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Comunicat al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) 
 

Referitor la intervențiile din mass-media și televiziune ale profesioniștilor în sănătate 
mintală cu privire la cazuri grave de violență, suicid, crime etc. cu implicații penale în desfășurare 
precizăm atât pentru opinia publică cât și pentru cadrele medicale următoarele:                       

ARPP se delimitează oficial de pozițiile neconforme cu statutul asociației și spiritul 
profesiunii de medic psihiatru, care contravin atât Codului deontologic al Colegiului Medicilor din 
România cât și reglementărilor internaționale referitoare la psihiatrie.    
 Pronunțarea cu certitudine profesională asupra discernământului critic înaintea evaluării în 
comisia de expertiză medico-legală, reprezintă un model deontologic și etic dezaprobat de către 
corpul profesional psihiatric din România, reprezentat de ARPP. Diagnosticul în specialitatea 
psihiatrie se conturează pe baza unor criterii diagnostice clare bazate pe examinarea directă, 
nemijlocită a persoanei. Precizăm că expertiza medico-legală psihiatrică reprezintă rezultatul unui 
travaliu științific complex, de mare finețe și înaltă responsabilitate profesională, care analizează 
toate dovezile medicale și judiciare necesare pentru aprecierea cu acuitate a discernământului critic 
în momentul comiterii faptelor.                                                                        Reiterăm cu fermitate 
că opinii profesionale exprimate public în afara cadrului riguros științific și legal pot avea doar 
caracter speculativ. Intervențiile profesioniștilor în sănătate mintală în mass-media, 
nefundamentate și neargumentate pe baza tuturor documentelor, probelor și examinărilor directe 
complexe psihologice, psihometrice și psihiatrice, pot fi periculoase inducând nejustificat stări de 
tensiune și temere în rândul populației.      Considerăm 
inadmisibile aprecierile și comentariile privind discernământul critic, respingerea  a priori a 
posibilităților de reabilitare precum și speculatiile in legătură cu viața privată a oricărei persoane 
care contravin scopului, misiunii și atitudinii de medic.     În 
respect absolut față de libera exprimare a opiniilor și corecta informare a publicului, reamintim 
tuturor profesioniștilor în sănătate mintală care se exprimă public prin intermediul mijloacelor 
mass-media să țină cont de principiile etice și să facă  permanent referință la ancorele solide ale 
nobilei profesii medicale.        Ilustrăm cu un 
fragment din DECLARAȚIA DE LA MADRID PRIVIND STANDARDELE ETICE PENTRU 
PRACTICA PSIHIATRICĂ - adoptata de Adunarea Generală a Asociației Mondiale de Psihiatrie 
pe 25.08.1996, revizuita ulterior la Hamburg, Germania, pe 08.08.1999, la Yokohama, Japonia, pe 
26.08.2002, la Cairo, Egipt, pe 12.09.2005, și la Buenos Aires, Argentina, pe 21.09.2011: Ghid  
privind situații specifice – Psihiatrii care se adresează presei: “În toate contactele cu presa, 



 

 

psihiatrii trebuie să se asigure că persoanele cu tulburări psihice sunt prezentate într-o manieră în 
care își păstrează demnitatea și mândria și care reduce stigmatizarea și discriminarea împotriva 
lor(...). Pe măsură ce percepția publică a psihiatrilor și a psihiatriei se reflectă asupra pacienților, 
psihiatrii se asigură că în contactul cu mass-media reprezintă profesia de psihiatrie cu demnitate. 
      Psihiatrii nu trebuie să facă anunțuri către mass-
media cu privire la prezumția de psihopatologie asupra oricărei persoane. În prezentarea 
rezultatelor cercetărilor în mass-media, psihiatrii trebuie să asigure integritatea științifică a 
informațiilor oferite și să țină cont de impactul potențial al afirmațiilor lor asupra percepției publice 
asupra bolilor mintale (...)”.   
         În sinteză, reafirmăm fără rezerve deschiderea ARPP în fața mass-media pentru o 
informare corectă, profesionistă și adecvată, prin specialiști recunoscuți, dedicați, cu solide 
cunoștințe și experiență clinică, care reprezintă corpul profesional psihiatric din România. 


