EDITORIAL

Argument
Desigur cå, în condi¡iile în care în lume apar mii de reviste medicale, în condi¡iile
în care ¿i la noi apar zeci de reviste medicale, destinate mai ales medicului de familie,
¿i în condi¡iile în care internetul ne oferå o maså imenså de informa¡ii din toate
domeniile medicinei, se pune pe drept cuvânt întrebarea de ce mai este nevoie de încå
o revistå medicalå, sau mai bine zis, cum am avut noi curajul så scoatem încå o
revistå medicalå destinatå medicului de familie, pe care to¡i se înghesuie så-l informeze.

Î

n primul rând, am pornit de la constatarea
cå, de¿i apar foarte multe reviste medicale
destinate medicului de familie, care
reprezintå o mare pia¡å de desfacere în
acest domeniu, majoritatea lor nu acoperå
toate problemele cu care este confruntat, de fapt,
medicul de familie.
Majoritatea editorilor cred cå dacå amestecå
mai multe articole din diferite specialitå¡i, tratate
ceva mai superficial, ob¡in o revistå dedicatå
medicului de familie. Este adevårat cå medicina
de familie este o specialitate multidisciplinarå ¿i
cå, pentru a putea rezolva problemele extrem
de variate ¿i de complicate cu care este confruntat, medicul de familie ar trebui så aibå cuno¿tin¡ele ¿i deprinderile de bazå din toate specialitå¡ile
medicale cu care medicina de familie se intersecteazå. Dar nu toate problemele din celelalte
specialitå¡i au aceea¿i importan¡å pentru medicul
de familie ¿i medicina de familie nu se reduce
doar la cuno¿tin¡ele ¿i deprinderile preluate de
la celelalte specialitå¡i medicale.
Pentru cå, de¿i este o specialitate multidisciplinarå, medicina de familie nu reprezintå totu¿i
un amestec de cuno¿tin¡e ¿i deprinderi luate la
întâmplare de la celelalte specialitå¡i medicale, ci
un sistem bine organizat ¿i structurat de cuno¿tin¡e ¿i deprinderi preluate de la celelalte specialitå¡i, care, alåturi de cuno¿tin¡ele ¿i deprinderile
specifice, så poatå da na¿tere unei specialitå¡i
capabile så rezolve în mod concret problemele

extrem de variate ¿i de complicate cu care este
confruntat medicul de familie. Pentru a ob¡ine
acest lucru este nevoie de o adevåratå strategie
de formare ¿i de informare a medicului de familie,
de cunoa¿terea profundå a problemelor cu care
este confruntat acesta, de selec¡ionarea problemelor ¿i de o anumitå consecven¡å în tratarea
lor, pentru a acoperi într-o anumitå perioadå de
timp, determinatå de rata de înnoire a cuno¿tin¡elor medicale, care a ajuns sub 4-5 ani de zile,
toate problemele cu care este confruntat medicul
de familie, în func¡ie de importan¡a lor.
În al doilea rând, am constatat cå foarte pu¡ine
reviste medicale destinate medicului de familie
se ocupå de problemele specifice medicinei de
familie, a¿a cum ar fi problemele medicale ale
omului sånåtos, problemele medicale ale familiei,
problemele preven¡iei primare ¿i secundare,
problemele primului contact medical, ale deciziei
ini¡iale, ale tratamentului ambulator, ale continuitå¡ii asisten¡ei medicale ¿i a¿a mai departe. Iar
aceste probleme nu pot fi preluate de la celelalte
specialitå¡i, ci trebuie studiate de medicul de familie, care ar trebui så se implice mai mult în
cercetarea ¿tiin¡ificå.
A fost o vreme în care practica ¿i cercetarea
evoluau ca douå universuri paralele. Cercetåtorii
î¿i vedeau de cercetarea lor, iar practicienii î¿i
vedeau de practica lor. A¿a se face cå acum 1015 ani fondatorii medicinei bazate pe dovezi au
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constatat cå doar o micå parte dintre deciziile
medicale erau luate pe cele mai valide dovezi ale
¿tiin¡ei contemporane. Aståzi se pretinde înså, pe
bunå dreptate, ca toate deciziile pe care le luåm
så fie bazate pe cele mai valide dovezi ale ¿tiin¡ei.
Aceasta înseamnå o apropiere a practicii de cercetare ¿i a cercetårii de practica medicalå, pentru
cå practicianul este cel care sesizeazå problemele
cu care este confruntat, iar cercetåtorul este cel
care cautå så gåseascå solu¡iile cele mai bune ¿i
ambii urmåresc, de fapt, îmbunåtå¡irea stårii de
sånåtate a popula¡iei.
Pe de altå parte, revistele ¿i tratatele medicale
se ocupå doar de partea ¿tiin¡ificå a practicii medicale, de¿i, datå fiind marea complexitate ¿i
variabilitate a fenomenelor din patologia umanå,
practica medicalå reprezintå nu numai o ¿tiin¡å,
ci ¿i o artå. W. Osler spunea cå practica medicalå
este o artå bazatå pe ¿tiin¡å, deoarece chiar ¿i
pentru a putea aplica cele mai bune dovezi ale
¿tiin¡ei contemporane în practica medicalå este
nevoie de o anumitå experien¡å clinicå. De aceea
D.H. Sakett a fost obligat så modifice, în anul
2002, defini¡ia pe care a dat-o, în 1995, medicinei
bazate pe dovezi, în care spunea cå medicina
bazatå pe dovezi reprezintå aplicarea con¿tientå
¿i judicioaså a celor mai bune dovezi ale ¿tiin¡ei
contemporane în practica medicalå, ¿i så recunoascå

6

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. I, NR. 1-2, AN 2006

faptul cå medicina bazatå pe dovezi reprezintå
integrarea celor mai bune dovezi, cu experien¡a
medicului ¿i valorile bolnavului.
Toate celelalte specialitå¡i s-au dezvoltat pe
seama unor tehnologii. Doar medicina de familie,
dispunând de o dotare foarte modestå, se bazeazå în continuare pe metoda clinicå. De aceea,
fårå a ignora aspectele tehnologice, o revistå
destinatå medicului de familie ar trebui så acorde
importan¡a cuvenitå metodelor clinice ¿i sim¡ului
clinic, pentru cå, neputând fi un tehnician, a¿a
cum sunt ceilal¡i speciali¿ti, medicul de familie
trebuie så fie cel mai bun clinician.
În sfâr¿it, aflându-se în prima linie a asisten¡ei
medicale, medicul de familie se situeazå la interfa¡a dintre sistemul de sånåtate ¿i sistemul social,
ceea ce îi creeazå o serie întreagå de probleme
de care ceilal¡i speciali¿ti sunt priva¡i ¿i care ar
trebui, de asemenea, discutate.
Iatå de ce credem cå ar fi necesarå o revistå
care så încerce så se ocupe în mod sistematic de
problemele cu care este confruntat în mod concret medicul de familie. Acest lucru ¿i l-a propus
så îl realizeze revista Practica Medicalå, care ¿i-a
propus så fie o revistå destinatå problemelor specifice ale medicului de familie. De aceea a¿teptåm
opiniile, propunerile, scrisorile ¿i articolele dumneavoastrå. 

