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COMUNICAT DE PRESA 

 

 

Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie dorește să facă unele precizări în legătură cu 

informaţiile apărute în mass media, generate de anchetele recente desfăşurate de Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiţie cu privire la modul în care au fost efectuate un număr de 

studii clinice în psihiatrie.  

Asociaţia Română de Psihiatrie şi Psihoterapie își arată toată disponibilitatea în sprijinirea 

demersurilor întreprinse de autorităţi pentru lămurirea situației privind respectarea normelor legale 

în desfășurarea de studii clinice și protejarea drepturilor pacientului.  

Suntem în total acord cu sancţionarea conform legii a încălcării acestor norme de către personalul 

responsabil de buna implementare și desfășurare a studiilor clinice. 

Pe de altă parte, considerăm că prezentarea în mass media a anchetei în curs nu oferă o imagine 

reală și completă asupra problemei prezente, contribuind astfel la stigmatizarea profesiei de 

psihiatru, a persoanelor suferinde de tulburări psihice și a relației medic-pacient din România. De 

asemenea, considerăm că etichetarea drept ilegale, de către mass media, a studiilor de cercetare în 

domeniul medical în general și în psihiatrie în particular reprezintă o atitudine incorectă, trimițând 

în derizoriu conceptul de servicii medicale bazate pe dovezi, necesar progresului medical, oriunde 

în lume.  

Cercetarea medicală reprezintă o obligație profesională și morală a tuturor medicilor în vederea 

creşterii calităţii serviciilor de sănătate oferite către populaţie. Desfăşurarea studiilor clinice 

medicale se desfășoară în România în conformitate cu Declaraţia de la Helsinki, cu regulamentele 

Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) şi ale Administraţiei pentru Alimente şi 

Medicamente (FDA), în acord cu legislația națională în vigoare. Trebuie respectate proceduri clare 

și stricte, aprobate de Ministerul Sănătății, Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale (ANMDM) și Comisia Națională de Etică, încălcarea protocoalelor de studiu sau a 

oricăror alte reguli de conduită în relația cu pacientul fiind inacceptabilă, sever sancționată și 

deschis condamnată de comunitatea medicilor de pretutindeni. 

Prin generalizarea unei situații particulare la întregul grup profesional şi prin utilizarea unor termeni 

stigmatizanţi precum “pacienții psihici - cobaii psihiatrilor”, “pacienţi psihici lipsiți de 

discernământ”, “studii clinice ilegale”, “introducerea pe piață a unor medicamente care au afectat 
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sănătatea oamenilor….” 50 de psihiatri penali", “sistem de crimă organizată”, “Mengele” etc., se 

alimentează o falsă percepție asupra psihiatrilor români, fiind prezentați în mass-media ca o 

categorie socio-profesionala subalternă și potențial capabilă de atitudini şi acte nedemne de profesia 

medicală. Psihiatrii au și își asumă o cu totul altă menire, fundamentată pe respectarea persoanei 

umane, pe normele bunului simț și ale solidarităţii în fața dificultăților vieții, promovând o 

apropiere empatică faţă de cele mai grave şi dezumanizante forme ale suferinţei. 

Atragem atenţia asupra faptului că prezenţa unei boli psihice nu implică, de cele mai multe ori, lipsa 

de discernământ a persoanei afectate şi prezentarea în mass media a persoanei cu tulburări psihice 

într-o astfel de manieră discriminează această categorie de populaţie şi contravine cu drepturile 

pacientului de a alege cele mai avansate metode terapeutice disponibile.  

Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie recunoaşte rolul deosebit de important al mass media 

ca formator de opinie si privește cu îngrijorare accentuarea fenomenului de stigmatizare față de 

domeniul sanatatii mintale din România.  

O campanie mediatică împotriva unei întregi comunități profesionale poate determina îndepărtarea 

pacienţilor de psihiatri şi de serviciile de asistenţă în sănătatea mintală, având repercusiuni atât 

asupra prevenţiei, tratamentului şi integrării socio-profesionale a persoanelor care suferă de 

tulburări psihice cât şi asupra întregii societăţi civile.  

Și pentru acestea suntem cu toții responsabili. 
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