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Codul Rutier,
un blestem pentru medicii de familie

Î n data de 8 martie 2006, Parlamentul
României adoptå legea nr. 49/2006 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 195/2002 privind

circula¡ia pe drumurile publice. Cu alte cuvinte,
organul legislativ adoptå noul cod rutier, ce nu îl
abrogå pe cel vechi, ci îl modificå pe ici pe colo ¿i
îl completeazå. Republicarea în Monitorul Oficial
a O.U.G. nr. 195/2002 cu modificårile aduse de
legea 49/2006 se face în data de 03 august 2006
(M.Of. nr. 670/2006). Intrarea în vigoare a legii
trebuia så se facå la 20 septembrie 2006, dacå
nu ar fi apårut între timp ¿i OUG nr. 63/2006,
care la articolul II prorogå termenul de intrare în
vigoare a noului cod rutier pânå la data de 1
decembrie 2006.

Ce se spune în aceastå ordonan¡å modificatå
¿i råsmodificatå? La art. 22, alin. (6) se precizeazå:
„Medicul de familie, atunci când constatå cå o
persoanå din eviden¡a sa, care posedå permis
de conducere, prezintå afec¡iuni medicale pre-
våzute în ordinul ministrului sånåtå¡ii emis
conform alin. (2), va solicita examenul de spe-
cialitate necesar, iar în cazul în care s-a sta-
bilit cå persoana este declaratå inaptå medical
sau psihologic pentru a conduce un autovehicul
sau tramvai, va comunica aceasta imediat
poli¡iei rutiere pe raza cåreia medicul î¿i desfå-
¿oarå activitatea“. Articol de lege inofensiv la
prima vedere, dacå nu ar urma ¿i sanc¡iunile
pentru neexecutarea lui. Astfel, conform art. 102,
alin.1, pct.7, neîndeplinirea de cåtre medicul de
familie a obliga¡iilor prevåzute mai sus, în cazul

implicårii cu vinovå¡ie a conducåtorului de vehi-
cul aflat în eviden¡a sa într-un accident de
circula¡ie în urma cåruia au rezultat numai pagube
materiale, constituie contraven¡ie ¿i se sanc¡io-
neazå cu amendå între 9 ¿i 20 de puncte (adicå
între 297 ¿i 660 RON). Problema devine foarte
serioaså în eventualitatea prevåzutå la art. 91.
Conform acestui articol, neîndeplinirea obliga¡iilor
specificate la art. 22 de cåtre medicul de familie,
„în cazul producerii unui accident de circula¡ie
care a avut ca rezultat uciderea sau våtåmarea
integritå¡ii corporale ori a sånåtå¡ii uneia sau
mai multor persoane, ca urmare a afec¡iunilor
medicale ale conducåtorului de vehicul, se
pedepse¿te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendå“. A¿adar, neîndeplinirea obliga¡iilor
de „poli¡ist medical“ face din medic un infractor
¿i duce la închisoare.

Este evident cå legislatorul s-a gândit cå o
persoanå trebuie så reclame autoritå¡ilor pacien¡ii
incompatibili cu calitatea de ¿ofer. ªi atunci, din
pu¡ul gândirii unora a ie¿it medicul de familie.
Analizând textul de lege constatåm cå medicului
de familie îi revin douå obliga¡ii distincte:
solicitarea examenului de specialitate ¿i anun¡area
poli¡iei.

Så luåm lucrurile pe rând.
1. Pacientul se prezintå la consult, moment

în care medicul de familie constatå unele manifes-
tåri clinice pe care le presupune ca apar¡inând
unei afec¡iuni incompatibile cu calitatea de ¿ofer.
Având în vedere dotarea precarå a majoritå¡ii
cabinetelor de medicina familiei, dotare ce are
mare legåturå cu venitul „enorm“ al medicinei
primare, medicul de familie poate pune doar
diagnosticul prezumptiv, nu ¿i cel de certitudine.
Pur ¿i simplu îi lipse¿te de la cabinet aparatura
necesarå pentru a pune un diagnostic de certitu-
dine. ªi atunci, ce face? Normal, trimite pacientul
la un consult de specialitate ce urmeazå så con-
state afec¡iunea incompatibilå. Dar poate cå

Vå ve¡i întreba ce are de-a face Codul Rutier cu medicii de
familie. Poate doar faptul cå fiind oameni ca oricare al¡ii, medicii
de familie au ¿i ei carnet de conducere ¿i în felul åsta se supun
prevederilor Codului Rutier în calitate de ¿ofer, a¿a cum o face
orice cetå¡ean obi¿nuit al României. Mare gre¿ealå! Medicii de
familie sunt prevåzu¡i în mod special în cadrul noului cod rutier,
ei având atribu¡ii specifice de „poli¡ie medicalå“.
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pacientul refuzå din diferite cauze (lipsa timpului
sau a banilor, comoditatea etc.) så meargå la spe-
cialist, mai ales cå acesta este deseori la kilometri
depårtare, uneori doar în municipiul re¿edin¡å
de jude¡. Sau poate cå pacientul merge la exa-
menul de specialitate, dar nu mai revine la
medicul de familie cu rezultatul acelui examen.
ªi atunci, cu ce-i vinovat medicul de familie dacå
acest pacient conduce autovehiculul ¿i face
accident.

2. A doua parte a textului de lege analizat
spune cå medicul de familie este obligat så anun¡e
poli¡ia „în cazul în care s-a stabilit cå persoana
este declaratå inaptå medical sau psihologic
pentru a conduce un autovehicul sau tramvai“.
Dar cum „s-a stabilit“? Printr-un examen medical
efectuat de un medic specialist sau de o comisie
medicalå, desigur. ªi atunci, de ce nu anun¡å po-
li¡ia medicul specialist sau comisia? A¿a se proce-
deazå, de exemplu, în cazul medicilor dermato-
logi sau a laboratoarelor medicale care, odatå ce
constatå existen¡a bolilor cu transmitere sexualå
la pacien¡i, sunt obliga¡i så anun¡å ASP jude¡eanå
(¿i prin intermediul acesteia poli¡ia, în cazul în
care pacientul refuzå urmarea tratamentului
recomandat). În cazul codului rutier, nu! Medicul
de familie, care n-are nici în clin nici în mânecå
cu stabilirea diagnosticului de certitudine, trebuie
så anun¡e poli¡ia. Dacå n-o face, merge la în-
chisoare. Poate cå la un moment dat poli¡ia va
descoperi cu ocazia unei eventuale perchezi¡ii la
domiciliul ¿oferului infractor, între hârtiile aces-
tuia, decizia medicalå prin care „s-a stabilit“
incompatibilitatea cu calitatea de ¿ofer. Care este

urmåtorul pas? Inculparea medicului de familie.
pentru cå n-a raportat decizia. Conteazå cå s-ar
putea så nu fi avut habar de acea decizie, prin
simplul fapt cå pacientul nu i-a adus-o? Nu
conteazå, vrem medici de familie la închisoare!

Orice om ce posedå un carnet de ¿ofer ¿tie cå
pentru a-¿i ob¡ine sau reînnoi periodic permisul
de conducere, un cetå¡ean trebuie så treacå nu
mai pu¡in de 7 examene medicale de specialitate:
interne, chirurgie/ortopedie, neurologie, psihia-
trie/examen psihologic, oftalmologie, ORL ¿i
obstetricå ginecologie, la care se adaugå serologia
sângelui. Peste toate acestea, decizia de apt/inapt
este datå de medicul ¿ef de dispensar policlinic.
În total, 9 (nouå!!!) semnåturi ¿i parafe. Cine este
tras la råspundere în caz de accident, pentru
neraportare la poli¡ie? Medicul de familie, normal.
Doar el este în opinia unora ceea ce am putea
numi „fraierul sistemului sanitar“. Dar nu-i corect
¿i nici cinstit.

De pu¡in timp, reprezentan¡ii în parlament ai
Colegiului Medicilor din România au demarat o
ini¡iativå legislativå pentru modificarea acestor
prevederi referitoare la medicul de familie. De
asemenea, problema a fost ridicatå ¿i la întâlnirea
din luna septembrie dintre reprezentan¡ii CMR ¿i
oficiali cu rang înalt din Ministerul Administra¡iei
¿i Internelor. Speråm cå aceste demersuri vor avea
o finalitate, astfel încât medicul de familie så fie
destituit din func¡ia de „¡ap ispå¿itor“.

                                 Dr. Dorin Begher
licen¡iat în medicinå ¿i drept,

reprezentant în Consiliul Na¡ional al CMR



STRUCTURA REVISTEI
Revista Practica Medicalå publicå urmå-

toarele tipuri de materiale: editoriale, articole
de orientare, lucråri originale, cazuri clinice,
subiecte pentru reziden¡iat, actualitå¡i ¿i articole
de sociomedicinå ¿i educa¡ie medicalå, interviuri.

Principalele sec¡iuni cu format impus sunt:

Articole de orientare
• Con¡inut: informa¡ie generalå de actu-

alitate axatå pe probleme teoretice ¿i/sau
practice (revista literaturii).

• Dimensiuni: maximum 12 pagini (la ne-
voie, articolul poate fi împår¡it pentru a fi
publicat în numere consecutive).

• Format: text compact (nu schematizat),
fårå sau cu pu¡ine subcapitole.

• Bibliografie: recentå (75% titluri din ultimii
5 ani), cu prioritate pentru articole publi-
cate in extenso, citând pu¡ine rezumate,
capitole de manual sau cår¡i în întregime,
introduså în text.

Lucråri originale
• Con¡inut: cercetåri fundamentale sau cli-

nice (diagnostic sau tratament).
• Dimensiuni: 6-8 pagini, cu 4-5 materiale

ilustrative (texte, grafice sau figuri).
• Format: introducere (starea actualå a

problemei, premisele ¿i scopul cercetårii),
material ¿i metode, rezultate, discu¡ii,
concluzii (numerotate, redactate sintetic
¿i strict referitoare la constatårile perso-
nale).

• Bibliografia introduså în text (vezi mai jos).

Cazuri clinice
• Con¡inut: observa¡ii clinice de excep¡ie

sau care pun/clarificå o problemå, din
categoria celor care se încheie cu o con-
firmare (morfologicå, terapeuticå, evolutivå
etc).

• Dimensiuni: 3-5 pagini, cu 1-2 ilustra¡ii
originale (clinice, imagistice, morfologice
etc.).

• Format: prezentarea cazului, comentarii.
• Bibliografie în text (la comentarii).

Instruc¡iuni pentru redactare
Autorii sunt ruga¡i så respecte cu stricte¡e toate

recomandårile care urmeazå, pentru a facilita
munca de (tehno)redactare.

Materialele trimise pentru publicare vor fi
culese în programul Word cu caractere Arial de
12, la un rând ¿i jumåtate, în trei exemplare,
tipårite pe o singurå parte a filei ¿i salvate pe
dischetå (påstra¡i ¿i dvs un exemplar!). Pentru a
evita întârzierile ¿i coresponden¡a inutilå, vå rugåm
så ave¡i în vedere urmåtoarele:

• Titlul cu font 14 bold.
• Numele autorilor precedat de ini¡iala pre-

numelui pentru bårba¡i ¿i de prenumele
în întregime pentru femei.

• Denumirea completå a institu¡iei/institu¡iilor
cårora le apar¡in autorii indicând prin cifre
apartenen¡a (dacå este cazul) ¿i localitatea,
culese cu corp italic (cursive).

• Adresa completå a primului autor sau a
celui din colectivul de autori, care este
abilitat så poarte coresponden¡å în numele
acestuia (cu redac¡ia, pentru cerere de
extrase etc.), cu numerele de telefon/fax
¿i, dacå existå, adresa de e-mail.

• Rezumat în limbile românå ¿i englezå, re-
dactat sintetic, de preferin¡å structurat pe
scop, material ¿i metode, rezultate, discu¡ii
¿i concluzii (pentru lucrårile originale). Re-
zumatul trebuie întocmit ¿i pentru articolele
de orientare.

• Nu utiliza¡i prescurtåri. Folosi¡i acronime,
sub formå de caractere capitale, numai
dacå un termen revine de mai multe ori în
text ¿i ave¡i grijå så le explica¡i la prima
utilizare.

• Evita¡i termenii împrumuta¡i din alte limbi
preferând traducerea românescå acceptatå
în literaturå. Dacå acest lucru nu este posi-
bil, culege¡i-i cu italice.

• Folosi¡i unitå¡ile sistemului metric ¿i pre-
scurtårile acceptate.

Instruc¡iuni pentru autori



Bibliografia va fi alcåtuitå în sistemul Oxford
(adaptat ca mai jos). Indica¡i în text numårul titlului
bibliografic de pe lista citårilor, acolo unde ideea
a fost preluatå, între paranteze. Lista bibliograficå
va fi întocmitå în ordinea citårilor în text, nu dupå
alfabet. Componentele surselor, care trebuie
redactate strict ca în exemplele de mai jos, pot fi:

• Cår¡i în întregime:
Autori/editori, cu numele ¿i ini¡iala prenumelui
Titlul între ghilimele ¿i cu majuscule ini¡iale
Edi¡ia (dacå este cazul)
Editura
Locul publicårii
Anul apari¡iei

Exemplu: Iagåru N., „Reumatologie Pediatricå“,
Editura Medicalå Amaltea, Bucure¿ti, 2003

• Capitole din cår¡i sau tratate, semnate
de autori distinc¡i:

Autorul capitolului, cu numele ¿i ini¡iala pre-
numelui

Titlul capitolului
Autorii sau editorii volumului, cu nume ¿i ini-

¡iala prenumelui, urma¡i de:
Titlul volumului, între ghilimele ¿i cu majuscule

ini¡iale, introdu¿i prin particula „în:”
Edi¡ia (dacå este cazul)
Editura
Locul publicårii
Anul apari¡iei urmat de douå puncte
Paginile între care este cuprins capitolul
Exemplu: Brodeur GM, Ambross PF, Genetic

and biological markers of prognosis in
neuroblastoma, în Brodeur GM, Sawada T,
Tsuchida Y et al: „Neuroblastoma“, Amsterdam,
Elsevier Science, 2000: 355-369

• Articole:
Autori, cu numele ¿i ini¡iala prenumelui (nu-

mai primii trei, urma¡i de „etc.“, în cazul în care
sunt mai mul¡i de patru)

Titlul articolului
Titlul revistei în prescurtare interna¡ionalå, în

italice
Anul, urmat de virgulå
Volumul, urmat de douå puncte
Paginile între care este cuprins articolul

Notå: Dacå articolul citat este publicat în rezumat
(ex. revistå, volum cu rezumatele unor manifeståri
¿tiin¡ifice), sursa va fi indicatå precedatå de „Rez.
în:“ sau „Abstr. in:“
Exemplu: Soffer SZ, Moore JT, Kim E et al,
Combination antiogiogenic therapy: increased
efficacy in a murine model of Wilms’ tumor. J
Pediatr Surg, 2001, 36: 1177-1181
Exemplu: Bålånescu A., Nat R., Prede¡eanu D.
etc., Influen¡a tratamentului imunosupresor asu-
pra imunofenotipului celulelor dendritice din sino-
viala reumatoidå, Rez. în: Rev Reumatol 2003,
11 (Supliment): 56

Coresponden¡å
Orice coresponden¡å adresatå revistei va putea

fi fåcutå pe urmåtoarea adreså de e-mail:
info@samf.ro

Abonamente
Membrii Societå¡ii Academice de Medicinå a

Familiei sunt abona¡i de drept la Revista Practica
Medicalå, prin efectul plå¡ii cotiza¡iei. Persoanele
din afarå se pot abona adresându-se secreta-
riatului redac¡iei, la adresa de mai sus.



Din cuprinsul
numårului urmåtor:

Referate generale

Actualitå¡i în diagnosticul ¿i tratamentul hepatitelor cronice
Conf. Dr. D. Matei
Imunomodularea în infec¡iile respiratorii recidivante
Prof. Dr. Georgeta Sini¡chi
Rela¡ia între sindromul metabolic ¿i func¡iile cerebrale în condi¡ii normale
¿i patologice
Prof. Dr. O. Båjenaru
Etiologia convulsiilor neonatale
Prof. Dr. V. Popescu
Ce este nou în tratamentul lupusului eritematos sistemic?
Conf. Dr. Ruxandra Ionescu
Tratamentul poliartritei reumatoide. Rolul factorilor cantitativi de evaluare
Dr. Rodica Chiriac, Dr. Codrina Ancu¡a, Dr. Cristina Munteanu
În¡elegerea demersului psihoterapeutic
Dr. Adina Nicu, Dr. Ioana Maria Coja

Activitate preventivå

Sindromul metabolic între preven¡ie ¿i recuperare
Dr. Rodica Petrovanu, Dr. Adorata Elena Coman, Dr. Cynthia Petrovanu,
Dr. G.C. Murariu
Preven¡ia în patologia digestivå – rolul medicinei de familie
Prof. Dr. Viorela Enåchescu, Dr. Cristiana Bårbulescu

Probleme de învå¡åmânt

Spre un con¡inut academic în educa¡ia universitarå ¿i post-universitarå de
medicina familiei
Prof. Dr. A. Jompan

Cazuri clinice

Torticolisul postamigdalectomie – considera¡ii pe marginea unui caz clinic
Dr. G.D. Cristian, Dr. Alexandra Neagu, Dr. Iuliana Tîrziu

Cercetare în medicina de familie

Riscograma pacien¡ilor hipertensivi
Prof. Dr. A. Jompan
Studiu epidemiologic privind intoxica¡ia prin apå la sugari efectuat în jude¡ul
Constan¡a în perioada 1997-2006
Conf. Dr. Floarea Damaschin, Dr. Dana Gherghe

De vorbå cu CMR, MS

Negocierile dintre Colegiul Medicilor ¿i Ministerul Sånåtå¡ii privind Proiectul
pentru Contractul Cadru pentru asigurårile medicale pe anul 2007
ªef Lucr. C. Cârstea
Preocupårile Comisiei de MF din MS
Conf. Dr. D. Matei

Rubricå juridicå

Proiectul pentru Contractul Cadru pentru asigurårile medicale pe anul 2007 P
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