevoie de a dezvolta și de a 

implementa strategii mai performante atunci când vine vorba de siugranța sistemului de 

sănătate, acesta a fost publicat în anul 2000 de către guvernul britanic și a fost urmat de o 

creștere a interesului pentru acest subiect. 

În 2004 Organizația Mondială a Sănătății a  lansat un program menit să crească atenția 

asupra siguranței pacientilor și recunoaște că aceasta este o problemă la nivel global. În cateva 

țări au fost înfințate organizații ce se vor ocupa de această problemă, astfel sistemul de sănătate 

britanic v-a avea  suportul Agenției Naționale a Siguranței Pacientului, în S.U.A. apare Agenția 

de Cercetare și Calitate pentru Sănătate, în Canada Institutul Siguranței Pacientului iar în 

Australia Comisia pentru Siguranță și Calitate în Sănătate12.    

Necesitatea urmăriri factorilor de risc, a prevenirii incidentelor, a dezvoltării și a 

implementări strategiilor de creștere a siguranței implicit a calității serviciilor medicale este  o 

cerință legală în România de care se ocupă Autoritatea Națională de Management al Calității 

în Sănătate (ANMCS).  Articolul 5 a Legii 95 din 2006 enumeră funcțiile principale ale 

asistenței medicale, dintre acestea mai bine de jumătate se refera la aspectele enumerate mai 

 
11 To Err is Human Building a Safer Health System; Institute of Medicine (US) Committee on Quality of Health 
Care in America; Editors: Linda T. Kohn, Janet M. Corrigan, and Molla S. Donaldson; accesat pe pagina web 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225182/   la data de 24/03/2021   

12 Sukhmeet S. Panesar, Andrew Carson-Stevens, Sarah Asalvilla, Aziz Sheikh; Patient Safety and Healthcare 
Improvement at a Glance;editura John Wiley &  Sons Ltd. ; Oxford 2014; pg 3 / ISEBN 978-1-118-36136-8 

 



sus, mai exact la: planificarea în sănătatea publică; managementul şi marketingul strategic al 

serviciilor de sănătate publică; asigurarea calităţii serviciilor de sănătate publică; cercetarea-

dezvoltarea şi implementarea de soluţii inovatoare pentru sănătatea publică; informarea, 

educarea şi comunicarea pentru promovarea sănătăţii; mobilizarea partenerilor comunitari în 

identificarea şi rezolvarea problemelor de sănătate; evaluarea calităţii, eficacităţii, eficienţei şi 

accesului la serviciile medicale; dezvoltarea şi planificarea resurselor umane şi dezvoltarea 

instituţională pentru sănătate publică; integrarea priorităţilor de sănătate publică în politicile şi 

strategiile naţionale şi în strategiile sectoriale de dezvoltare durabilă 13. 

Mai departe Articolul 6 al aceleași legi menționează că unul din principalele domenii 

de intervenție ale asistenței medicale este monitorizarea eficacităţii și eficienţei activităţilor din 

domeniul sănătăţii publice. 

Deducem de aici responsabilitatea sistemului de sănătate Românesc de a lua masuri 

pentru a promova creșterea calității servicilor, de a produce sisteme de prevenire a incidentelor 

și de a se asigura că serviciile oferite împlinesc un standar satisfăcător.  

Autoritatea Națională de Management al Calitații în Sănătate mentionează într-un 

articol publicat pe pagina web proprie cu ocazia „Zilei Mondiale a Siguranței Pacientului” că 

provocările pe care personalul medical le întâmpină pot uneori favoriza apariția incidentelor14.  

Observăm că aceasta este o concluzie care se repetă până la nivel global, de aici derivă 

o alta concluzie și anume: dacă erorile nu pot fi evitatate cum putem folosi cunoștințele pe care 

le dobândim în urma unui incident pentru a preveni repetarea acestuia sau a unei situații 

similare? 

Tot mai multe țări găsesc un răspuns la această întrebare în raportarea, înregistrarea, 

analizarea și dezvoltarea de strategii care să excludă pe cât posibil cauza sau cauzele 

identificate în urma investigării fiecarui incident în parte.  

Analizând evenimentele care au lezat sau aveau potențial de a leza pacientul vom putea 

dezvolta obiceiuri, proceduri și protocoale sănătoase menite să crească nivelul de siguranță pe 

care îl oferim pacienților noștri prin urmare și calitatea servicilor. 

 
13 LEGE Nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 *** Republicată privind reforma în domeniul sănătăţii, accesat pe pagina 
web   

14 „Autoritatea Națională de Management al Calitații în Sănătate”, Personal medical în siguranță, Pacienți în 
siguranță! (Safe health workers, Safe patients), accesat pe pagina web https://anmcs.gov.ro/web/17-
septembrie-ziua-mondiala-a-sigurantei-pacientului-2/ la data de 13.04.21 

 



Raportarea când este folosită în mod corect devine un instrument extrem de util în 

îmbunătățirea calității servicilor, având deci acest scop în minte, echipele medicale trebuiesc 

încurajate sa aibă o atitudine deschisă și onestă când sesizează o greșală, astfel putem ajunge 

să cunoaștem sistemul din care facem parte mai bine, să îl înțelegem și mai important decât 

orice se creeaza ocazia de a identifica situațile și elementele ce reprezintă un risc pentru 

siguranța pacientului.  

Raportarea incidentelor în majoritatea țărilor europene este atât un comportament 

încurajat de fiecare lider de echipa cât și o cerință la nivel național. Fiecare incident raportat 

este urmat de o investigație care urmarește să stabilească rădăcina problemei și eliminarea 

acesteia pe viitor. Incidentele minore sunt rezolvate local în fiecare unitate medicală sau fiecare 

departament, există însă evenimente cu repercursiuni grave care sunt raportate la nivel 

național15. 

Înregistrare incidentelor în sine nu are nici o valoare, din potrivă personalul se poate 

simți amenițat, temându-se de repercursiunile asociate eventoalelor greșeli. Pentru ca acest 

sistem să funcționeze informația trebuie folosită pentru a identifica acele elemente sau 

conjuncturi ce favorizează sau conduc către situația pe care orice membru al echipei medicale 

dorește să o evite și anume vătamarea pacientului.  

Este un criteriu esențial ca personalul să-și însușască două comportamente, mai exact 

trebuie evitată izolarea și numirea unui vinovat lăsând accentul să cadă pe întelegerea 

evenimentului și ce poate fi făcut pentu a evita pe viitor repetarea aceleași situații.  

De exemplu un pacient este preluat din sala de operații pentru reanimare ca mai apoi să 

fie transferat înapoi pe secție, la momentul transferului pe secție pacientul este conectat la tubul 

de oxigen portabil, în acelaș timp un alt pacient  prezintă o urgență medicală care cere 

participarea întergii echipe medicale, momentul critic este depașit și se continuă transferul 

pacientului chirurgical însă acesta nu mai îndeplinește criteriul de transfer fiindcă prezintă o 

saturație de oxigen scazută, se constată că pacientul a fost conectat la tubul de oxigen portabil 

însă acesta nu a fost pornit, pacientul este reconectat la oxigen iar valorile normale sunt 

restabilite. 

 
15 Philip F. Stahel; Surgical Patient Safety: A Case-Based Approcch; editura McGraw-Hill Education; China 
2018; pg 58 /ISEBN 978-0-07-184263-1 

 



 

Fig. 2 Butelie oxigen medicinal dotată cu regulator umidificator și canulă 
https://www.romedic.ro/butelie-oxigen-medicinal-5-l-dotata-cu-regulator-umidificator-si-
canula-0H19900 la data de 14.04.2021 

   Ca soluție la aceasta situație se propune un protocol care presupune urmatoarea 

practică pe viitor: tubul de oxigen va fi de fiecare dată pornit înainte de a fi conectat 

echipamentul prin care se administrează acesta, întreaga echipa este informată de noul protocol, 

se notează în raportul de gardă timp de o săptămână pentru a fi menționat la schimbul de tură 

iar un anunț scris este pus în camera unde sunt depozitate tuburile de oxigen portabile. 

   Sistemele medicale care au adoptat acest mod de funcționare au beneficiul că iși 

identifică mai clar punctele vulnerabile și au astfel ocazia de a lua măsurile necesare pentru a 

evita repetarea accidentelor 16. 

     

 

 
 

 

 

 
16 Hannah Abbott & Helen Booth; Foundation for Operating Department Practice; editura Open University Press; 
England 2014; pg 51; ISEBN -13: 978-0-33-524497-3 (pb) 

 



ELEMENTE DE SIGURANȚĂ CE PRIVESC MUNCA ÎN ECHIPĂ 

 

Încrederea pacientului în echipa medicală este foarte importantă indiferent de ce 

problemă de sănătate are acesta, când vorbim de o intervenție chirurgicală aceasta devine cu 

atât mai importantă fiindca pacientul de cele mai multe ori are un sentiment de vulnerabilitate 

crescut, dat de cerințele specifice ale acestei stuații, dacă luam în considerare doar aspectul  

anestezie generale, deși acesta nu reprezinta singura specificitate a mediului din blocul 

operator, putem întelege de ce aici responsabilitate personalului crește în proportie egala cu 

incapacitatea pacientului de a se păzi de pericole și de a-si pastra integritatea.  

Mediul din blocul operator este un loc aparte, cu reguli specifice și roluri bine stabilite, 

unde totul contează. Aici lumina, temperatura, apa, sistemul de ventilație totul trebuie să 

funcționeze în anumiți parametrii pentru că toate contribuie mai mult sau mai puțin la reușita 

intervenției. 

Un mod de a descrie activitatea dintr-o sală de operați înainte de începerea intervenției 

este un haos organizat. În funcție de intervenție numarul participanților poate crește 

considerabil, fiind necesara prezența a specialiști din diferite ramuri si profesii medicale.   

Succesul depinde foarte mult de munca de echipă, întrucât indiferent de cât de bună 

este tehnica chirurgicală aceasta nu este suficientă, depinde de o bună anestezie, de prezența 

instrumentelor și a aparaturii corecte care la rândul lor trebuie să fie sterilizate în prealabil iar 

lista poate continua de la medicația necesară pană la desinfecția sălii de operații. Din acest 

motiv activitatea din blocul operator obligă la obținerea anumitor competențe specifice. 

Aici fiecare zi de activitate trebuie pregatită minutios. O lista chirurgicală, a carei bună 

desfășurare nu a fost planificată în prealabil reprezintă în sine o posibilitate de eșec. Un bun 

plan preoperator poate evita intârzieri intraoperatorii, erori sau incidente, ducând astfel la un 

rezultat mai bun pentru pacient și pentru departament, fiindcă atât întârzierile cât și erorile 

reprezintă un consum de resurse pentru departament respectiv suferința în cazul pacientului. 

Recunoașterea beneficiilor unui plan bine pus la punct a dus la apariția ideii de „tactică 

chirurgicală” aceasta presupune descrierea pas cu pas a intervenției fară prea multe detalii mai 

exact se refera la momentele cheie:  

 Să fie pacientul care trebuie operat, 

 Să fie pregătit câmpul operator , 

 poziția pacientului,  



 tipul de abordarea chirurgicală (de exemplu abordare lombară sau abordare 

anterioară, partea dreaptă sau partea stângă, etc),  

 menționarea stucturilor anatomice ce prezintă un risc și aspecte de logistică 

specifice intervenției cum ar fi tipul de masă sau componentele necesare ale 

mesei chirurgicale,  

 necesarul de instrumente, materiale și implanturi dacă este cazul,  

 aparatura funcțională (de exemplu bisturiu electric, aspirator),  

 nevoi specifice ce trebuiesc comunicate anestezistului și  

 nu în ultimul rând se lamuresc nevoile ce pot aparea pe parcurs pentru ca echipa 

chirurgicală să poată pregăti inclusiv necesarul pentru o eventuală convertire a 

intervenției (de exemplu din laparoscopie în laparatomie). Trebuie menționat ca 

aspectele de logistică este indicat să fie comunicate din timp, în acest sens o 

listă de verificare a necesarului intraoperator se poate dovedi foarte folositoare 

[15].  

Un exemplu de lista de verificare ar putea fi:  

  

NUMELE PACIENTULUI:   

DATA INTERVENȚIEI CHIRURGICALE: 

PROCEDURA: 

POZITIA CHIRURGICALĂ                                          MENȚIUNI 

   -SUPINAȚIE                      

   -PRONAȚIE 

   -LATERAL STÂNG 

   -LATERAL DREPT 

   - ALTELE   

RADIOGRAFII 

   - C-ARM 

   - MINI C-ARM 

   - RADIOGRAFIE TIP 

ECHIPAMENT 

-ELECTRIC 

-PNEUMATIC 

-INSTRUMENTE 

-MASA CHIRURGICALĂ 

-IMPLANTURI 



    

   Problemele legate de comunicare pot aparea în orice moment al procesului chirurgical 

iar investigațile sugerează ca un procent însemnat de incidente care au avut ca finalitate lezarea 

pacientului au avut ca principala cauză probleme de comunicare. Este important să intelegem 

că în sala de operații îngrijirea pacientului este un sport de echipă însă o echipă de experți nu 

este automat o echipă expertă, pentru a atinge acest punct informația care face posibilă 

îngrijirea pacientului trebuie să fie accesibilă întregii echipe, să fie clară, succintă, emisă și 

receptată în timp util. [17]. 

Respectul față de ceilalți este o valoare esențială orcărui tip de activitate în echipă, asta 

pentru că munca în echipă presupune un tip de relație în care toți cei implicați participă și 

contribuie la atingerea unui scop comun [18]. 

Nu putem nega că un comportament prin care manifestăm considerație, stimă față de 

ceilalți are un efect pozitiv, însă ce nu a fost studiat până recent este ce efect are un 

comportament necivilizat.  

Pearson Christine, a publicat un capitol, care se referă exact la acest subiect, în volumul 

numit  „Comportamente neproductive la locul de muncă”. Aici putem întelege cam cât de mare 

este impactul unui comportament lipsit de considerație.  

Pentru prima oară avem o imagine clară despre felul în care modul nostru de a 

interacționa poate crește sau scădea productivitatea, creativitatea, acestea scăzând într-un 

procent de 20% potrivit studiului. Mai dramatic scade într-un mediu ostil disponibilitatea de a 

ajuta, în cazul acesta se pare că în urma unei interacțiuni lipsite de respec cel lezat nu va mai fi 

dispus să ofere ajutor la rândundul său, această disponibilitate scăzând cu 50% [15]. 

Productivitatea, deși este o preocupare majoră, nu este singurul indicator al 

performanței individuale sau organizaționale. Productivitatea interacționează cu alte aspecte 

ale performanței angajaților, controalelor financiare, inovației și eficacității competitive - 

oricare dintre acestea poate duce la eșec organizațional. Sink și Smith identifică șapte criterii 

de performanță legate, dar separate, pentru un sistem organizațional: (1) eficacitate, (2) 

eficiență, (3) productivitate, (4) calitate, (5) calitatea vieții profesionale, (6) inovație și (7) 

rentabilitate (centru de profit) sau bugetare (centru de cost). 

Ceea ce este impresionant din punctul meu de vedere este că aceste efecte sunt urmări 

ale unui comportament ce nu ajunge la nivelul de agresivitate, ci este suficient să fim expusi la 

o atitudine nepoliticoasă [22].   

 



CAP.2 SUFERINȚA ȘI BOALA ÎN SFÂNTA SCRIPTURA 

 

2.1 Suferința și boala în Vechiu Testament 

 

   Suferința și boala sunt realități ale vieții umane față de care textele biblce nu aveau cum să 

rămâna indiferente, ba chiar după cum mentionează Vocabularul de Teologie Biblică17 acestea 

duc la apariția genului literar propriu numit lamentație, aceeași sursă mai notează că omul 

datorită dependenței sale de Dumnezeu nu are cum să se raporteze la boala și durere decât tot 

prin prisma divinității, cauzele fizice, concrete care provoacă degradarea pot fi mai mult sau 

mai puțin vizibile, principala sursa ramânând păcatul.  

   Sfântul Toma din Aquino explică moartea și defectele corporale ca o consecință prin accident 

a păcatului stramoșesc ce atinge toată umanitatea. Acestea sunt rezultatul îndepărtării de starea 

originală în care facultațile sufletului erau sub stăpânirea rațiunii iar sufletul ținea în frâu trupul. 

Rănirea sufletului expune natura umana coruperii trupului iar moartea și defectele fizice sunt 

și ele pedepse ale pacatului original fiind urmari ale altei pedepse și anume îndepartarea 

harului.18   

   Acelaș Toma din Aquino explica faptul că incoruptibilitatea deținută de om înainte ca acesta 

să cunoască păcatul nu era o incoruptibilitate după natura ci este vorba de o incoruptibilitate 

din perspectiva formei adică o dispoziție inserata materiei coruptibile. Un argument pe care-l 

folosește în susținerea acestei idei sunt cuvintele lui Augustin: ’’Dumnezeu a făcut sufletul de 

o natură  atât de puternică, încât din fericirea lui se revarsă în corp o plenitudine a sănătății, 

adica vigoarea nestricaciunii’’.19  

   Sfinții Părinți gasesc și ei o conexiune între distincția chip-asemănare și natură-supranatură 

iar ceea ce Sf. Toma numeste dispoziție inserată, aceștia descriu ca supranatura sau asemănarea 

cu Dumnezeu care este adăugată naturii mai exact chipului. În învățătura Sfinților Părinți 

asemanarea nu este un element separat ci o sporire a naturii, sporire ce reprezintă lucrarea de 

care era responsabil și capabil omul și nu în ultimul rând scopul pentru care a fost creat. Starea 

desavârșită inițiala, cea care asigura inclusiv sănătatea trupului prin sănătatea sufletului, a fos 

 
17 Leon-Dufour, Vocabular de Teologie Biblică , Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, 2001  
18 Toma din Aquino, Summa Theologica II, q. 85, a. 5, Iași, Polirom, 2009 
19 Toma din Aquino, Summa Theologica I, q. 97, a. 1, Iași, Polirom, 2009 



o lucrare teantropică, Sf. Atanasie cel Mare spune ’’nefiind împiedicat de nimic în cunoașterea 

lui Dumnezeu, el contemplă pururea, prin curăția sa, chipul Tatălui, pe Dumnezeu Cuvântul’’ 

iar  Sf Ioan Damaschin afirma că pentru Adam cel care nu cunoscuse răul ’’Dumnezeu, Care 

locuia în el, era casa lui ’’. 20 

   Textele biblice care vin în susținerea interpretării durerii ca o urmare a pacatului nu sunt 

puține și pot fi găsite atât în Vechiul cât și în Noul Testament.  

    Psalmii bolnavilor (Ps 6; 32; 38; 39; 88; 102) împletesc durere și speranță în strigătul către 

Dumnezeu, durerea fizică este decrisă vag, nu sunt oferite prea multe detalii despre boală sau 

felul în care aceasta se manifestă, de cele mai multe ori rezumându-se la a prezenta o stare de 

slăbiciune marcată ce duce la incapacitare. Mai bogat prezentată este suferința inimii sau 

spaima sufletului iar cererea de vindecare este facută pentru acesta deoarece psalmistul înțelege 

întărirea trupului ca o consecință a restaurării sanătății sufletesti, necesară fiind de fapt iertarea 

pacatului ce a stârnit mânia divină: ’’Doamne, în mania ta, nu mă mustra și în furia ta, nu mă 

pedepsi!/[…] vindecă-mă, Doamne, că-mi tremură oasele și sufletul mi-i tare zbuciumat!/ […] 

Întoarce-te, Doamne, mântuieste sufletul meu, salvează-mă pentru milostivirea ta! ’’ (Ps. 6) 21 

   Plin de energie și speranță Psalmul 32 schimbă tonalitatea, vocea psalmistului este îmbibată 

de fericire, acesta i se adresează lui Dumnezeu după ce a fost iertat și restabilit în sănătate 

sufletească și fizică. Aici vocea bolnavului este înlocuită de vibrația puternică a celui care-și 

vede inima resucitată de mâna și îndurarea Celui ce a plamadit-o. 

  Se vorbește în acest psalm despre tainuirea pacatului ca sursa a durerii: ’’Câtă vreme am tăcut, 

mi se topeau oasele[…] vlaga mi se usca în dogoarea verii. ’’(Ps. 32) Putem intuii aici neliniștea 

celui care poate ascunde vinovăția sa de toți si de de toate mai puțin de sine si de Dumnezeu. 

Pendularile între corect și incorect sunt întodeauna marcate de zbucium dar și aceste cai au 

lecții importante de oferit, anume cât de valoroasă este pacea celui împăcat cu sine și cu 

Dumnezeu: ’’Bucurati-vă, drepților, în Domnul și veseliți-vă! Strigați de bucurie, toți cei drepți 

cu inima!’’   

   Psalmul 38 pastrează tonul lamentativ al Psalmului 6 și chiar îl depășește în detaliile ce 

trădează profunzimea suferinței, în același timp dovedește o mare încredere în mila și 

disponibilitatea lui Dumnezeu de a intervenii acolo unde aparent nimic nu mai poate fi 

 
20 Cf Jean-Claude Larchet, Terapeutica Bolilor Spirituale, editura Sophia, București, 2001, pg 15-32  
21 Biblia / trad.,pr. Alois Bulai și pr. Eduard Patrașcu, Iași, Sapientia, 2013 ISBN 978-606-578-099-06 



remediat. Imaginea bolnavului este cu greu suportată de catre cei apropiați, atitudine ce poate 

trada prezența unui cumul de trăiri interioare ca de exemplu o încredere superficială în iubirea 

Celui ce se va revela mai târziu a iubi cu iubirea Tatălui.  

  Speranța vindecării prin intervenția divină manifestată aici de către suferind este un semn de 

restaurare sufletească prin reorientarea privirii către adevarata sursă a vieții, un moment de 

claritate declanșat de acceptarea limitelor umane intr-o conjunctură ce nu mai permite negarea 

sau ignorarea lor: ’’Au putrezit și s-au înveninat ranile mele, din pricina nebuniei mele. […] 

Doamne, în fața ta e toată dorința mea și suspinul meu  nu este ascuns de tine […] Cei care mă 

iubesc și prietenii mei stau [departe], din cauza rănii mele, și apropiații stau deoparte. […] 

Grabeste Doamne să mă ajuți, Doamne, mântuirea mea! ’’22 

    Psalmul 39, este un strigăt de revoltă sincera, omul de atunci caruia îi lipsește credința în 

înviere se vede copleșit de sentimente de neputință dar și mai dureros experimentează o 

profundă lipsă de sens, ’’ este doar deșertăciune tot omul care trăiește’’. Cererea, mesajul, 

conturează mai de grabă imaginea unui zbucium și a unei suferințe sufletești, spre deosebire de 

ceilalți psalmi analizați, aici nu mai întâlnim referințe clare la o durere a tupului. 

    Revolta pe care psalmistul o descrie ca pe o ardere a inimii și un foc al cugetului este 

exprimată cuminte, matur păstrând o direcție rațională, acesta îi recunoaște atotputernicia lui 

Dumnezeu și dreptatea acțiunilor: ’’Am tăcut și nu mi-am deschis gura căci tu ești cel care faci 

toate […] tu îl corijezi pe om’’.   

    Imaginea conflictului, este evidentă și ușor de înțeles ținând cont de credința conform căreia 

Șeolului, locul care îi gazduiește pe toți cei ce trec de la viață la moarte, nu îi aparține nici o 

stare după cum bine descrie C.S. Lewis în cartea sa Meditații la Psalmi ’’morții sun doar morți, 

neant pentru care discuția se oprește aici’’23.    

   Revolta este prezentă fiindcă lipsește speranța cerului, privind mai departe de aceasta, la  

curajul autorului, se evidențiază însă o altă speranță și o dovadă incontestabila a încrederii 

acestuia în mila și dreptatea Dumnezeului său. Astfel, atunci când sfîșierea a depașit limitele 

suportabilului aceasta ia conturul unui imn al culpabilitații, unui cântec al morții și al greutății 

vieții conform Psalmii24.  

 
22 Biblia, opere citate 
23 C. S. Lewis, Meditații la Psalmi, editura Humanitas, București 2021, pg 52 
24 Psalmii, traducere, note și comentarii de pr. Alois Bulai, pr. Anton Budău, pr. Iosif Răchițeanu, Sapienția, Iași, 
2005 



    Primul verset al Psalmului 88 începe cu aceeași manifestare de încredere în mila și 

capacitatea lui Dumneze de a pune capăt durerii ’’ Doamne, Dumnezeul mîntuirii mele […] 

pleacă urechea Ta spre ruga mea’’. Suferindul striga către Dumneze, singurul care îl poate 

scoate din locuința celor morți a carei receală o percepe cu sensibilitatea muribundului ’’Sunt 

numărat printre cei care coboară în groapă […] stau întins printre cei morți’’(Ps 88).  

   Ca și până acum boala, suferința sunt o consecință a întoarcerii privirii lui Dumnezeu, ceea 

ce sugerează păcatul împreună cu mențiunile despre mânia Lui, acestea apasă și înconjoară ca 

o navalire de ape fără a mai lasa loc de scăpare. Imaginea viteazului lipsit de putere dă 

sentimentul că cel ce-și cântă durerea nu a ajuns la anii bătrâneții iar izolarea dată de către 

necurația bolii nu vine decât să sporească suferința. 

    Credința și speranța sunt la fel de prezente ca și durerea în textul acestui psalm ’’ Se vorbește 

oare în mormânt despre bunătatea ta si despre fidelitatea ta în locul pierzării? […] Dar eu strig 

către tine Doamne ’’(Ps 88) . 

   Psalmul 102 pare inițial a evoca suferința fizică si spirituala a unui singur om ca pe masura 

ce versetele curg să ia din ce în ce mai mult forma unei rugaciuni comunitare ce este mijlocită 

de catre un reprezentant.  

   La fel ca Psalmul 88 și Psalmul 102 începe prin cererea autorului de a fi auzit  ’’ Doamne, 

asculta rugaciunea mea și strigarea mea să ajungă la tine! ’’(Ps 102:2) se face astfel primul pas 

spre a reduce distanța dintre cer și pamant, dintre ofensă și iertare.  

   Tema centrala durerea, suferința celui exilat este înconjurată de un optimism aparte. Și până 

acum în psalmii selectați se poate vedea clar încrederea în mila divină, de această dată există o 

familiaritate în adresare, o convingere că Dumnezeu v-a interveni în favoarea poporului său, 

nu mai este surprinsă durerea celui care se simte ne auzit. Rugaciunea urmărește aici să 

grăbească momentul intervenției despre care nu există nici o îndoială ca v-a avea loc, ’’Fii 

slujitorilor tăi vor avea o locuință și deșcendența lor va ramâne în siguranță în fața ta’’(Ps 

102:29). 

     Psalmii au o încărcătură emoțională deosebită, textele transmit iubirea, credința, puterea 

nelimitata și încrederea în drepatea Dumnezeului lui Israel, Cristos mentionează rolul lor 

 
 



profetic (Luca 24:44) și este cunoscut că aceste poeme au fost prelute și folosite de către creștini 

care desigur îi interprtează diferit prin prizma speranței Învierii. 

   C. S. Lewis vede în această creștere gradată a înțelegerii un răgaz dat oamenilor pentru a 

putea ajunge la setea autentica de Cer și teama de iad bazata pe sentimente religioase, evitând 

atitudinea precaută dar mecanică care alege fericirea în detrimentul suferinței de după moarte 

prin urmarea poruncilor mai de graba pentru beneficiul final decât din iubire față de 

Dumnezeu25.  

    O altă carte a Vechiului Testament care tratează subiectele bolii și al suferinței este Cartea 

lui Iob.   

    Despre acest text Ibn Ezra, un important exeget al secolului al XI-lea crede că este o 

traducere din limba aramaică. În textul massoretic anumite pasaje au fost mutate și apar 

introduse glose lămuritoare ceea ce duce la o corupere a textului original iar traducerea 

grecească se departează și mai mult de varianta originală26. 

   Autorul carții este necunoscut, se banuiește despre acesta ca ar fi fost israelit și mai mult ca 

sigur un om cu o vastă cultură. El deține cunoștințe despre Palestina, Egipt, Peninsula Sinai și 

deșert, cunoaște legende și mituri religioase aparținând Feniciei și Mesopotamiei. 

Demonstrează de asemenea calitățile unui bun obsevator, surprinde și descrie suferințele 

umane, raportul interuman, noțiunea de bine și de rău, abordează tema nedreptății și nu în 

ultimul rând manifestă empatie față de cei aflați în suferință. La toate acestea se adaugă un 

talent artistic deosebit27. 

   Ca și autorul data redactării nu este cunoscută cu exactitate, există însă păreri care susțin că 

influențele lingvistice aramaice, forma și istoria culturii sugerază că datează din perioada de 

după exil între secolul al V-lea pâna în secolul al III-lea î.H., pareri mai moderne fac o distincție 

între nucleul primitiv și celelalte parți ce ar putea avea autori diferiți și aparține unor epoci 

diferite28.  

   În Septuaginta, introducerea facută Cărții lui Iob menționează ca numele protagonistului 

Iyobh reprezintă probabil o derivare a verbului ayabh care inseamnă a fi ostil sensul fiind aici 

 
25 C. S. Lewis, Meditații la Psalmi, editura Humanitas, București 2021, pg 54-55 
26 Trad: Dan Slușanschi, Dicționar enciclopedic al Bibliei, editura Humanitas, București 1999, pg 318 
27Vladimir Petercă, Drama lui Iob drama omului, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, 1997, pg 31-32 
28 Vol coordonat de: Cristian BădiițăFrancisca Băltșceanu, Monica Broșteanu, pr Ioan-Florin Florescu, 
Septuaginta, editura Polirom, București, Iași 2007 



obiect de persecuție/de dușmanie29. Numele cărții ar putea rezuma deci o mare parte a 

conținutului cărții ne cuprinzân cheia finală de interpretare. 

   Cartea lui Iob ridică întrebari, pe cât de profunde pe atât de chinuitoare, despre suferință, 

nedreptate, despre sensul unui trai plin de amarăciune și despre moarte care este de neevitat 

pentru toată suflarea.  

    Primele doua capitole sunt o povestire în proză ce îl arată pe Iob supus unei suferințe 

nemeritate pe care Dumnezeu o îngaduie, acelaș stil se reia mai tarziu (42,10-17) când suferința 

este curmată și pierderile sunt restituite. 

    Textul cuprins între 3,1 și 42,6 este un poem dialogat, o convorbire între personajul principal 

și prietenii săi Elifaz, Bildad, Zofar și Elihu, pentru ca în final să intervina și Yahve (38-41) . 

     Centrul tematic este rasplata, suferința lui Iob fiind în ochii prietenilor săi meritată iar 

nevinovăția pe care o susține acesta în repetate rânduri, o înșelare de vreme ce se află în starea 

aceasta cumplită. Iob îsi sfidează interlocutorii și le cere sa îi demonstreze răul de care se face 

vinovat, plânge cu amarăciune parasirea lui de către Dumnezeu și prieteni cerându-I cu 

îndrazneală primului un răspuns. 

    Răspunsul lui Yahve constă într-o serie de întrebari legate de îndrăzneala sa de a se pune în 

locul Creatorului, întrebari care îl fac pe Iob sa concluzioneze ca a fos lipsit de înțelpciune și 

trufaș, să semerească și sa ceară iertare atât pentru el cât și pentru prietenii săi. 

     Prin intermediul celor ce iau parte la acțiune sunt analizate diferite atitudini în fața 

suferinței. O primă interpretare a încercării lui Iob este testarea credinței, verificarea loialității 

omului religios, sens ce se desprinde clar din conversația dintre Dumnezeu și Satana din prolog 

iar mai apoi este reîntarit în epilog. Durerea înțeleasă astfel se distanțează de viziunea tipică 

întâlnită în psalmii bolnavilor cu excepția psalmului 39 despre care se poate spune ca ar ridica 

întrebari asemănatore legate de sursa și scopul vicistudinii.  

     Cei trei prieteni au o interpretare tradițională, văd în necazul lui Iob o consecință a ofensei  

acestuia. Suferința vine direct de la Dumnezeu și nu este cum am vazut mai sus o stare 

temporara pe care Acesta o îngaduie ci o urmare a pacatului, o consecință a judecatii divine 

 
29 Vol coordonat de: Cristian BădiițăFrancisca Băltșceanu, Monica Broșteanu, pr Ioan-Florin Florescu, 
Septuaginta, editura Polirom, București, Iași 2007, pg 13 



care nu poate fi decât dreaptă iar durerea o dovadă incontestabilă a vinovăției. Păcătosul fiind 

aici cel care poate pune capat suferinței prin convertire30.  

    Discursurile lui Elihu, conform analizei lui Vladimir Petercă, descriu rolul educativ al 

suferinței care îl înbunatățește pe om. Doctrina tradițională este depașită, accentul căzând pe 

datoriile de credință. Aceptarea sau revolta în fața durerii fiind de fap o alegere între convertire 

și moarte ’’ Dacă tu ai fost pedepsit cu strășnicie, ca un nelegiuit, tu scoate din pedeapsă puterea 

dreptății; / Certarea Lui să nu te împingă la mânie împotriva Lui și mulțimea bătăii să nu te 

scoată din calea cugetului drept’’.  

     Personajul principal suferă o modificare de optică în urma interacțiunii directe cu 

Dumnezeu, devine conștient de nimicnicia sa, recunoaște obstacolul încăpățânării sale, renunță 

la pretenția de nevinovăție, admite că experiența pe care o trăieste îi depășește capacitatea sa 

umană de a înțelege și se retrage într-o tacere reverențială. Acceptarea voinței și dreptății divine 

provocă o modificare radicală în interiorul lui Iob, acum își suportă și isi poartă durerea cu o 

conștință nouă ce schimbă modul în care este prezentat raportul dintre om și Dumnezeu 

cititorului31. 

    Iov este un paradox tragic al omului drept ce este coborât din strălucire în fundul gropii de 

gunoi, a cărui sănătate și vitalitate este redusă la rana populată de viermi.  

    Sfinții Părinti au interpretat raportul dramatizat dintre Dumnezeu si Iob ca fiind unul 

metafizic, mai exact  raportul dintre Creator și creatura care presupune o diferența de esența 

ontologica, tranșcendența lui Dumnezeu fiind mesajul final și demonstrația faptului că revolta 

în fața suferinței este nejustificată întrucât omul nu poate deșcifra logica divină. Sfântul Ioan 

Gura de aur subliniază câteva teme pastorale cum ar fi confruntarea cu diavolou, rezistența la 

suferință și atitudinea înțeleaptă al celui care nu-l înfruntă pe Dumnezeu acuzându-L în 

momentele de durere. Sfantul Augustin are și el o serie de comentarii pe marginea Cartii lui 

Iob, însă o lucrare cu totul impresionantă, ce îl prezintă pe Iov ca pe ’’un erou contemplativ’’ 

ce se purifică de patimi într-un infern al suferinței, cultivând ’’strapungerea inimii’’, asemenea 

monahilor iluminați este ‚’’Moralia in Iob’’ a lui Grigore cel Mare32.     

 
30 Vladimir Petercă, Drama lui Iob drama omului, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, 1997, pg 42-43 
31Vladimir Petercă, Drama lui Iob drama omului, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, 1997, pg 44-46 
32 Vol coordonat de: Cristian BădiițăFrancisca Băltșceanu, Monica Broșteanu, pr Ioan-Florin Florescu, 
Septuaginta, editura Polirom, București, Iași 2007, pg 28-29 
 



   Traditia iudaică îl prezintă pe Iob ca deținând un spirit al dreptății ce îl depașește pe cel al lui 

Avraam, suferințele sale au multe interpretari. O întrebare importantă fiind dacă Iob l-a slujt 

pe Dumnezeu fiind motivat de teamă sau de dragoste.  

   Tradiția creștină se focusează pe rabdarea de care dă dovadă Iob atunci când trece prin 

cumplitele sale suferințe. Textul acestei cărții fiind menționat în Săptămâna Patimilor tocmai 

datorita răbdării pline de evlavie, Biserica catolică îl consideră patron al bolnavilor de lepra, 

sifilis, ciuma dar și al spitalelor33. 

   Scopul cărții nu este clar menționat, în acest sens parerile exegețiilor sunt multe, Vladimir 

Petercă în lucrarea deja citată, subliniază trei direcții de interpretare care iși gasesc argumente 

solide în text. Prima ar fi ca intenția este de a respinge doctrina tradițională în ceea ce privește 

rasplata temporară, o altă parere este că ar urmării elogierea ideii de religie dezinteresată iar 

cea de-a treia este că scopul ar fi analiza suferinței omului nevinovat și în general a durerii 

umane din punct de vedere religios. Suferința privită în raport cu dreptatea lui Dumnezeu 

devine o problemă de antropologie și teodicee, ideea rasplății binelui și a pedepsirii raului în 

forma ei tradiționala este bine reprezentată apare însă o direcție clara de gândire spre ceea ce 

se v-a concretiza mai târziu în noțiunea de rasplată individuală și veșnică.  

    Prin imaginea omului nevinovat care suferă, prin discursul lui Elihu și prin conștiința înoită 

de întâlnirea directă cu Dumnezeu, Cartea lui Iob depășeste multe din textele 

veterotestamentare. Dreptatea divina nu mai este suprapusă dreptății umane, se înregistrează 

un salt calitativ al credinței prin atitudinea celui care gasește forța de a-și îndura suferința în 

convingerea că Iahve nu poate fi decât bun și drep iar capacitatea de a recunoaște un pacat în 

revolta și dorința sa de a se judeca cu Acesta îl plasează pe Iob undeva la jumătatea drumului 

dintre Adam și Cristos.  

      Adam și Iob se comportă asemănătoar într-o privință, primul are pretenția de a se ridica la 

ințelepciunea lui Dumnezeu, în timp ce cel din urmă pretinde de a deține suficientă înțelepciune 

și adevar încât sa poată demonstra Creatorului său că îi face o nedreptate. Diferența apare în 

modul lor de a reacționa la auzul glasului lui Dumnezeu, în aceasta situație  primul parinte se 

ascunde și caută să se dezvinovățească, în timp ce Iob dă dovadă de căință, acceptă că este 

 
33 Martin Bocian, Ursula Fraut, Iris Lenz, Dictionar enciclopedic de personaje biblice , editura Enciclopedică , 
București 1996, pg 215-216 



limitat în puterea sa de a întelege, gaseste astfel forța de a face față durerii fiindcă primește o 

infuzie de speranță și însoțire în suferință în prezența lui Dumnezeu. 

   Problematica abordată în textul cărții lui Iob este actuală, chiar dacă nu atinge perspectiva 

creștină a răsplății veșnice, reprezintă o treaptă în revelație. Sensul existenței, suferința celui 

drept, zbaterea credinciosului între disperare și încredere care apoi să se abandoneze voinței 

divine este pentru creștini un mod de însoțire a Mântuitorului pe Muntele Golgota34.  

  Credința autentica nu este lipsită de întrebari și agonie, astfel Iob devine un părinte spiritual 

pentru cei care suferă, un antidot împotriva deznădejdii.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 Vladimir Petercă, Drama lui Iob drama omului, Institutul Teologic Romano-Catolic Iași, 1997, pg 48-50 



2.2 Suferința și boala în Noul Testament 

 

    Rugăciunea bolnavului, asa cum apare ea relatată în paginile Noului Testament este diferită 

de ceea ce ne prezintă Vechiul Testament. Omul însuflețit de prezența concretă a lui Cristos, 

de disponibilitatea și iubirea pe care Acesta o manifestă, pare a deveni mai îcrezător, mai 

insistent și chiar mai sigur că v-a primi ceea ce cere.  

   Vindecările descrise în textele evanghelice aproape că se suprapun cereri suferindului, 

așteptarea Mântuitorului a luat sfârșit iar acum necesară este recunoașterea Lui Isus ca Fiu al 

lui Dumnezeu.  

   Rolul minunilor și al vindecărilor Noului Testament fiind exact acesta, manifestarea glorie și 

sporirea credinței. Expresia ’’a face semne’’ este asociată lui Moise pentru a-l prezenta ca om 

al lui Dumnezeu, aceeași constucție apare în Evanghelia lui Ioan de saptesprezece ori și descrie 

fapte ale lui Isus prin care poate fi recunoscut ca trimisul definitiv a lui Dumnezeu, cuvintele 

și gesturile sale reflecta calitatea sa de Fiu al Creatorului și cer adeziune la acest adevar.35 

   Vindecările prezentate în Evangheliile sinoptice sunt multe la numar, cea de-a patra prezintă 

doar trei astfel de relatări. 

VINDECĂRI FACUTE 

DE ISUS 

MATEI MARCU LUCA IOAN 

LEPROSUL 8:2-4 1:40-42 5:12-13 - 

SERVITORUL 

SUTAȘULUI ROMAN 

8:5-13 - 7:1-10 - 

SOACRA LUI PETRU 8:14-14 1:30-31 4:38-39 - 

DOI OAMENI DIN 

GADARA 

8:28-34 5:1-15 8:27-35 - 

OMUL PARALIZAT 9:2-7 2:3-12 5:18-25 - 

FEMEIA CU 

SCURGERE DE 

SÂNGE 

9:20-22 5:25-29 8:43-48 - 

DOI ORBI 9:27-31 - - - 

 
35 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, traducere dr. Cristian Ungureanu, editura Sapienția, Iași 2016, 
pg 162-163 



ÎNDRĂCITUL MUT 9:32-33 - - - 

OMUL CU MÂNA 

USCATĂ 

12:10-13 3:1-5 6:6-10 - 

ÎNDRĂCITUL ORB ȘI 

MUT 

12:22 - 11:14 - 

FIICA FEMEII 

CANAANITE 

15:21-28 7:24-30 - - 

BĂIATUL 

DEMONIZAT 

17:14-18 9:17-29 9:38-43 - 

DOI ORBI BARTIMEU 20:29-34 10:46-52 18:35-43 - 

SURDO-MUTUL - 7:31-37 - - 

DEMONIZATUL DIN 

SINAGOGĂ 

- 1:23-26 4:33-35 - 

ORBUL DIN 

BETSAIDA 

- 8:22-26 - - 

FEMEIA GÂRBOVĂ - - 13:11-13 - 

BOLNAVUL DE 

DROPICĂ 

- - 14:1-4 - 

CEI ZECE LEPROȘI - - 17:11-19 - 

SLUJITORUL 

MARELUI PREOT 

- - 22:50-51 - 

FIUL SUJBAȘULUI 

ÎMPĂRĂTESC 

- - - 4:46-54 

BOLNAVUL DE LA 

SCĂLDĂTOARE 

- - - 5:1-9 

ORBUL DIN NAȘTERE - - - 9:1-41 

 Tabel preluat de pe https://sites.google.com/site/patriarhiaecumenicaromana/minunile-

domnului-iisus-vindecari-miraculoase--tabel accesat ultima dată pe data de 10/05/2022 

 

 

 

 



   Vindecarea fiului funcționarului regal 

   Acest episodul evangelic transmite mult într-o expozitie restransa ca întindere, în câteva 

versete cititorului i se vorbește despre credință în acelaș timp apar mesaje care pot fi înțelese 

în lumina morții și a Învierii, mesajele de acest tip sunt transmise treptat în primele versete dar 

sunt reluate și în timpul înfăptuirii minunii apoi încă o dată la finalul povestirii evenimentului. 

Faptul că vindecarea se petrece în urma unei întâlniri atât de scurte aduce în sine un înțeles care 

vine să completeze ceea ce Isus spune fară a fi înțeles la acel moment.   

    Relatarea începe cu mențiunea că Isus calătorește în Galilea astfel este creat cadrul scurtei 

povestiri unde apar detalii geografice și temporale. Urmatorul verset adaugă marturia Acestuia 

despre faptul ca nici un profet nu este recunoscut în patria sa, probabil că aceste cuvinte au 

menirea de a anunța ceea ce avea să urmeze mai târziu. 

   Aflam totuși că Isus a fost primit bine de către acei galileeni care văzuseră ceea ce făcuse El 

la sărbătoarea din Ierusalim. 

    Autorul mai subliniază că Galileea este locul unde Isus a mai făcut încă un semn inainte de 

vindecarea minunată a fiului funcționarului regal, autorul reamintește astfel de minunea din 

Cana și închide narațiunea așa cum a început-o cu informații geografice reorientând atenția 

cititorului asupra călătoriei lui Isus.  

    Rinaldo Fabris comentează episodul evanghelic spunând că scurta relatare a vindecării se 

bazează pe dinamica drumului lui Isus iar faptul ca se pune un puternic accent pe acest drum 

nu este o întâmplare.   

     Șcena intâlnirii funcționarului regal și Isus se petrece rapid și este încărcată de dramatism, 

deducem din stăruința tatălui gravitatea stării fiului, acesta îl roagă să mearga cu el pentru a-i 

vindeca fiul muribund. Isus răpunde spunând ’’Dacă nu veți vedea semne și minuni, nu veți 

crede’’, părând pentu o clipă că urmează un refuz. Funcționarul regal sub presiunea stării grave 

în care se află fiul sau insistă ca Isus să se grabească pentru a mai apuca să-l salveze.            

Urmatoarele cuvinte ale Mântuitorului sunt ’’Mergi, fiul tău trăiește!’’, această poruncă joacă 

un triplu rol provoacând credința, capacitatea de supunere și în acelaș timp sunt vindecătoare.  

     Tatăl pleacă crezând aceste cuvinte iar când ajunge acasă, află de la slujitorii săi că starea 

baiatului a început a se îmbunătății la acelaș ceas când Isus a pronunțat cuvintele ce acum se 



dovedesc a fi fost vindecătoare. Se verifică astfel atât credința parintelui cât și autoritatea 

mesianică. 

     Se diferențiază mai multe multe teme, textul ridică problema morții, a vieții dar mai ales cea 

a credinței, primele doua fiind aici mijloace menite să crească capacitatea oamenilor de a crede 

în cuvânt fiincă până acum credința este generata doar de fapta concretă văzută sau verificată. 

Tatăl crede în Cuvânt, ajungând acasă iși demonstrează sieși că demersul sau este bun, 

generator de viață. Vestea despre vindecarea rezultată din porunca divină generează la rândul 

ei credință în casa funcționarului regal care de aceasta data nu mai cere validare mulțumindu-

se cu mărturia stăpânului casei.    

        Starea de ncesitate nu se identifică cu moartea care planează iminent asupra copilului ci 

în provocarea pe care Isus o lansează gradat prin cuvintele ’’Dacă nu vedeți semne și minuni, 

nu credeți’’  și prin faptul că face o vindecare la distanță. Necesară este depășirea unei faze 

nepotrivite a credinței, lucru pe care autorul îl subliniază repetând că semnele și minunile sunt 

motivele credinței, a căutării lui Isus sau a primirii cu entuziasm a Acestuia ca în cazul 

galileenilor care văzuseră minunile făcue în Israel. Aceeași idee este sugerata și în cazul 

relatarii întâlnirii cu samaritenii care cred inițial datorită mărturiei femeii samarinence ca mai 

apoi sa creadă în numar mare datorită cuvintelor lui Isus. Concluzia este că evanghelistul face 

o legătură între misiunea lui Isus și statutul credinței atunci când este raportat la faptele și 

cuvintele sale36. 

   Comentarile Parinților greci și nu numai, fac referire la creșterea spirituală a omului care îl 

caută pe Isus din nevoia de a-și salva fiul. Aceștia vorbesc despre credința imperfectă născută 

din semne și minuni, această imperfectiune este demonstrată în nevoia de a verifica minunea o 

dată constatată. Deci nu minunea neapărat generează credința matură care-i asimilează și pe 

ceilalți membrii ai casei ci ascultarea cuvântului Mântuitorului și experimentarea eficienței 

acestuia. 

   Teodor din Mopsuestia spune ’’credința imperfectă a fucționarului este facută perfectă de 

Domnul’’, Chiril de Alexandria identifică în comportamentul personajului, lipsa de credință în 

divinitatea lui Cristos. Ioan Crisostomul compară credința inițială a functionarului regal cu cea 

a centurionului din Cafarnaum, Augustin pastrează raționamentul stabilind o gradație și o 

 
36 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, traducere dr. Cristian Ungureanu, editura Sapienția, Iași 2016, 
pg 245-247 
 



opoziție între credința samaritenilor și cea a galileenilor. Melanchton și Calvin diferențiază cele 

doua etape ale credinței, inițial Isus este perceput ca un profet vindecător apoi în urma 

interacțiunii cu Acesta se naște credința de dicipol al lui Cristos. Toma din Aquino identifică 

trei etape de creștere, cea a credinței slabe din momentul în care tatăl imploră pentru fiul său, 

credința fermă care se adresează cu apelativul Doamne dar care este încă imperfectă fiindcă 

încă are dubii37.      

    Se poate deduce că exegeza acestui fragment evanghelic tratează itinerarul credinței, vorbind 

despre o maturizarea a acesteia. Se focalizează  opoziția dintre cele două stari experimentate 

de acelaș om, care inițial aproape nu are credință și conversiunea finală în urma caruia devine 

el la rândul său credibil și capabila sa convingă alți oameni. 

   Origene înțelege la nivel simbolic dubla prezență a lui Cristos în Cana ca fiind o referire la 

venirea istorică și cea finală a Domnului care are ca scop mântuirea Israelului. Sf. Toma de 

Aquino pastrează aceeași direcție vorbind despre cele două veniri în sufletul credincioșilor. 

Alte interpretări sibolice recunosc în functionarul regal rațiunea umană, boala are corespondent 

în pătimire iar vindecarea care are loc în ceasul al șaptelea trimite către sabat și cele șapte daruri 

ale Duhului Sfânt38.    

   Vindecări la distanță înfăptuite de către Isus se rgăsesc și la evangheliștii sinoptici, așa cum 

este cazul centurionului din Cafarnaum care intervine pentru vindecarea slujitorului său sau a 

mamei din ținutul Tirului care imploră pentru salvarea fiicei sale. Compararea celor trei 

vindecări evidențiază o structură comună: nevoia, cererea, reacția Mântuitorului care obligă la 

un raspuns pe cel care solicită vindecarea, cuvintele vindecătoare și verificarea. Răspunsul 

celor care cer vindecarea are dublu rol, pe de o parte ajută personajul direct implicat sa-l 

recunoscă pe Cristos în persoana lui Isus iar pe de alta parte are un rol pedagogic în sensul că 

este demonstrat modul în care omul trebuie să se raporteze la Dumnezeu și când devine credința 

roditoare.  

 

 

 

 
37 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, traducere dr. Cristian Ungureanu, editura Sapienția, Iași 2016, 
pg 252-253 
38 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, opere citate, pg 254 



VINDECAREA PARALITICULUI DE LA BETESDA SI DEZBATEEA DE LA 

IERUSALIM 

 

   A patra evanghelie prezintă episodul vindecării unui bolnav cronic. Fragmentul ce relatează 

minunea facută de Isus urmează aceeași structurctura tradițională, strea de boală, de nevoie a 

omului, interacțiunea dintre suferind și Cristos, rostirea cuvintelor vindecătoare și constatarea 

la care participă și comunitatea. 

  Episodul începe prin prezentarea locului și a motivului prezenței lui Isus acolo, se relatează 

vindecarea care este urmată de trei intâlniri diferite: dialogul fostului bolnav cu iudeii, a doua 

întâlnire a acestuia cu Isus și în final disursul adresat de Isus iudeilor, acesta discurs aducând 

și cheia finală de înțelegere a întregului episodului. 

  Spre deosebire de alte videcări relatate în evanghelii unde suferinzii îl caută pe cel despre care 

au auzit că are puterea de a înlatura boala de această dată Isus este cel care îl abordează pe 

bolnav intrebându-l dacă vrea să se vindece, autorul menționează că Isus cunostea suferința 

acestui om dinainte de a-i vorbi.  

  Întrebarea ’’Vrei să te faci sănătos’’, are rolul de a-l invita pe om să se implice prin adeziune 

liberă, consimțită dar mai ales prin implicarea conștiinței. Pentru a evita în acest fel o raportare 

la Dumnezeu care se epuizează în rânduieli bisericești formale, care nu găsește o motivație 

lăuntrică. Riscul fiind de a dezvolta o credință inutilă care are ca scop final propriul nostru eu 

și care nu poate sau are foarte puțin de a face cu o cinstire a lui Dumnezeu. Rolul prim al 

minunilor este de a duce la credință, dar este vorba de o credință statornică care nu se risipește 

în lipsa acestora, în mod contrar Cristos ar fi redus la nivelul unui mag care ne rezolvă 

problemele, un mod și o cale a intereselor noastre39. 

   Spațiul alocat vindecarii, faptul ca autorul nu mai caută să descrie emoțiile și reacțiile celui 

care este vindecat asa cum am văzut în alte relatări ci mai degrabă insita pe replica dată de Isus 

iudeilor, par să indice că evanghelistul se folosește de episodul restabilirii sanătății paraliticului 

pentru a prezenta acest discursul în care Mântuitorul vorbește despre misiunea sa istorică. 

    Vindecarea reprezintă pregătirea intrigii, construită în doua etape și anume revolta 

comunității iudaice față de nerespectarea sabatului care atrage raspunsul despre autoritatea 

 
39 Biserica păcătoșilor, Preot Varnava Iankos, trad. din lb. greacă Nicușor Deciu, Galați, editura Egumenița 2016, 
pg 46-49 



divină, urmat de reacția violentă a iudeilor la ceea ce ei consideră a fi blasfemie ’’pentru 

aceasta, căutau și mai mult să-l omoare’’. Punctul culminant este atins în replica dură construită   

ce conține mărturia despre lucrarea Fiului. 

   Evangelistul urmărește să transmită argumente despre legitimitatea celui care vorbește și 

acționează cu autoritatea Tatălui, autoritate care se face cunascută inițial prin cuvântul Fiului 

și care va fi imposibil de negat atunci când se va face auzit glasul Fiului Omului. . 

   Gestul de vindecare a lui Isus a mai fost interpretat și ca o dorință a autorului de a combte 

divinitățiile vindecătoare din mediul elenist, Isus fiind singurul capabil de a vindeca. Omul 

care-și aștepta de mulți ani salvarea în sanctuarele terapeutice tradiționale experimentează 

încetarea suferinței într-o clipă. Autoritatea Cuvântului nu depinde de alte intervenții sau de 

surprinderea momentului propice și nici nu poate fi limitată de alte conjuncturi cum ar fi 

respectarea sâmbetei. 

    Scurta ieșire din șcena a lui Isus are rolul de a pregăti cititorul pentru a aprofunda 

semnificația gestului, reîntâlnirea de la templu oferă această ocazie. Condiția de om vindecat, 

confirmată de către Mântuitor, este legată de starea sa spirituală ’’Iată, te-ai făcut sănatos. Să 

nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău’’. Așa cum am menționat și mai sus 

concepția conform căreia boala sau moartea sunt o urmare a păcatului este propie tradiției 

biblice. Isus opune însă aici păcatului viața și mântuirea, care pot fi oferite doar de către El în 

calitate de trimis al Domnului40.    

     Mediul iudaic cere socoteală pentru încălcarea sâmbetei, Isus le vorbeste despre autoritatea 

pe care o are de la Tatăl, revendicând dreptul de a se comporta ca Dumnezeu, de a vindeca, a 

învia și de a judeca. Raspunsu dat, nu îi convinge pe iudei care îl acuză de blasfemie ratând 

prin rigiditate șansa de a evita judecata și condamnarea-moartea, refuzând cuvântul nu pot 

accede la credință în dimensiunea sa cristologică. Auzul care se deschide sau de o potrivă se 

închide la glasul Fiului Omului atrage cele două sentințe pronunțate de catre Isus in discursul 

sau, acestea se refera la ‚’’învierea vieții și a judecății’’.  

   În dezbaterea finală răspunsul lui Isus este construit pe modelul dreptului biblic și iudaic 

conform căruia achitarea sau condamnarea se face în funcție de mărturii, ceea ce spune acuzatul 

ne având nici un fel de valoare. Marturiile care îi confirmă autoritatea divină lui Isus sunt, Ioan 

Botezătorul, semnele, Scripturile și Tatăl. Statutul său de trimis al Tatalui este mărturia cea mai 

 
40 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, opere citate, pg 266 



înaltă. Marturia de la oameni, mai exact a lui Ioan Botezătorul care a prezis venirea 

Mântuitorului, de aici și imaginea făcliei care reprezintă speranța mesianică, rămâne valabilă 

soluția finală se gaseșe în legitimitatea, care nu poate fi recunoscuta decât de Dumnezeu, în 

lucrarea Fiului care dă marturie în lume despre adevăr. În acest context vindecarea în zi de 

sâmbăta este o dovadă a autorității divine, Fiul acționează in rolul său de trimis al Tatalui ceea 

ce îi da dreptul de a se comporta la fel. Dumnezeu respectă sâmbăta făra a neglija rolul de 

Domn și judecător al lumii41.  

       Pr. Dr. Radu Ilaș explică într-o predică că dacă reluăm șirul logicii spirituale ebraice 

despere care știim că găsește radacina orcărei suferințe trupești într-o încălcare a poruncilor 

divine și căutăm o interpretare simbolică a paraliticului de la Betseda, putem înțelege acel, nu 

am om, ca referindu-se la nevoia pe care comunitatea o avea în acel moment de a gasi un drum 

spre adevarata credință. Ajutorul despre care vorbeste suferindul referindu-se la un îndrumător 

spiritual care să schimbe direcția atenției de la trup la spirit, de la regulile rigide care nu pot 

înălța pe om la dobândirea capacitații de a simți durerea celuilat și a raspunde cu delicatețe la 

aceasta. 

    Semnificații spirituale ale acestui episod evanghelic au fost gasite în comentariile sfințiilor 

parinți și ale celor din Evul Mediu, astfel cele cinci porticuri ale pișcinei reprezintă legea sau 

cele cinci ere ale lumii, apa este tot un simbol al legii care singură nu poate aduce mîntuirea 

așteptată de atâta timp. Cei 38 de ani reprezintă condiția imperfectă a omului sub lege, numarul 

perfect, 40 este atins prin cele două porunci ale iubirii. O altă linie interpretativă este una 

mistico baptismală Juan Maldonatus că acesta poate fi și sensul literal al textului, ceea ce își 

gasește argumentare biblică fiindcă Sf. Ioan Botezătorul anunță noul botez care va fi adus de 

către Cristos. Întelegem astfel cei 38 de ani de paralizie ca fiind starea celor ce se află în punctul 

cel mai înalt în care legea i-a putut duce iar de aici singura direcție posibilă fiind în jos, ceea 

ce se și întâmpla fiindcă legea devine un prilej de obține marirea proprie si nu mai este urmată 

spre slava lui Dumnezeu, mai mult devin surzi la auzul Cuvântului care s-a întrupat pentru a 

împlini mântuirea. 

   Chiar dacă vindecarea praliticului a avut loc în mod concret scopul acestui eveniment nu 

poate să îl vizeze în mod particular pe acesta fiindcă ceea ce urmează prin discursul lui Isus 

este o prezentare a iconomiei mântuirii. 

 
41 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, opere citate, pg 260-270 



VINDECAREA ORBULUI DIN NAȘTERE 

 

   Capitolul noua din Evanghelia după Ioan prezintă vindecarea orbului din naștere, ca și în 

cazul vindecarii paraliticului de la Betseda acțiunea se petrece sâmbăta, aspect care devine și 

de această dată motivul unei dezbateri. 

   Cheia de interpretare a acestui pasaj este oferită de către Isus la începutul relatării 

momentului. Întâlnirea orbului pe drum ridică întreabarea ucenicilor despre originea pacatului 

care i-a cauzat infirmitatea, întrebare care este legitimă fiind înrădacinată în cultura timpului, 

lipsa vederii este considerată dovadă de neclintit a existenței păcatului. Problema este în acest 

caz este cine a săvârșit pacatul, de vreme ce omul s-a născut nevăzător, el sau parinții săi. 

   ’’Nici el n-a păcătuit, nici părinții lui, dar ca să se arate lucrările lui Dumnezeu în el. Trebuie 

să înfaptuiesc, până este ziuă, lucrările Celui care m-a trimis, căci vine noaptea, cînd nimeni 

nu poate lucra. Cît timp sînt în lume, Eu sînt lumina lumii’’. Astfel răspunsul lui Isus vine să 

răstoarne logica iudaică.  

   Structura tradițională este pastrată parțial, starea de necesitate existând atât ca cerință fizică 

dar și spirituală, este pastrat și momentul interacțiunii dintre bolnav și Mântuitor în urma căruia 

se poduce minunea, doar că semnul este recunoscut de această dată doar de către cel asupra 

căruia este facut, comunitatea constată deschidera ochilor celui care până de curând era redus 

la stadiul de cerșetor însă ochii lor rămân închiși la lumina divină. Ca urmare pentru ei 

vindecarea orbului nu devine motiv de credința ci de neliniște. 

    Astfel o dată înfătuită vindecarea, aceasta este constatată de către vecinii care întâi au dubii 

cu privire la identitatea omului, apoi despre modul în care acesta s-a vindecat. Aceste întrebări 

sunt urmate de către marturia orbului care povestește cum i-au fost deschisi ochii. 

   Omul este dus în fața fariseilor care îl iteroghează și ei despre modul în care a fost vindecat. 

O parte di aceștia văd în minunea de care sunt informați un păcat fiindcă este încălcată legea 

sâmbetei, apar diferențe de opinii legate de gestul lui Isus. Interogatul ia poziție în față fariseilor 

și îl numeste pe Isus profet.  

    Urmează interogarea părinților, o a doua serie de întrebări adresată orbului și respingerea 

semnului prin alungarea omului vindecat din templu. O dată gonit acesta se reîntâlnește cu Isus 

pe care îi recunoaște ca Dumnezeu și judecător. 



    Relatarea acestui episod se înceie cu declarația lui Isus despre misiunea sa în lume și cu 

denunțarea păcatului fariseilor care se fac vinovați de un refuz încăpățânat de a-l recunoaște pe 

cel Trimis. 

    Prin gestul să Isus îi invită pe toți cei care iau parte la acțiune să depașească logica legii. 

Problema fiind aici nu legea în sine ci sitemul de valori pe care fiecare le-a construit în 

conștiința sa. Dreptatea omului religios din acea vreme nu reușește să vada mai deprte de  

rigiditatea unui set de reguli, ceea ce duce la o manifestare indiferentă, egoistă față de nevoia 

și suferința aproapelui. 

   Pr Wilhelm Dancă explică semnificația simbolică a vindecării orbului din naștere, acesta 

fiind un nume generic al omului care nu îl cunoaște pe Christos. Părintele profesor precizează 

că toți cei care iau parte la acțiune vorbesc despre Isus, discursurile fiind diferite în funcție de 

măsura în care aceștia sunt dispuși de a-l recunoaște. Personajele își vădesc pe măsură ce 

evenimentul se desfășoara propile limite, fiecare în parte suferă de propia sa formă de orbire 

spirituală. Vecinii constată vindecarea dar nu vad mai departe, ei manifestă o formă de miopie 

indusă de o indiferență religioasă, disting doar ce este aproape de ei și anume că cel pe care îl 

șiau a fi orb acum vede; fariseii datorită culturii lor devin curioși drept pentru care încep să 

investigheze însă imaginea, înțelegerea lor nu se limpezește fiindcă privesc de la distanță, 

refuză să se apropie de credință; părinții constată minunea petrecută cu fiul lor și recunosc în 

cercul restrâns al familiei lor intervenția lui Isus char și așa rămân blocați în frică42.  

   Alte interpretări ale textului fac referire la o înoire a omului înfăptuită de către Isus, 

argumentele unei astfel de interpretări se bazează pe gestul Mântuitorului care amestecă 

pământ cu salivă, amintind de crearea primei ființe umane, aceleași elemente pentru 

comentatorii medievali reprezintă umanitatea și divinitatea lui Cristos. Sfântul Augustin 

percepe ungerea ochilor orbului din naștere cu tină ca o posibilitate ca acesta să fi fost făcut 

catehumen iar porunca de a se spăla în pișcina din Siloe, adică a trimisului, reprezintă botezul 

în Cristos. Nu este trecută cu vederea nici credința supusa a orbului care nu cere nici o explicație 

ci face întocmai cum i s-a spus. Comentatorii catolici preiau interpretarea baptismală si pe cea 

a credinței exmplare si fac o paralelă între faptele lui Isus și eficacitatea sacramentelor43.    

 
42 Mysterium Christi II Meditații despre Postul Mare, Wilhelm Dancă, Oradea, editura Ratio et Revelatio, 2021, 
pg 107-114 
43 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, opere citate, pg 448 



   Chiril de Alexandria leagă de imaginea orbului de popoarele păgâne, care primesc lumina lui 

Cristos, pe care poporul lui Israel o refuză, fară a avea experiența profeților și a legii. Această 

interpretare este legată de declarația lui Isus care spune că este iluminare pentru unii și orbire 

pentru alții. Orbul din naștere devine reprezentantul credincișilor în momentul în care își 

perfecținează credința și declara deschis ’’cred, Doamne’’44. 

   Despre fragmentele biblice prezentate, atât cele veterotestamentare cât și cele 

neotestamentare se poate spune că urmăresc firul gradat al planului divin de mântuire. 

Dumnezeu se revelează gradat, pregatește pas cu pas drumul de reîntoarcere al omului care în 

urma păcatului originar nu-și mai cunoaște Creatorul. Din acest motiv El începe să se facă 

cunoscut treptat de-a lungul istoriei, proces care are ca scop de a pregati făptura Sa să-L 

recunoască în momentu întrupării. Minunile și semnele făcute de către Isus având rolul de a 

genera credință. 
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SUFERINȚA ȘI BOALA ÎN ÎNVĂȚĂTURA SFINTEI BISERICI 

 

   Biserica a încercat și încearcă în continuare să fie prezentă în toate domeniile unde se joacă 

destinul omului, astfel încât boala, durerea sunt integrate în misiune sa. Nu poate Biserica să 

nu manifeste compasiune și grijă față de cel apăsat de suferință, chinuit de întrebari dificile  

fiindcă în acest fel s-ar desprine de exemplul dat de Mântuitor. 

   Reflecții despre boală și suferință pot fi gasite atât la comentatorii medievali cât și la cei 

moderni. Aceștia stabilesc în expunerile lor o legătură între păcat și diferitele nenorociri care 

se pot abate asupra oamenilor. Concepția antropologică respinge teoriile de inspirație platonică 

care ar implica preexistența sufletelor împreună cu ideea transmigrării sufletelor în trupuri. 

Găsim la Ieremia și Ezechiel afirmată responsabilitatea individuală și distinctă. Dioniziu 

Cartusianul enumeră șase posibile cauze ale suferinței, acestea se referă la încercarea 

persoanelor, o alta posibilitate ar fi purificarea sau mărirea meritelor, ispașirea păcatelor propii 

și ale altora, nu în ultimul rând pentru a evita pedeapsa veșnică și pentru a-l preamări pe 

Dumnezeu. J. Maldonatus, J. Calvin preiau șirul de motivații iar F. Melanchton ajunge să 

enumere zece astfel de raționamente. Chiril de Alexandria dovedește o reținere respectuasă, el 

recomanda ca atunci când vine vorba de suferință și cauzele acesteia să ne controlăm 

curiozitatea, mai prudentă fiind o sobrietate înțeleaptă45. 

   Îndemnul Sfântului Chiril poate fi înțeles și ca o modalitate de a respecta demnitatea celui 

care are o afecțiune, aceste persoane au o fragilitate emoțională care trebuie protejată. O 

condiție de sănătate care nu are soluții pozitive presupune o conversație dureroasă în primul 

rând pentru bolnav și cei apropiați lui dar și pentru cel care este însărcinat cu transmiterea 

diagnosticului, acesta trebuiind să dea dovadă de mult tact pentru a nu adăuga un plus de 

suferință. Experiența nu-mi permite să-mi amintesc un moment în care să fi fost rezonabil de a 

căuta și a oferii un răspuns real la întrebarea ‚’’de ce trebuie să sufăr?’’ sau la revolta familiei 

care urmează să piardă un om drag. De multe ori situațiile grave impun, personelor responsabile 

de îngrijirea medicală, prin starea sufletească a celor implicați direct, o prezență atentă, 

implicată dar care să se manifeste cât mai puțin invaziv. 

 
45 Evanghelia după Sfântul Ioan, Rinaldo Fabris, opere citate, pg 445-446 



   Datele istorice care să ateste o implicarea a Bisericii în ingrijirea suferinzilor nu lipsesc, încă 

de la începuturile creștinismului a existat această aplecare către bolnav, sarac și în genere față 

de orice formă de durere. 

    Mărturi în acest sens ne revin de la Cyprian și Eusebius în lucrările lor ’’De mortalitate’’ sau 

’’Istoria Eclesială’’. Atitudinea creștinilor față de aceste realitați era dictată de parabola 

’’Bunului samaritean’’ care îndeamnă la milă și compasiune față de oricine se află în nevoie. 

Libertatea câstigată în urma edictelor de la 311 și 313, date de către Împaratul Constantin au 

condus la o activitate menită să ofere sprijin tuturor celor aflați în nevoie, fie ei orfani, bolnavi, 

săraci sau batrâni. Astfel primele hospice (termen ce provine din latinescul hospitium – camera 

de oaspeți), care în acea perioada cel mai des sunt numite xenodocheia (hotel) aveau ca scop 

găzduirea pelerinilor, a celor care duceau mesaje de la un episcop la altul dar și a celor 

dezavantajați, a bolnavilor sau a celor cu probleme mentale. În timp, unele din aceste locuri au 

început să se apropie de ceea ce înțelegem astăzi când ne referim la spitale. În secolul 4, 

xenodocheia erau deja instituții recunoscute, un rol în acest sens l-a jucat Împaratul Iulian 

Apostatul care a construit a cerut ca fiecare oras sa aibă câte o xenodocheia, el a încercat astfel 

să imite o atitudine populară a creștinilor în scopul de a câștiga adepți la religia păgână pe care 

dorea să o reînvie46. 

   Primele infirmeri aparțineau mânăstirilor și serveau la îngrijirea monahilor, în timp acestea 

au gazduit și laici iar tratamentul și îngrijirea care ereau ințial oferite de către persoanele 

consacrate a primit sprijin de la medici din afara mânăstirilor. Aceste spitale mânastirești erau 

o formă de practicare a carității creștine și nu aveau impuneri economice. Sf. Vasile al Cezareei 

este răspunzător de existența uniu spital(369) despre care se spune că ar fi avut secții dedicate 

diferitelor patologii inclusiv o secție dedicată bolnavilor de lepră care atunci sunt îngrijiți 

pentru prima oară, înainte masurile în ceea ce îi privea fiind de izolare. O descriere detaliată a 

acestui spital care cuprindea o zonă dedicată personalul medical, hospice pentru călători și 

săraci, ba chiar și o scoală ne-a rămas de la Grigore de Nazian care a ținut cuvântarea de la 

moartea sfântului. Sf. Ephraim stabilește un alt spital (375) care gazduia undeva la 300 de 

paturi în Edessa. În următoarele secole mai multe mânastiri dețineau astfel de spitale, inclusiv 

 
46 L. Cilliers, F. P. Retief, Evoluția spitalelor din antichitate până în Evul Mediu, National Library of 
Medicine, Curationis. 2002 Nov;25(4):60-6. doi: 10.4102/curationis.v25i4.806. accesat ultima 
oara pe data de 02/06/2022 



în perioada întunecată ce a urmat căderii Imperiului Roman aceste spitale au continuat sa 

funcționeze și să se dezvolte datorită mânăstirilor47.  

   Deja în secolul sase, spitalele mânăstirești se găsesc în tot imperiul Roman. Theodoric cel 

Mare (493-526) a încurajat inițiativele creștine care  aveau de aface cu spitalizarea. În 542 este 

construit primul spital din Lyon de catre Regele Childebert, menit să servească pelerinilor și 

cerșetorilor. Charlemange (747-814) dă un decret prin care fiecarei catedrale urmau sa-i fie 

alaturare o scoala, o mânăstire și un spital iar termenul xenodochia începe să fie înlocuit de 

către termenul hospitalium (Wallach 1951: Scrisoarea 56, Ad Eanbaldum). Cea mai imprtantă 

intiativă din perioada Evului Mediu ce vizează spitalele îi aparține lui Benedict de Nursia, 

acesta insistă ca îngrijirea data bolnavilor să fie facută cu dedicare și să fie de calitate, în acea 

perioadă Ordinu Benedictin setează standardul care plasează îngrijirea bolnavilor înaintea 

orcărei alte îndatoriri. În 742 în urma unui Conciliu Bisericesc Regula Benedictină este 

considerată ca fiind o regulă care ar trebuii să fie urmată de către toate persoanele consacrate, 

mânăstirile și spitalele48.  

   Pe măsură ce spitalele au început să fie asociate și eforturilor laice, mânăstirile au început să 

ofere îngrijiri în comunitate, ceea ce ne apropie și mai mult de imaginea sistemului de sănătate 

actual.  

   Societățile Islamice au și ele o mare contribuție în ceea ce privește atenția față de starea de 

sănătate. Acestea au preluat practici din alte tradiții pe care le-au îmbunătățit, astfel apare 

termenul de  bimaristan care este un azil pentru bolnavi. Acesta servea ca centru de tratament, 

se îngrijea de procesul de recuperare dar și de bătrânii și infirmii care nu aveau familie. Atasate 

marilor spitale existau școli și biblioteci unde erau studiate artele medicale. Medicii musulmani 

își ghidează practica lor dupa învățătura Profetului Muhammad care spune ca Dumnezeu când 

trimite o boală trimite și un remediu, astfel ei încearcă o abordare prin metode raționale și 

empirice. Primul spital musulman a fost dedicat bolnavilor de lepra, acesta a început să 

fuctioneze undeva la începutul secolului opt. Medicii care erau numiți să lucreze aici erau 

rasplătiți cu propietăți și salarii, bolnavii beneficiau și ei de stipendii mente să le ajute familiile. 

 
47 L. Cilliers, F. P. Retief, Evoluția spitalelor din antichitate până în Evul Mediu, National Library of Medicine, 
Curationis. 2002 Nov;25(4):60-6. doi: 10.4102/curationis.v25i4.806. accesat ultima oara pe 
data de 02/06/2022 pg 60-63  
48 L. Cilliers, F. P. Retief, Evoluția spitalelor din antichitate până în Evul Mediu, National Library of Medicine, 
Curationis. 2002 Nov;25(4):60-6. doi: 10.4102 
/curationis.v25i4.806. accesat ultima oara pe data de 02/06/2022 pg 63-64 



Spitalele s-au înmulțit cu timpul și au inclus servicii medicale mobile si îngrijiri medicale 

menite pentru cei încarcerați49. 

GAUDIUM ET SPES 

   Documentul Gaudium et spes, redactat cu ocazia Conciliului Vatican II, îsi propune să 

transmită un mesaj despre felul în care Biserica dorește să se așeze în slujba omului. Mesaj 

care este îndreptat  către omenirea toată, nu doar către comunitățile creștine. Scopul este de a 

prezenta, printre altele, modalitățile în care membrii Bisericii sunt chemați să activeze și să fie 

prezenți în interiorul comunității contemporane, conform învățăturilor evanghelice. 

   Alături de meditați și direcți despre demnitate peroanei, scopul sau ultim pot fi găsite în acest 

document raspunsuri la întrebări legate de ce poate aduce omul socetății, despre activitate, 

vocația acestuia în interiorul comunității. 

   Încât iubirea de Dumnezeu nu poate fi trăită fară iubirea de aproape, este ușor de înțeles ce 

ce ‚’’Gaudium et spes’’ identifică plinătatea legii în acea iubire generatoare de bucurie și 

speranță, atât de necesară orcărei comunității. 

   Instituțile trebuie sa aiba ca obiectiv binele persoanei așa cum și mediul social trebuie să 

promoveze binele comun și să-și asume în mod responsabil obligația de a-i sluji aproapelui cre 

este reprezentat de orice om care are o nevoie.  

  Aceste principii nu sunt straine sistemelor de sănătate ba chiar reprezită fundamentul modului 

de funcționare. Este definit și legiferat malpraxisul, încurajată egalitatea și diversitatea. Pâna 

la un punct moralitatea laică nu pare a se diferenția de învățătura Bisericii, totuși există puncte 

unde acestea se despart în mod ireconciliabil cum ar fi avortul, eutanasia , sinuciderea asistată. 

  Legat de felul în care sunt înțelese rolurile sociale, obligațiile față de comunitate, documentul 

conciliar declară că acestea trebuiesc să fie considerate o îndatorire sfântă, unul din principalele 

angajamente ale omului. Munca și talentul fiecăruia trebuie orientat atât pentru câștigarea 

existenței cât și pentru ameliorarea vieții comunității, pastrând conștiința vie a faptului că și 

acestea aparțin lui Dumnezeu.  

    Biserica se bucură de reușitele neamului omenesc fiindcă ele sunt înscrise în planul divin, 

atrage însă atenția asupra faptului că evoluția, creșterea puterii omului îl obligă pe acesta la o 

 
49 David W. Tschanz, Rădăcinile Islamice ale spitalului modern, martie/aprilie 2017, accesat pe pagina web 
https://www.aramcoworld.com/Articles/March-2017/The-Islamic-Roots-of-the-Modern-Hospital la data de 
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creștere a responsabilității, doar un astfel de echilibru poate susține o stare de bine. Am putut 

identifica acest mod de operare și în activitatea profesională propie încât obligațiile și 

responsabilitățile asistentului medical sunt în continuă schimbare, ultimele decenii au adus 

modificări în sistemul de sănătate care permit specializarea acestui grup profesional în manevre 

din ce în ce mai invazive care până de curând le erau interzise, condiția fiind demonstrarea 

cunoștințelor necesare obținerea competențelor practice și menținerea standardelor de calitate.   

   Creștinului i se cere să accepte că este călăuzit de către Dumnezeu în tot ceea ce face și să 

manifeste smerenie față de această realitate. Darurile Duhului Sfănt trezesc în unii oameni 

nevoia e a mărturisi adevărurile cerești iar în cazul altora nevoia de a se dedica slujirii 

pământești. Ambele împlinesc legea iubirii fiincă ambele slujesc aproapelui, trebuie menționat 

că la această misiune sunt chemați toți oamenii, contribuția adusă binelui aproapelui este o 

urmare a ascultării conștinței, a legii divine care este prezentă în fiecare om încă de la naștere. 

    Una din cele mai impresionante dovezi de respect făță de altă persoana am putut-o observa 

în atitudinea unei infirmiere care a reușit să dea altă înalțime gesturilor sale prin faptul că și-a 

asumat să cinstească demnitatea persoanei din fața ei, este vorba de o pacienta pe care din 

pacate am pierdut-o în acea zi și cereia tocmai îi făceam ultimele oficii, o data terminat 

protocolul toți ne grăbeam să mergem în pauză mai puțin K. care si-a tras un scaun lângă patul 

pacientei ne-a zâmbit zicând ’’mergeți, nu vreau să o las singură, am să stau cu ea până până 

vin cei de la cabana cu trandafiri’’. Nu stiu dacă această doamnă practică sau se idenifică cu 

vre o religie, stiu doar că felul ei de a se purta seamănă a rugăciune. Cu altă ocazie am surprins 

momentul în care un asistent de anestezie făcea semnul crucii asupra unui pacient care tocmai 

fusese indus în stare de inconstiență reversibilă pentru a fi operat. Biserica este îndreptățită în 

convingerea sa că prin eforturi individuale și gesturi comunitare deopotrivă se poate cotribuii 

la umaniizarea familiei mari pământești. 

    Biserica își îndeamnă membrii să-și implinească cu fidelitate îndatoririle pământesti fără a 

se depărta de spiritul evangheliei, fiindcă însăți credința cere ca fiecare să răspundă după 

chemarea sa. Trăirea unei vieți religioase separat de cea cotidiană este considerată a fi una din 

cele mai grave erori contemporane care poate primejdui mântuirea veșnică. Astfel legile 

fiecărei dișcipline, competențele individuale trebuiesc respectate si bine stăpânite ca în caz de 

nevoie,creștinii să fie capabili de a lua inițiative corecte, să ofere soluții eficiente.  



Laicii sunt martori ai lui Cristos în sânul comunității, tot binele pe care poporul lui Dumnezeu 

îl poate oferi celorlalți oameni decurge din faptul că Biserica este ’’sacramentul universal de 

mântuire’’. 

EVANGELIUM VITE 

   Scrisoarea enciclică Evangelium Vite a Suveranului Pontif Ioan Paul al II-lea tratează despre 

valoarea și inviolabilitatea vieții umane, surprinzând cu precizie lipsurile unor ideologii care 

se vor a fi umaniste. 

    Sf. Părinte subliniază responsabilitatea omului față de semenul său, față de cei mai slabi ai 

socetății cum sunt bătrânii, copiii, imigranții, bolnavii. În aceeași măsura condamnă orice 

formă de violență, acordând o atenție sporită atentatelor asupra vieții încă nenascută și ale vieții 

în stadiul ei final. Acestea sunt extrem de grave fiindcă înlocuiesc statutul de crima cu cel de 

drept în conștiința colectivă, astfel de modificări au fost acceptate de numeroase state și ca 

urmare au devenit intervenții gratuite ce sunt executate cu suportul personalului medical.  

   Această schimbare de optică în privința sensului omului, a îndatoririlor și obligaților sale, 

este generată de o criză culturală care se suprapune peste multe alte probleme sociale, ca umare 

valoarea vieții nu mai este percepută corect în ciuda faptului că la nivelul conștiinței aceasta 

este recunoscută ca fiind sacră și intangibilă. Se ajunge la un soi de selecție care respinge pe 

cel bolnav, cel cu defecte, în general pe cei care amenință bunăstarea și care ar avea nevoie de 

mai multă deschidere, iubire, îngrijire. Percepția deja denaturată este blurată în continuare de 

delasare vinovată, de violență, ură și nu în ultimu rând de un individualism care confundă 

statutul privilegiat al celor puternici cu dreptul de a-i nega pe cei slabi dacă aceștia amenință 

bunăstarea sau obișnuințele. Astfel vedem din ce în ce mai des contradicția prin care viața este 

un drept al fiecărui om și în acelaș timp sub pretextul libertății individuale este negată 

solidaritata, slujirea celuilalt pentru ca într-un final să existe condiții în care să fie posibilă 

negarea unei alte persoane. Papa Ioan Paul al II-lea numește această situație care este susținută 

de guverne și state, o tragică aparență de legalitate care trădează tocmai democrația pe care 

acestea vor să o promoveze, numește ca centru al acestei drame pierderea simțului lui 

Dumnezeu ceea ce modifică simțul omului, legea morală, capacitatea de diferențiere a omului  

de celelate creaturi ale lumii și de a vedea viața ca pe o realitate sacră. 

   Secularizarea valorilor se face simțită în forme care depăsesc legalitatea îndoielnică care a 

fost deja câștigată, este un proces care se pare că tinde să câștige din ce în ce mai multe drepturi 

asupra celor slabi care sunt resimțiti ca incomozi.  



   Din păcate gasesc corespondent în cele expuse până acum în experiența mea de asistent 

medical, deșii nu am lucrat în unități medicale care practica interventii cum este avortul sau 

eutanasierea. Chiar și în aceste condiții izul individualismulu dispus să zdrobească pe cel care 

deranjază prin dependență se face simtit, imi amitesc cum ginerele unei paciente care primise 

un prognostic de viață de o săptămână și care acum se afla sub tratament paleativ s-a declarat 

nemulțumit de faptul ca soacra lui depășise deja cu zece zile perioada de supraviețuire anunțată 

de medici, ceea ce ridica probleme în legătură cu o vacanță preplanificată și achitată, este o 

practică des întâlnită ca bătrânii să fie internați în timpul vacanțelor sau să nu poată fi externați 

pentru că familile refuză să îi ia din spital înainte ca serviciul social să asigure o formă de 

îngrijire capabilă să răspundă dependențelor pe care aceștia le manifestă. 

    Serviciile sociale menite sprijinirii celor vulnerabili sunt fară îndoială bune iar socetățile care 

au dezvoltat astfel de sisteme funcționale, profesiniste sunt demne de laudă. Problema apare 

când se produce o deresponsabilizare ce generează negarea sprijinului și a obligaților, problemă 

care nu este produsă de existența suportului social adică nu izvorăște din exterior ci ține mai 

de grabă de aspecte interioare descrise în Evangelium Vitae ca libertatea eului exaltat, al cărui 

efect de deformare a conviețuirii sociale este explicat. Privirea fixată exclusiv către propia 

persoană, ignorarea lui Dumnezeu, a oamenilor sunt pași siguri către hedonism.  

Individualismul prin natura sa iși îndreaptă eforturile către a obține pentru sine, orice necesitate 

a altui individ v-a fi analizată, cântărită și foarte des întâmpinată cu refuz fiindcă datoria pe 

care conștiința i-o prezintă omului ca pe o reacție normală, individualismul o transformă în 

obligație apăsătoare care dacă există posibilitatea trebuie evitată. Astfel apar situații dintre cele 

mai nenaturale, în care copilul refuză sa-și sprijine mama vârstnică, lucrătorul medical își 

neglijază pacienții iar exemplele pot continua. 

      O altă idee propusă pentru meditare de către Sf. Părinte, demască felul în care cultura unui 

materialism practic sărăcește grav relațiile interpesonale, trupul devine un mijloc de a obține, 

valoarea lui, stând în eficiență și funcționalitate. Se ajunge în acelaș punct în care cel ce are 

mai mare nevoie de sprijin este ignorat, am putut observa cum pacienți care nu puteau comunica 

au fost neglijați nu prin lipsă de îngrijire ci prin faptul că a lipsit capacitatea de a privi atent 

către ei și de a le recunoaște nevoile personale, această lipsă cred că nu greșesc când spun că a 

stat la baza sau cel puțin a favorizat cele mai grave erori medicale pe care le-am văzut, o astfel 

de situație s-a petrecut în cazul unui pacient care recent fusese evaluat ca fiind paleativ, a cărui 

stare de sănătate nu mai permitea alimentarea dar care în ciuda tuturor așteptărilo și-a revenit, 

însă restrictia alimentară a fost menținută în mod absurd încă un timp pentru că nu s-a cerut, 



reevaloarea. Tendința de a eschiva responsabilitatea, lipsa angajamentului activ sunt atitudini 

toxice, prin acestea negarea demnități celuilalt îmbracă alte forme care deși mai subtile decât 

un atac direct pot fi la fel de violente mai ales când este vorba de grupuri vulnerabile, raul pe 

care aceste atitudini îl pot face a fost surpins foarte bine în filmul artistic ’’Moartea domnului 

Lăzărescu’’, acesta este inspirat din cazul real al unui om care a fost transportat cu ambulanța 

la mai multe spitale unde i s-a refuzat de fiecare dată internarea, soluția finală a echipajului a 

fost de a-l înapoia la adresa de la care fost preluat, unde a încetat din viață în următoarele ore.      

Cercetarea responsabilă, atentă a celui în durere, nu poate fi înlocuită de nici un protocol, 

valorile normale ale funcțiilor vitale se aplică unui numar foarte mare de persoane fără a-i 

cuprinde însă pe toți iar incapacitatea de privi în mod real la nevoile celuilalt poate fi letală. 

    Pentru a combate comportamentele individualiste, a depășii confuzia binelui cu răul Papa 

Ioan Paul al II-lea îndeamnă la angajare în favoarea vieții căreia să-i recunoaștem măreția pe 

care Cristos o revelează, să acceptăm vocația creștină care cere dăruire totală lund putere pentru 

acestea din Euharistie. Întâlnirea euharistică să fie un semn al vieții care sprijină imitarea 

gesturilor, atitudinii lui Isus și ale Bisericii față de suferință, boală, marginalizare. Contrastul 

dintre amenițare, nepăsare și puterea darului lui Dumnezeu să fie în continuare generatoare de 

speranță pentru oameni.    

    ’’Plinătatea evangelică a mesajului despre viață este deja pregătită în Vechiul Testament’’, 

ne spune enciclica: ’’Iată, pun înaintea ta viața și moartea, binecuvântare și blestem. Alege 

viața ca să traiești tu și seminția ta’’. Dumnezeu dăruiește speranță, poporul său dobândește în 

fața amenințării morții coștiința că valoarea vieții omului este egală cu atenția Mântuitorului 

față de aceasta. De aceea Papa Ioan Paul al doilea ne încurajază să îndreptăm privirea către 

Cristos ’’Cuvântul Vieții’’, El fiind conform propiilor sale cuvinte ’’calea, adevărul și viața’’ . 

A sluji această cale, este o datorie pe care  Isus ne-a arătat prin exemplul vieții sale cum trebuie 

să o îndeplinim, demonstrând grijă atât pentru sufletul omului cât și pentru trupul său. 

    Slujirea celor în nevoie, ocrotirea fragilității, este felul în care Dumnezeu cere să fie iubit, 

ne spune evanghelistul. Iubindu-l pe Dumnezeu în alții, poporul său trăiește Evanghelia, ceea 

ce este cel mai eficient mod de a îngriji inima nouă, de a combate cultura morții și de a păstra 

speranța ca aceasta din urma nu poate să învingă.  

    Un ultim îndemn lansat în enciclica Evangelium Vitae se referă la promovarea unei educații 

care să slujască viața, necesitatea constituirii unei noi culturi a vieții la care să se poată raporta 

întreaga societate devine evidentă dacă evaluam nivelul de desensibilizare la acțiuni ce sunt 



îndreptate împotriva ei. Un discurs care se avântă violent în acuzații nu v-a fi capabil să înlăture 

cultura morții fiindcă gesturile marcate de agresivitate nu sunt convingătoare, de aceea este 

necesară implicarea educatorilor, a celor care se află în postura de a influența formarea 

conștiinței morale despre valoarea indisolubilă a vieții și nu în ultimul rând de a crea sisteme 

care să sprijine alegerea vieții. 

                            Samaritanus bonus 

   În 22 septembrie 2020 Congregația pentru Doctrina Credinței a publicat cu aprobarea Papei 

Francisc scrisoarea ’’Samariteanus bonus’’. Documentul afirmă cu tărie necesitatea respectării 

vieții, reafirmă poziția Bisericii în ceea ce privește eutanasia, suicidul asistat, diagnosticul 

prenatal practicat în scopul selecției, serviciul de paleație, în acelaș timp surprinde, descrie și 

propune modalități de abordare a încercărilor pe care bolnavului critic sau terminal le poate 

întâmpina. Un alt aspect important tratat aici este cum poate fi integrată familia în procesul de 

îngrijire și ni se reamintește că și aceștia au nevoie de a fi susuținuți la rândul lor. 

   Apare la o perioadă însemnată de timp după enciclica Evanghelium Vite a Papei Ioan Paul al 

II-lea, a cărei doctrină și viziune o împărtășește putându-se spune chiar că propune o aducere 

la zi a acesteia dacă luam în considerare faptul că lumea medicală a avut parte de modificări 

importante în cei 25 de ani care despart cele doua texte. Societatea însăși privește și întelege 

altfel viața. 

    Documentul începe cu prezentarea Bunului Samaritean ca fiind standardul cel mai înalt de 

îngrijire a celui aflat în durere, acesta îl prefigurează pe Cristos care îngrijeste atât de sufletul 

cât și trupul oamenilor. Suntem îndemnați să preluăm din cele două exemple, deschiderea, 

răspunsul prompt la durera aproapelui, să insuflăm inimii noastre capacitatea de a recunoaște 

și respecta demnitatea persoanei. 

     Progresul tehnologic este salutat cu speranță față de binele pe care îl poate produce, se 

menționează însă ca acesta trebuie să fie acompaniat de o creștere a dișcernământului moral 

astfel încât nici o intevenție să nu aiba ca efect dezumanizarea. Actul medical trebuie să 

comporte simultan profesionalism și moralitate, de exemplu în cazul recoltării de organe 

pacientul este conectat la monitoare care anunță în timp real producerea decesului, astfel 

prelevarea de organe nu se face atâta timp cât pacientul prezină semne de viață, fară această 

tehnologie intervenția nu ar fi posibilă fiindcă constatarea decesului care este o cerință morală 

și legală ar cere prea mult timp iar organele nu ar mai fi viabile. 



   Managementul medical, complexitatea sistemelor adoptate în domeniu trebuiesc exploatate 

pentru utilitatea lor fără a lăsa actul medical să devină o relație impersonală. Protocolul  

prestabilit, eficiența nu trebuie să primeze în fața siguranței sau a realității faptului că fiecare 

om este unic, irepetabil. Respectarea demnității este o obligație etica, morală și profesională.  

     Bunul samaritean este prototipul de recunoaștere a demnității umane, el privește cu ’’o 

inimă care vede’’, demonstrează caritate, responsabilitate, investește ceea ce are în recuperarea 

necunoscutului pe care l-a gasit aproape mort și făgăduiește inclusive câștigul său urmator. 

Mesajul fiind că viața este demnă de tot efortul, ea trebuie protejată și promovată în orice 

situație cu atât mai mult în rândul grupurilor vulnerabile. Etica medicala se înrudește cu acest 

mesaj prin propiul ei dicton care spune că înainte de orice alceva scopul este de a nu face rău. 

Un pericol crescut de a trăda această mentalitate apare mai ales in țările ale căror guverne susțin 

legislativ forme al suicidului asistat sau a eutanasierii. Scrisoarea Samariteanus bonus alături 

de alte scrisori pastorale își propun să ofere o clarificare necesară despre felul în care bolnavii 

critici și cei terminali trebuie să fie îngrijiți. 

    Felul în care Samariteanul Milostiv relaționează cu omul ranit, responsabilitatea de care dă 

dovadă însumează viziune Bisericii care condamnă oprirea îngrijirii atunci când vindecarea nu 

este posibilă. Moartea, ne explică textul, este o limită pe care medicina trebuie să o accepte ca 

parte a condiției omului, drept urmare personalul medical trebuie să fie instruit și pregatit să 

sprijine bolnavul și pe cei apropiați ai săi. O cerință morală fundamentală care se aplică celor 

responsbili de îngrijirea pacienților gravi și terminali, este aceea de a pricepe valoarea 

persoanei umane și cu aceasta în minte să se producă orice fel de comunicare. De multe ori 

primirea unui diagnostic nefavorabil, provoacă mai multă durere decât este necesar printr-o 

comunicare brutala, care neagă demnitatea, umanitatea celuilalt. Astfel de momente trebuiesc 

pregătite, pentru a putea informa pacientul despre starea să într-un mod demn, asertiv plin de 

compasiune. 

    Îngrijirea bolnavului terminal trebuie să aibă în vedere integralitatea persoanei, îngrijirea 

trebuie să fie fizică, psihologică, socială, familială și religioasă. Rețin în acest sens o pacientă 

care m-a uimit prin grația pe care a avut-o în a-și purta boala, stiu sigur că a fost într-un mediu 

în care au fost satisfăcute toate aceste nevoi, ceea ce nu stiu este dacă serenitatea ei a fost un 

rezultat al acestui sprijin multidisciplinar sau a ținut mai de grabă de calități personale. 

   Absența credinței, teama de durere și moarte, pot contribuii considerabil la dorința de a 

recurge la gesturi ca suicidul asitat, eutanasia. Sprijinul celor din jur poate ajuta pe cel aflat în 



situație de criză. Cunosc cazul unui pacient care a anunțat că v-a recurge la suicide dacă v-a 

afla că are o anumită boală, și-a declarant dorința de a nu fi informat, motiv pentru care 

discutarea rezultatelor și a tratamentului a fost făcută cu aparținătorii, iar pe tot parcursul 

tratamentului la care a răspuns foarte bine cei care îl îngrijeau au organizat în asa fel secția ca 

el să poată fi tratat într-un loc separat pentru a fi ferit de întâlnirea cu alți pacienți care aveau 

aceeași boală.  

    Sensul suferinței rămâne un subiect dificil, care necesită multă sensibilitate atunci când este 

tratat, scrisoarea la care ne referim în acest caz propune modelul celor doua direcții spre care 

Isus iși orientează privirea în momentul său de suferiță, întâi privește catre Tatăl pentru a lua 

speranță, apoi privește către Sf. Fecioară și catre Ioan pentru a oferi sprijin. Încercarea de a 

oferii grija manifestată la locul Crucii ca răspuns la nevoilor celor care  
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