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Comisia Patriarhală pentru Problemele Familiei şi Ocrotirea 

Maternităţii şi Copilăriei a Bisericii Ortodoxe Ruse, 

Despre drepturile părinților referitoare la îngrijirea sănătății 

copilului și la imunoprofilaxie (2019)1 

 
 

Comisia Patriarhală pentru Problemele Familiei şi Ocrotirea Maternităţii şi 

Copilăriei a primit solicitări pentru a comenta discuțiile publice despre măsurile 

propuse de legiuitorii individuali, departamentele guvernamentale și specialiști 

pentru a creşte acoperirea cu vaccinuri preventive a populației, în special a 

copiilor. 

Recent, la unele evenimente la nivel înalt, au fost propuse spre dezbatere 

publică îndeosebi următoarele măsuri: 

- restrângerea drepturilor părinților privitoare la consimțământul voluntar 

informat față de vaccinarea profilactică a copiilor sau de a o refuza; 

- restrângerea drepturilor copiilor nevaccinați de a participa la cursuri în 

instituțiile de educație; 

- introducerea de buletine obligatorii de vaccinare pentru copii (inclusiv cele 

electronice) și menționarea în ele a motivelor refuzului unor anumitor vaccinuri; 

- limitarea răspândirii informațiilor critice la adresa prevenției prin vaccinare. 

În această privință, Comisia Patriarhală consideră că este necesar să afirme 

cele ce urmează: 

„Biserica Ortodoxă are un respect considerabil pentru activitățile medicale, 

care se bazează pe manifestarea iubirii, având ca scop prevenirea și alinarea 

suferinței umane”.2 Grație progreselor din știința medicală, inclusiv în sfera 

prevenției, au devenit posibile prevenirea și tratarea unor numeroase boli, precum 

și deloc neglijabila alinare a suferinței oamenilor. 

Biserica nu evaluează eficacitatea și riscul efectelor secundare ale unor 

intervenții medicale specifice și ale medicamentelor. O astfel de evaluare 

constituie subiectul cercetării fundamentate pe dovezi științifice și pe discuția 

 
1 https://russian-faith.com/news/russian-orthodox-church-officially-opposes-compul 

sory-vaccinations-children-n2136; originalul în limba rusă, aici: http://pk-semya.ru/ 

novosti/item/7319-o-pravakh-roditelej-v-sfere-zaboty-o-zdorove-rebenka-i-immuno 

profilaktiki.html. 
2 Fundamentele concepţiei sociale a Bisericii Ortodoxe Ruse, XI.1. 

https://russian-faith.com/news/russian-orthodox-church-officially-opposes-compul%20sory-vaccinations-children-n2136
https://russian-faith.com/news/russian-orthodox-church-officially-opposes-compul%20sory-vaccinations-children-n2136
http://pk-semya.ru/%20novosti/item/7319-o-pravakh-roditelej-v-sfere-zaboty-o-zdorove-rebenka-i-immuno%20profilaktiki.html
http://pk-semya.ru/%20novosti/item/7319-o-pravakh-roditelej-v-sfere-zaboty-o-zdorove-rebenka-i-immuno%20profilaktiki.html
http://pk-semya.ru/%20novosti/item/7319-o-pravakh-roditelej-v-sfere-zaboty-o-zdorove-rebenka-i-immuno%20profilaktiki.html
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academică liberă dintre specialiști. În același timp, „Biserica avertizează cu privire 

la încercările de absolutizare a oricăror teorii medicale”,3 amintind că 

perspectivele științifice ce se dezvoltă trebuie întotdeauna să fie deschise unei 

justificate analize, care poate foarte bine duce la corectarea și uneori la schimbarea 

ideilor încetățenite. 

În același timp, Biserica nu poate să se sustragă de la evaluarea aspectelor 

morale ale acestui domeniu de activitate umană. Poziția ei, îndeobște, are la bază 

următorul principiu: „Relația medic-pacient ar trebui să se bazeze pe prețuirea 

onestității, a dreptului de alegere, a demnității individului. Manipularea omului 

este de neacceptat chiar și în numele celor mai bune scopuri”.4 

În primul și în primul rând, preocuparea pentru binele copiilor, inclusiv 

pentru sănătatea lor, este încredințată de Dumnezeu părinților lor. Statul și 

societatea trebuie să respecte prioritatea drepturilor și a responsabilităților 

parentale ce se bazează pe presupoziția bunei lor credințe. Părinții sunt cei în 

măsură să ia deciziile privitoare la creșterea, educația și sănătatea copiilor lor. 

Excepția de la acest principiu poate fi prilejuită doar de anumite fapte intenționat 

dăunătoare ori criminale ale părinților.  

Merită amintit faptul că recunoașterea în sistemele legale ale diverselor țări a 

nevoii pentru consimțământul liber informat față de intervențiile medicale și 

dreptul de a le refuza reprezintă o consecință a condamnării crimelor naziste de 

către Tribunalul de la Nürnberg, incluzând manipulările și experimentele medicale 

obligatorii întreprinse pe oameni. De atunci, respectul pentru aceste principii etice 

și legale au devenit caracteristica obișnuită oricărei societăți normale. 

Aceste principii sunt recunoscute în legislația rusă. Un număr de legi federale 

proclamă dreptul părinților de a-și da consimțământul liber și informat 

intervențiilor medicale asupra copiilor lor, incluzând vaccinarea preventivă ori 

refuzarea ei.5 

Este bine cunoscut că, pe lângă riscul bolilor infecțioase, există de asemenea 

riscul unor grave complicații – și chiar a morții – ca urmare a vaccinării 

profilactice. Într-o atare situație, numai pacientul este cel în măsură să își asume 

decizia. În cazul unui copil, părinții sunt cei care trebuie să aleagă în fiece caz în 

parte. Nimeni nu are dreptul să facă această alegere în locul lor, chiar dacă ar fi 

ghidat de cunoașterea bine informată a copilului.  

 
3 Ibid., XI.3. 
4 Ibid., XI.3. 
5 Art. 20 h. 2 al Legii Federale „Principiile ocrotirii sănătății cetățenilor din Federația 

Rusă”, art. 5 p. 1 și art. 11 p. 2 al Legii Federale „Despre imunoprofilaxia bolilor 

infecțioase”, art. 7 p. 2 al Legii Federale „Despre prevenirea și răspândirea tuberculozei în 

Federația Rusă” etc. 
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Comisia Patriarhală consideră că: 

1. Părinții trebuie să își mențină dreptul de a lua deciziile informate privitoare 

la sănătatea copiilor lor, inclusiv în cazul vaccinărilor preventive, fără să fie supuși 

vreunei presiuni. Persecutarea părinților pentru exercitarea acestui drept este 

inadmisibilă. 

2. Părinții nu trebuie să fie obligați în niciun fel să comunice motivele pe care 

se bazează alegerile lor. Faptul intervenției medicale sau al refuzului trebuie să 

rămână un secret medical protejat de lege.  

3. Dreptul copiilor la educație – inclusiv posibilitatea studierii în instituțiile 

de educație –, nu trebuie să fie îngrădit pe motiv că părinții lor au refuzat să își dea 

acordul realizării vaccinării lor preventive, cu excepția cazurilor răspândirii în 

masă a bolilor infecțioase ori imediata amenințare a izbucnirii epidemiilor. 

4. Părinților trebuie să li se îngăduie să ia propriile decizii, să primească și să 

cerceteze independent diverse informații, inclusiv informații critice. Îngrădirea 

difuzării de informații critice referitoare la profilaxia prin vaccinare nu va duce la 

creșterea încrederii părinților în profesioniști și în sistemul de îngrijire a sănătății. 

O asemenea încredere poate fi înlesnită doar prin oferirea onestă și deschisă de 

informații complete, verificate și sigure, inclusiv asupra riscurilor asociate 

vaccinării ori anumitor scheme de vaccinare. 

Concluzionând, Comisia Patriarhală pentru Problemele Familiei şi Ocrotirea 

Maternităţii şi Copilăriei nu poate sprijini măsurile menționate anterior.  

 

Trad. din limba engleză de Mihaela Drăghici 

 


