EDITORIAL

Strategia noastrå
post-aderare la U.E.
Dacå guvernul este acuzat cå nu are încå o strategie post-aderare în Uniunea
Europeanå, noi ne putem låuda cå avem nu numai o strategie, cât un plan concret
privind activitatea societå¡ii Academice de Medicinå a Familiei, pentru a cre¿te
prestigiul ¿i profesionalitatea MF pânå la nivelul pe care îl are ea în U.E. ¿i mai ales
în Anglia ¿i Olanda. Deoarece, cu toate progresele pe care le-am realizat, MF din
¡ara noastrå continuå så fie subapreciate atât de cåtre conducåtorii sistemului de
sånåtate, cât ¿i de cåtre celelalte specialitå¡i medicale.

A

r fi suficient så aratåm faptul cå
Ministerul Sånåta¡ii permite
candida¡ilor care nu au reu¿it så intre
în celelalte specialitå¡i medicale, så
intre în reziden¡iatul de MF. În acest
fel, ministrul sånåtå¡ii, în loc så contribuie la
cre¿terea prestigiului, contribuie la scåderea
prestigiului MF, care va fi perceputå ca o specialitate formatå din medici care nu au reu¿it så
intre în celelalte specialitå¡i medicale.
Dupå ce noi ne-am stråduit ani de zile så
aråtåm cå MF are un specific al ei, cå ea nu poate
fi practicatå corect decât dupå o anumitå pregåtire
postuniversitarå, a¿a cum se face în celelalte ¡åri
din UE, dupå ce ne-am stråduit ani de zile ca MF
så fie recunoscutå ca o specialitate, la fel ca toate
celelalte specialitå¡i medicale, dupå ce ne-am
stråduit ani de zile ca în MF så se intre numai
printr-un concurs de reziden¡iat propriu, dupå
ce ne-am stråduit ani de zile så aråtåm cå tematica la concursul de reziden¡iat de MF ar trebui
så con¡inå sisteme specifice de MF, deoarece la
toate facultå¡ile de medicinå se predau cursuri
de MF, dupå ce ne-am stråduit ani de zile så
formåm cu ajutorul colegilor din Anglia din Fran¡a
¿i din Olanda o serie de instructori de MF, ministrul
sånåtå¡ii în loc så contribuie la cre¿terea prestigiului
¿i a profesionalitå¡ii MF, vine ¿i spune cå acei
candida¡i care nu au reu¿it så intre în celelalte
specialitå¡i medicale, pot intra in reziden¡iatul de
MF ¿i ce ob¡ine cu asta? Ob¡ine o scådere a
prestigiului MF ¿i o infla¡ie de medici de familie,
de care nu-i paså nimånui.

În loc så introducå numerus clusus, a¿a cum
se întâmplå în celelalte ¡åri din UE pentru a crea
iluzia cå lucrurile merg bine, cå o mare parte
dintre absolven¡ii facultå¡ilor de medicinå reu¿esc
så intre în reziden¡iat, conducåtorii sistemului de
sånåtate au preferat så le ofere candida¡ilor care
nu au reu¿it så intre în celelalte specialitå¡i
posibilitatea de a intra în MF, pe care candida¡ii
nu ¿i-au dorit-o ¿i pe care nici nu vor så o termine, deoarece anul urmåtor vor încerca din nou
så candideze pentru specialitatea pe care o
doresc. Probabil cå tocmai acesta a fost motivul
acestei legi, care dåuneazå grav prestigiului MF.
Ce ar zice chirurgii dacå tematica de chirurgie
nu ar con¡ine nici o temå specificå de chirurgie
sau dacå cei care nu au reu¿it la interne sau la
alte specialitå¡i ar putea intra la chirurgie. Ar
spune, pe bunå dreptate, cå a¿a ceva nu se poate,
cå tematica de chirurgie trebuie så con¡inå ¿i teme
de chirurgie, cå cei care nu au reu¿it så intre la
alte specialitå¡i, nu pot intra la chirurgie ¿i cå ¡ara
nu are nevoie de un numår infinit de chirurgi.
Dar ¡ara nu are nevoie nici de un numår infinit
de medici de familie, care poate fi mult mai ceva
de calculat, decât numårul de chirurgi. ªi dacå
ministerul sånåtå¡ii ar fi dori, så creascå numårul
de medici de familie, ar fi trebuit så creascå
numårul de posturi de la concursul de MF ¿i nu
så îi recruteze dintre candida¡ii care nu au reu¿it
så intre la celelalte specialitå¡i medicale.
Dar aceastå lege nu este elaboratå de ieri, de
alaltåieri, ci, dacå nu ne în¿elåm, de pe vremea
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PSD ¿i continuå så fie aplicatå ¿i de actualul
guvern, ceea ce demonstreazå nu numai concep¡ia, ci ¿i incompeten¡a.
Am discutat toate aceste fapte pentru a aråta
cå lucrurile nu merg chiar atât de bine, ca så nu
spunem cå ele merg chiar råu, fårå ca Societatea
de MF, Colegiul Medicilor sau Comisia de MF,
så reac¡ioneze în vreun fel.
Bine, vor spune unii, ¿i în aceastå situa¡ie
ne trezim noi acum, så discutåm o problemå
minorå care nu ne afecteazå în mod direct.
Iar noi le vom råspunde cå ea ne afecteazå
în mod subtil pe to¡i, pentru cå ne ia prestigiul
destul de fragil pe care am reu¿it så-l câ¿tigåm.
Prin aceastå ac¡iune distantå dintre MF ¿i
celelalte specialitå¡i cresc din nou. Interni¿tii vor
putea spune pe bune cå nu ståm de vorbå cu
ni¿te pro¿ti care nu au reu¿it så intre în medicina
internå. Cum se va putea realiza, astfel, o
colaborare corectå, în interesul pacientului,
între doi parteneri care nu se respectå reciproc.
De aceea cred cå nu putem asista pasivi la
evolu¡ia nefastå a fenomenelor. În calitate de
cetå¡eni ai acestei ¡åri, noi to¡i ar trebui så
ac¡ionåm ¿i så reac¡ionåm în a¿a fel încât
lucrurile så meargå cât mai bine. Noi nu ne-am
obi¿nuit încå cu ideea cå societatea civilå poate
influen¡a foarte mult evolu¡ia fenomenelor, a¿a
cum se întâmplå în celelalte ¡åri din UE. De aceea
credem cå avem nevoie de o societate civilå ¿i
în Mf, iar organiza¡iile nonguvernamentale ¿i
societå¡ile de profil fac parte din societatea civilå.
Apreciem în mod deosebit inten¡ia
ministrului sånåtå¡ii de a acorda o importan¡å
mai mare asisten¡ei medicale ambulatorii. Dar
pentru a putea realiza acest lucru pe lângå
reparti¡ia judicioaså a banilor mai este necesarå
¿i formarea corespunzåtoare a medicilor. Pentru
cå asisten¡a medicalå ambulatorie nu va putea
fi îmbunåtå¡itå cu reziden¡ii care nu ¿i-au dorit
MF, care sunt forma¡i în tradi¡ia spitalului
ignorând aspectele specifice ale MF.
Nu trebuie uitat cå în ¡ara noastrå existå o
tradi¡ie a spitalului. Atât bolnavii, cât ¿i medicii
cred cå o asisten¡å medicalå de calitate nu se
poate acorda decât în spital. Studen¡ii sunt
forma¡i în spital, unde nu se întâlnesc cu o serie
întreagå de probleme, a¿a cum ar fi tezele de
debut ale doctorilor, abordarea integralå a bolnavului, care este îngrijit fragmentar ¿i episodic
¿i problemele de preven¡ie, cu care se va întâlni
înså în asisten¡a medicalå ambulatorie. De

aceea va trebui îmbunåtå¡itå activitatea de formare
specificå în domeniul MF.
Din acest considerent am crezut cå este necesarå
înfiin¡araea Societå¡ii Academice de MF, care så
contribuie ¿i ea la cre¿terea prestigiului, a profesionalitå¡ii, a nivelului ¿tiin¡ific ¿i academic al MF
pânå la nivelul pe care îl are ea în celelalte ¡åri din
UE.
În Olanda, spre exemplu, numårul de reziden¡i
din MF este stabilit de societatea de MF, care se
implicå ¿i în organizarea ¿i dezvoltarea învå¡åmântului de MF. Autoritå¡ile sanitare colaboreazå
foarte bine cu societå¡ile ¿i cu asocia¡iile de profil,
iar noi tot vorbim de descentralizare când lucrurile
au råmas anchilozate în Direc¡ii ¿i Ministere.
La noi politicul ¿i centralismul continuå så dea
mâine via¡a socialå. Dacå nu ar exista centralismul
atât de accentuat ¿i dacå societatea civilå ¿i-ar face
datoria, atunci nici politicienii nu ar fi atât de tenta¡i
så punå mâna pe un post în care nu vor mai avea
puterea de a decide, a¿a cum decid acum, de cele
mai multe ori interesul lor ¿i detrimentul societå¡ii.
De aceea credem cå strategia post-aderare din
domeniul sånåtå¡ii constå în descentralizarea ¿i în
întårirea societå¡ii civile reprezentatå de diferitele
societå¡i ¿i asocia¡ii medicale, care så apere
interesul membrilor lor.
Societatea Academicå de MF ar vrea så se înscrie
în aceastå strategie de interese a societå¡ii civile în
medicinå, care, prin cre¿terea prestigiului ¿i a
profesionalismului MF, så contribuie în cele din
urmå la îmbunåtå¡irea asisten¡ei medicale primare
¿i a stårii de sånåtate a popula¡iei.
În acest sens, Societatea Academicå de MF ¿i-a
propus så colaboreze cu toate celelalte societå¡i ¿i
organiza¡ii care, urmåresc acest scop, så intensifice
colaborarea cu societå¡ile de profil din UE, care
ne-au ajutat la promovarea MF în România, ¿i-a
propus så atragå toate cadrele didactice de MF din
¡arå, to¡i instructorii de MF ¿i to¡i medicii de MF
care ¡in la prestigiul specialitå¡ii lor, pe care au decis
så o vadå cât mai repede ajunså la nivelul la care
se aflå MF în celelalte ¡åri din UE.
Este adevårat cå medicii în general ¿i medicii de
familie în special nu au dat dovadå de o coeziune
prea mare, dar speråm cå lucrurile se vor schimba
în interesul tuturor.
În numerele viitoare ale revistei vom discuta
despre planul concret de realizare a acestor
obiective.
Pentru informa¡ii suplimentare pute¡i accesa
adresa noastrå de internet www.samf.ro
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