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O zi din via¡a unui
medic de familie

Dacå are noroc, omul tråie¿te vreo 25 000 de zile, care pe lîngå faptul cå sunt foarte
pu¡ine, trec ¿i foarte repede. Cu fiecare activitate pe care o desfå¿uråm mai trece cîte o zi. ªi
uite a¿a ne trezim cå a mai trecut o zi. A mai trecut o såptåmînå, a mai trecut o lunå ¿i a mai
trecut un an. Desigur cå nu pentru toatå lumea zilele trec la fel. Pentru unii trec mai u¿or,
pentru al¡i trec mai greu. Unii nu au timp nici så månînce ¿i så se odihneascå, iar al¡ii au
timp så se distreze, så se plimbe, så se bucure de plåcerile vie¡ii, pânå cînd le transformå într-
un factor de risc care le dåunezå propriei sånåtå¡i. De aceea poate nici nu ar trebui så-i
invidiem prea mult. Dar ce se întîmplå cu medicul de familie. Cum trec zilele unui medic de
familie? Cum trece o zi, din cele 25 000 de zile, ale unui medic de familie. În acest sens ne-
am adresat Dr. Dincå Alexandru, medic de familie din Bucure¿ti.

Reporter: Domnule Dr. Dincå sunte¡i medic
de familie. Ave¡i 40 de ani. Sunte¡i cåsåtorit. Ave¡i
patru copii. Lucra¡i în Bucure¿ti. Ave¡i 1600 de
pacien¡i. Ave¡i un cabinet acceptabil în centrul
Bucure¿tiului, nu am så vå întreb dacå sunte¡i
fericit, deoarece fericirea este o problemå foarte
complicatå, ci am så vå întreb pur ¿i simplu sunte¡i
mul¡umit?

Dr Dincå: Ar trebui så fiu mul¡umit pentru
cå sunt sånåtos, familia mea este sånåtoaså, avem
cele necesare traiului, deci ar trebui så fiu mul¡u-
mit. Dar constat cu triste¡e cå medicul în general
¿i medicul de familie în special nu ocupå locul pe
care ar trebui så îl ocupe în societate actualå ¿i
de aici derivå o serie întreagå de insatisfac¡ii.

Rep.: Adicå dumneavostrå vre¡i så spune¡i cå
aportul social al medicului nu este recunoscut a¿a
cum ar trebui de societatea actualå.

Dr. D.: Da. Am impresia cå societatea a cam
uitat cå sånåtatea este pe primul loc ¿i atunci ¿i
medicul care se luptå pentru promovarea sånå-
tå¡ii este trecut pe un loc secundar. Acela¿i lucru
se poate spune ¿i despre învå¡åmînt. Omul devine
con¿tient de importan¡a medicului doar atunci

cînd se îmbolnåve¿te foarte grav. Atunci medicul
devine o personalitate importantå, a¿a cum ar
trebui så fie el tot timpul.

Rep.: Eu cred cå omul contemporan este atît
de tracasat cu problemele sale cotidiene, încît nici
nu mai are timp så se gîndeascå la sånåtatea lui,
dacå aceasta nu îl deranjeazå prea tare. Dumnea-
voastrå nu sim¡i¡i cå sunte¡i tot mai tracasat ¿i tot
mai hår¡uit de o serie întreagå de probleme biro-
cratice, care intervin în rela¡ia dintre medic ¿i bol-
nav ¿i care nu au nici o legåturå cu îngrijirea bolna-
vului?

Dr. D.: Ba da ¿i de multe ori aceste aspecte
birocratice må împiedicå så må ocup a¿a cum a¿
dori de bolnavi. Lucrurile se petrec ca ¿i cînd Casa
ar avea problemele ei, ministerul ar avea proble-
mele lui, iar pacientul ar avea problemele sale.
Evident cå aceste probleme ar trebui så fie con-
vergente, deoarece to¡i ar trebui så urmåreascå
acela¿i scop. Din påcate, de multe ori, ele sunt
divergente, iar eu trebuie så må chinui så împac
aceste divergen¡e.

Rep.: Crede¡i cå lumea cunoa¿te problemele
cu care este confruntat de fapt medicul de familie?
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Dr. D.: Nu cred. E u¿or de spus cå am avut
trei cazuri de virozå respiratorie, douå cazuri de
lombago, trei pielocistite ¿i un diabet. Dar ce se
ascunde în spatele fiecårui caz este mult mai greu
de explicat. Trebuie så practici medicina de familie
pentru a vedea cu ce probleme se confruntå în
mod concret medicul de familie.

Rep.: Dumneavoastrå de cît timp o practica¡i?
Dr. D.: De 12 ani, 6 ani în mediul rural ¿i 6

ani în mediul urban.
Rep.: Unde vi se pare mai greu?
Dr. D.: Depinde. Unele aspecte sunt mai difi-

cile în mediul rural, iar altele în mediul urban.
Rep.: Veni¡i cu plåcere la serviciu?
Dr. D.: Da, vin cu plåcere. Mie îmi place

medicina de familie.
Rep.: ªi pleca¡i mul¡umit de la serviciu?
Dr. D.: Uneori da, alteori nu.
Rep.: Cum se desfå¿oarå o zi din via¡a dum-

neavostrå de medic de familie. La ce orå vå trezi¡i
diminea¡a?

Dr. D.: La ora 6.
Rep.: Cîte ore dormi¡i?
Dr. D.: Aproximativ 8 ore.
Rep.: Adormi¡i u¿or, la ce vå gîndi¡i înainte de

a adormi?
Dr. D.: Nu ajung så må gîndesc la prea multe

lucruri, deoarece aproape în fiecare searå înainte
de må culca må sunå cîte un pacient, deoarece
dupå cum ¿ti¡i, noaptea omul trece de la predomi-
nan¡a simpaticå, din timpul zilei, la predominan¡a
parasimpaticå, care favorizeazå apari¡ia colicilor,
a crizelor de astm bron¿ic ¿i altele. Nu mai vorbesc
de anxietatea bolnavilor singuri ¿i a¿a mai departe.

Rep.: În¡eleg cå sunte¡i disponibil la telefon
tot timpul.

Dr. D.: Da. Eu nu închid niciodatå telefonul
mobil.

Rep.: ªi cam cîte telefoane primi¡i pe zi?
Dr. D.: Cred cå nu exagerez dacå spun 30.
Rep.: ªi noaptea?
Dr. D.: Da ¿i noaptea. De exemplu azi noapte

m-a sunat o pacientå de 75 de ani cu HTA, cu
cardiopatie ischemicå, care a fåcut o virozå respi-
ratorie, pe care am våzut-o ieri, så-mi spunå cå a
fåcut diaree.

Rep.: Spune¡i-mi vå rog, dumneavoastrå visa¡i
ceva?

Dr. D.: Da ¿i visez foarte urît. Uneori am co¿-
maruri.

Rep.: Dar pînå la urmå vå trezi¡i odihnit.
Dr. D.: Da.
Rep.: Vå da¡i jos din pat imediat dupå ce vå trezi¡i?
Dr. D.: Nu.
Rep.: ªi la ce vå gîndi¡i înainte de a vå da jos

din pat?

Dr. D.: Ascult muzicå simfonicå.
Rep.: Pînå la urmå vå da¡i jos din pat, vå spåla¡i,

vå îmbråca¡i ¿i mînca¡i ceva.Ce mînca¡i diminea¡a
înainte de a pleca la serviciu?

Dr. D.: Månånc douå ouå, pu¡inå brînzå, pîine
¿i o cafea.

Rep.: Crede¡i cå este sånåtos?
Dr. D.: Nu.
Rep.: Atunci ar trebui så vå schimba¡i regimul

alimentar?
Dr. D.: Am så încerc.
Rep.: Deci, v-a¡i trezit odihnit, a¡i ascultat mu-

zicå simfonicå, v-a¡i dat jos din pat, v-a¡i spålat,
v-a¡i îmbråcat, a¡i mîncat, v-a¡i fåcut totu¿i un plan
al zilei ¿i pleca¡i spre serviciu.

Dr. D.: Nu, pentru cå înainte de ajunge la
serviciu trebuie så duc copiii la grådini¡å.

Rep.: Bine, dar în sfîr¿it ajunge¡i la serviciu.
Cam cî¡i bolnavi vå a¿teaptå în sala de a¿teptare?

Dr. D.: Cam 3-4 bolnavi programa¡i ¿i cam
4-5 bolnavi neprograma¡i.

Rep.: Noi suntem acum la sfîr¿itul unei zile de
muncå. Azi a¡i avut o zi obi¿nuitå sau o zi neobi¿-
nuitå?

Dr. D.: A fost o zi obi¿nuitå. Nu am avut nici
cazuri foarte dificile ¿i nici prea multe probleme
administrative de rezolvat.

Rep.: În¡eleg cå sunt ¿i zile mai dificile.
Dr. D.: Da, mai ales zilele în care trebuie så

merg la caså de asiguråri, sau så fac anumite plå¡i
¿i apoi så vin din nou la cabinet så våd bolnavii
care må a¿teaptå.

Rep.: Cî¡i bolnavi a¡i avut aståzi?
Dr. D.: Azi am avut 20 de bolnavi.
Rep.: Cu ce probleme deosebite v-a¡i confrun-

tat aståzi?
Dr. D.: A¿ vrea så subliniez faptul cå proble-

mele nu trebuie så fie neapårat deosebite. Nu
trebuie så ai neapårat o urgen¡å majorå sau cå î¡i
moarå un bolnav, pentru a fi o zi dificilå. Este
suficient ca fiecare bolnav så vinå cu problemele
lui particulare pentru a avea probleme deosebite.

Rep.: Adicå în ce constau aceste probleme
deosebite?

Dr. D.: Adicå, pe lîngå problemele medicale,
de diagnostic ¿i tratament, care nu sunt nici ele
foarte u¿oare, fiecare bolnav vine cu o serie în-
treagå de probleme colaterale. Un bolnav nu are
bani så î¿i ia medicamentele recomandate de
specialist ¿i vrea så i le schimb cu altele mai ieftine,
altul vrea ni¿te medicamente care nu i-ar fi indi-
cate, altul vrea cu tot dinadinsul o trimitere la
specialist, altul vrea o internare care nu ar fi nece-
sarå, altul nu respectå regimul alimentar, altul are
probleme familiale ¿i a¿a mai departe.



PRACTICA MEDICALÅ – VOL. I, NR. 1-2, AN 2006 65

O ZI DIN VIAºA UNUI MEDIC DE FAMILIE

Rep.: Dar ce vi se pare mai greu, problemele
strict medicale, sau problemele colaterale pe care
le are bolnavul?

Dr. D.: În primul rînd, ele nu prea pot fi des-
pår¡ite. Problemele colaterale pot fi ignorate, a¿a
cum fac speciali¿tii de profil, dar nu pot fi elimi-
nate. Pentru cå ¿i speciali¿tii ar trebui så îl întrebe
pe bolnav dacå poate urma tratamentul, pentru
cå apoi tot ei må criticå pe mine dacå la solicitarea
bolnavului le-am schimbat medicamentele mai
scumpe cu altele mai ieftine. În al doilea rînd, nu
este u¿or nici så stabile¿ti un diagnostic ¿i un trata-
ment corect, la nivelul zilelor noastre, cu dotårile
de care dispunem. Medicul de familie trebuie så
punå un diagnostic clinic ¿i pentru aceasta el cautå
så ia o anamnezå cît mai corectå, så facå un exa-
men obiectiv cît mai atent al bolnavului. Dar
diagnosticul clinic trebuie confirmat cu ajutorul
unor investiga¡ii paraclinice. ªi de multe ori, pentru
a le putea efectua, trebuie så trimitå bolnavul nu
la laborator, ci la specialistul care are dreptul så
solicite analizele respective. Aici problemele se
complicå deoarece specialistul poate avea altå
pårere, poate trimite bolnavul la laborator, sau
poate så îl interneze în spital.

Rep.: Crede¡i cå la speciali¿tii de profil tendin¡a
de a interna bolnavii este mai pronun¡atå?

Dr. D.: Cred cå da.
Rep.: Eu cred cå nu numai la speciali¿tii de

profil, ci ¿i la bolnavi existå concep¡ia cå dacå
cineva este bolnav, atunci trebuie så se interneze
în spital. Aceastå concep¡ie este între¡inutå ¿i de
faptul cå unele analize ¿i medicamente care sunt
gratuite în spital, trebuie plåtite în ambulator. Casa
de asiguråri se plînge cå avem un numår foarte
mare de internåri în spital, dar nu face mare lucru
pentru a reduce acest lucru. Vi se întîmplå de
multe ori ca bolnavii så vå cearå un bilet de inter-
nare dupå ce ies din spital?

Dr. D.: Da, se întîmplå. Mul¡i bolnavi ajung
în spital fårå så mai treacå pe la medicul de
familie.

Rep.: ªi îi da¡i?
Dr. D.: Da, pentru a nu mai complica proble-

mele pe care ¿i a¿a le are bolnavul.
Rep.: Mul¡i bolnavi se interneazå în spital din

motive socio-economice. Cum influen¡eazå pro-
blemele socio-economice activitatea dumnea-
voastrå de zi cu zi?

Dr. D.: Destul de mult. În general, tratamentul
ambulator este destul scump ¿i acest lucru
afecteazå mai ales pensionarii care au venituri
foarte mici.

Rep.: Dar nu crede¡i cå se prescriu prea multe
medicamente. Nu crede¡i cå se insistå pe trata-
mentul medicamentos în detrimentul preven¡iei,

cå existå pårerea cå medicamentele pot rezolva
toate probleme farå a mai fi nevoie de respectarea
regimului igieno-dietetic, fårå modificarea stilului
de via¡å care a dus la îmbolnåvire. Cu medica-
mente putem slåbi, ne putem îngrå¿a, ne putem
vindeca, fårå a mai face noi în¿ine mare lucru.

Dr. D.: Probabil cå de multe ori se supra-
estimeazå eficacitatea medicamentelor. Dar ele
sunt absolut necesare. Cu ajutorul medicamen-
telor noi reu¿im så vindecåm anumite boli, pre-
venim apari¡ia unor complica¡ii foarte grave ¿i
men¡inem în via¡å nu numai bolnavii de diabet,
ci ¿i bolnavi cardiaci ¿i a¿a mai departe.

Rep.: Evident cå nu ne putem lipsi de medica-
mente. Dar cum vå explica¡i faptul cå în ultimii
ani consumul de medicanemte a crescut de cîteva
ori, în timp ce starea de sånåtate nu s-a îmbunå-
tå¡it pe måsura consumului. Sau medicamentele
nu au fost prescrise corect, sau ele nu au fost
întovårå¿ite de regimul igieno-dietetic absolut
necesar în orice boalå, sau medicamentele nu au
fost eficace, sau nu au ajuns la bolnavi, sau pro-
blema sånåtå¡ii este o problemå mult mai com-
plicatå decît s-ar pårea la prima vedere, sau ce
s-a întîmplat?

Dr. D.: Eu cred cå medicamentele sunt nece-
sare, cu toate riscurile lor. Dar cred cå în acela¿i
timp ar trebui restabilit echilibrul dintre trata-
mentul curativ ¿i tratamentul preventiv, privind
preven¡ia primarå, secundarå ¿i ter¡iarå. Pe de
altå parte, problema sånåtå¡ii este într-adevår o
problemå foarte complicatå, care nu depinde
numai de medicamente. Sånåtatea popula¡iei
depinde în primul de factorii genetici, de condi¡iile
de via¡å ¿i de muncå, de stilul de via¡å, de con-
di¡iile socio-economice ¿i a¿a mai departe ¿i abia
dupå aceea de medicamente. În orice caz, pentru
a îmbunåtå¡i starea de sånåtate a popula¡iei va
trebui så insiståm pe aspectele preventive ¿i pe
mutarea aten¡iei dinspre spital spre ambulator.
Oricât de bune ar fi posibilitå¡ile noastre de trata-
ment, preven¡ia va råmîne lucrul cel mai bun.
Dacå nu am reu¿it så prevenim boala, atunci va
trebui så o depiståm cît mai precoce. Iar dupå ce
am depistat-o, så o tratåm cît mai bine pentru a
preveni apari¡ia complica¡iilor ¿i a agravårilor.

Rep.: Ei bine, ce a¡i fåcut dumneavoastrå aståzi,
în acest sens. Se spune cå medicul de familie ar
trebui så fie medicul omului sånåtos. Ce a¡i fåcut
dumneavostrå în domeniul preven¡iei? Nu am så
vå întreb cîte boli a¡i prevenit, ci doar cîte boli a¡i
depistat precoce, sau cîte boli a¡i tratat în vederea
prevenirii complica¡iilor?

Dr. D.: De fapt, aproape toatå activitatea
medicalå reprezintå de fapt o preven¡ie ter¡iarå,
prin aplicarea unui tratament cât mai corect po-
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sibil, noi încercåm så prevenim apari¡ia agravårilor
¿i a complica¡iilor. În medicina de familie ar trebui
så predomine înså preven¡ia primarå ¿i preven¡ia
secundarå. În acest sens, eu am descoperit aståzi
o sarcinå în luna a treia ¿i am luat toate måsurile
necesare de preven¡ie primarå. Am depistat destul
de precoce, cred eu, o insuficien¡å cardiacå în
clasa II, pe care va trebui så o tratez corect pentru
a-i asigura bolnavului o via¡å cât mai confortabilå.
Am avut doi bolnavi cu fibrila¡ie atrialå cronicå
pe care îi tratez cu anticoagulante pentru prevenirea
emboliilor cerebrale. Din påcate am descoperit o
steatozå hepaticå la un bolnav care nu renun¡å la
consumul de alcool. Marele talent al medicului de
familie este acela de a îmbina problemele sociale
cu problemele medicale ¿i problemele curative cu
cele preventive. Medicul de familie ar trebui så aibå
o gîndire preventivå ¿i cred cå o are mai pronun¡atå
decît ceilal¡i speciali¿ti.

Rep.: Domnule Dr. Dincå, am în¡eles cå spre
deosebire de speciali¿tii de profil, care se ocupå
numai de un organ, medicul de familie trebuie så
se ocupe de toate problemele medicale ¿i chiar
sociale ale bolnavului, cå medicul de familie
trebuie så aibå o gîndire predominent profilacticå
¿i cå el este nevoit så împace to¡i factorii de care
depinde starea de sånåtate, pentru a rezolva
cumva problemele pe care le prezintå bolnavul ¿i
am mai în¡eles cå acest lucru nu este deloc u¿or
de realizat. Dar pentru aceasta este nevoie oare
de chiar atåt de multå scriptologie? Am våzut cå
tot scrie¡i mereu. Eu ¿tiu cå sunt necesare anumite
eviden¡e. ªi cu cît activitatea este mai complicatå,
cu atît ¿i eviden¡ele sunt mai numeroase. ¿i mai
¿tiu cå fiecare ¿ef ¿i ¿efule¡ mai cere cîte o eviden¡å
pentru a-¿i justifica existen¡a. Întrebarea este:
pierde¡i mult timp cu completarea registrelor, a
fi¿elor, a re¡etelor compensate, a concediilor me-
dicale, a catagrafiilor, a listelor ¿i a raportårilor
periodice ¿i cu problemele administrative?

Dr. D.: Da, foarte mult timp.
Rep.: În detrimentul cui?
Dr. D.: În detrimentul bolnavului.
Rep.: Nu crede¡i cå în 2006, cînd peste 90%

dintre informa¡ii sunt prelucrate electronic, ar fi
trebuit så se fi terminat informatizarea cabinetelor
medicale, în sensul de a reduce cît mai mult hîrtiile
¿i raportårile?

Dr. D.: Ba da.
Rep.: ªi de ce crede¡i cå nu s-a fåcut, pentru

cå sånåtatea a cheltuit foarte mul¡i bani între timp.
Crede¡i cå are cineva intersul så nu existe o
eviden¡å clarå a cheltuielilor?

Dr. D.: Nu ¿tiu.
Rep.: Dar dupå corup¡ia care bîntuie prin ¡arå,

nu crede¡i cå spiritele întreprinzåtoare ¿i-au dat

repede seama cå nu numai în economie ¿i în
bånci, ci ¿i în sånåtate existå foarte mul¡i bani,
care ar putea fi subtiliza¡i prin diferite inginerii
financiare ¿i prima condi¡ia ar fi så încurci pu¡in
lucrurile.

Dr. D.: Nu ¿tiu.
Rep.: Vå în¡eleg. În sfîr¿it, suntem la sfîr¿itul

unei zile de muncå. Sunte¡i mul¡umit?
Dr. D.: Oarecum. Eu am fåcut tot ce am putut

pentru ca pacien¡ii mei så fie mul¡umi¡i, så o ducå
ceva mai bine. Desigur cå s-ar putea ¿i mai bine.
Eu însumi am senza¡ia cå am evoluat. Cå rezolv
azi mai bine problemele decît le rezolvam anul
trecut. Nu uita¡i cå noi lucråm într-un sistem con-
curen¡ial. Dacå nu sunt mai bun, bolnavii pleacå
de la mine.

Rep.: ªi vå pleacå mul¡i bolnavi?
Dr. D.: Unii pleacå, al¡ii vin. În orice caz sunt

mul¡umit cå vin mai mul¡i decît pleacå.
Rep.: Este greu så ajungi la 1000 de pacien¡i?
Dr. D.: Da este foarte greu. Dar este la fel de

greu ¿i så îi men¡ii pe listå. Criteriile dupå care
pacien¡ii î¿i aleg medicul de familie sunt foarte
complicate ¿i s-ar putea så nu predomine
întotdeauna calitå¡ile profesionale.

Rep.: Domnule Dr. Dincå, a mai trecut o zi din
cele 25 000 de zile pe care le tråie¿te un om. A¡i
avut desigur ¿i mul¡umiri. Dar cercetåtorii englezi
spun cå omul are cam 100 de stresuri cotidiene
pe zi, de la condusul ma¿inii în trafic, pînå la dis-
cu¡iile în contradictoriu sau vorbitul în public. În
afarå de condusul ma¿inii, dumneavoastrå ce stre-
suri mai deosebite a¡i avut aståzi. Ce v-a supårat
în mod deosebit aståzi?

Dr. D.: Cel mai mult m-au supårat relatårile
unui bolnav privind aprecierile defavorabile ale
unui specialist la adresa medicului de familie, în
general.

Rep.: Probabil cå erau justificate.
Dr. D. Dimpotrivå. Nu se refereau la o anu-

mitå problemå, ci pur ¿i simplu la medicul de
familie. Desigur cå percep¡ia despre medicul de
familie s-a îmbunåtå¡it foarte mult în ultimii ani,
dar undeva în subcon¿tientul lor, speciali¿tii de
profil au o pårere eronatå despre medicul de fa-
milie, care nu trebuie så fie un internist mai slab,
ci este pur ¿i simplu altceva. Iar în condi¡iile con-
curen¡iale aceste påreri ies mai des la ivealå.

Rep.: Nu crede¡i cå sunt prea mul¡i medici
speciali¿ti?

Dr. D.: Probabil.
Rep.: Dar nu crede¡i cå sunt prea mul¡i medici

de familie?
Dr. D.: Ba da. ªi este foarte greu pentru ei så

î¿i gåseascå un loc de muncå, chiar dacå se reduce
lista de pacien¡i.
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Rep.: Dar nu crede¡i cå 1500 de pacien¡i nu
reprezintå chiar atît de mult pentru un medic?

Dr. D.: Probabil, dar chiar ¿i cu 1500 de pa-
cien¡i este foarte mult de lucru.

Rep.: Dacå jumåtate din timp este cheltuit pe
activitatea birocraticå, evident cå este foarte mult
de lucru. Pe de altå parte, dupå cîte am constatat
eu, nu to¡i bolnavii vin la medicul de familie pentru
o consulta¡ie. Foarte mul¡i vin så cearå o re¡etå, o
trimitere, etc. Acela¿i lucru se întîmplå evident ¿i
la speciali¿ti.

Dr. D.: Da, dar eu sunt obligat så trimit la
specialist unii bolnavi. Spre exemplu, dacå vreau
så scriu o re¡etå compensatå unui bolnav cu insu-
ficien¡å cardiacå sau cu cirozå hepaticå, trebuie
så îl trimit la specialist.

Rep.: Adicå, dacå bolnavul vrea så-¿i cumpere
medicamentele, pute¡i så i le scrie¡i, iar dacå vrea
så le ia compensat, atunci trebuie så îl rimite¡i la
specialist.

Dr. D.: Da.
Rep.: Evident cå în acest caz nu se urmåre¿te

interesul bolnavului, ci interesul casei.
Dr. D.: Pe de altå parte, odatå ajuns la un

specialist, acesta îl trimite la alt specialist, apårînd
o mi¿care foarte intenså a bolnavilor între spe-
ciali¿ti, care s-ar putea så coste mai mult casa de
asiguråri decît economia pe care vrea så o reali-
zeze prin controlul unor prescrieri de cåtre spe-
cialist.

Rep.: În acestå situa¡ie, probabil cå aglome-
rarea de la medici nu reflectå realitatea obiectivå
a fenomenelor, ci existen¡a unui sistem în care

unii vor så-¿i demonstreze utilitatea prin interme-
diul unor måsuri administrative ¿i astfel apare o
centralizare a unor activitå¡i în mîna speciali¿tilor,
care pretind cå mdicul de familie este nepregåtit
pentru a îngriji bolnavii de diabet, spre exemplu.

Dr. D.: Probabil. Eu cred înså cå problemele
sunt foarte complicate ¿i ele nu se rezolvå pe baza
unor criterii obiective, ci a influen¡ei pe care o au
diferitele grupuri de interese. Medicii speciali¿ti
trag de un capåt, medicii din spital treag de alt
capåt, farmaci¿tii trag de alt capåt, medicii de
familie trag de alt capåt, oamenii de afaceri trag
de alt capåt ¿i politicienii trag de alt capåt; cel
care are putere mai mare stabile¿te regula.

Rep.: ªi bolnavul?
Dr. D.: Bolnavul se aflå undeva la mijloc.
Rep.: În sfîr¿it, domnule Dr. Dincå s-a fåcut

searå. A mai trecut o zi din cele 25 000 de zile.
Acum pleca¡i acaså. Ce face¡i în orele care v-au
mai råmas?

Dr. D.: Må duc acaså, månînc, må joc pu¡in
cu copiii, care de abia må ¿teaptå, ascult muzicå
simfonicå ¿i må culc.

Rep.: Vå doresc o searå plåcutå. Dacå nu va
suna telefonul mobil ¿i nu ve¡i visa urît despre
grupurile de interese din sistemul sanitar, vå ve¡i
trezi mîine la ora 6 mult mai odihnit, ve¡i mînca
douå ouå, ve¡i bea o cea¿cå de cafea ¿i ve¡i veni
din nou la serviciu, unde ve¡i avea probabil o zi
mai u¿oarå decît cea de aståzi pentru cå eu nu
am så vå mai tracasez cu întrebårile mele. În orice
caz, eu vå doresc mult succes.

Dr. D.: Mul¡umesc.

    Interviu realizat de
Prof. Dr. Adrian Restian




