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Spre un con¡inut academic
în educa¡ia universitarå ¿i
postuniversitarå de medicina
familiei
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E

xisten¡a specialitå¡ii de Medicina Familiei
în România de peste 15 ani, precum ¿i
înjghebarea încå firavå a disciplinelor de
Medicina Familiei în învå¡åmântul
universitar creeazå premisele dezvoltårii
unui învå¡åmânt academic universitar ¿i postuniversitar de specialitate aliniat cerin¡elor spa¡iului european, la care speråm så ne aliniem
începând cu 1 ianuarie 2007.
O identitate a învå¡åmântului medical superior
universitar, compatibilå cu spa¡iul comun european, a fost promovatå încå de la Congresul 4
46 al Societå¡ii Interna¡ionale de Medicinå Generalå, din 1992 de la Klajenfurt ¿i pânå la recomandårile Asocia¡iei Europene a Universitå¡ilor
(EUA).
Problematica învå¡åmântului de Medicina
Familiei se concretizeazå azi prin douå discipline,
ce în majoritatea facultå¡ilor de Medicinå se
predau în anul III – Disciplina Asisten¡å medicalå
primarå ¿i anul VI disciplina Medicina Familie.
Concret disciplinile acestea necesitå un
program de studiu similar ca numår de ore de
curs ¿i de pregåtire practicå, precum ¿i o curriculå
universitarå în propor¡ie de 80% similarå. Temele
dezbåtute necesitå o parte a se regåsi în tematica
de concurs în reziden¡iat precum ¿i pentru concursurile pe posturi vacante, iar abilitå¡ile practice
câ¿tigate în tematica de concurs la prezentårile
de caz ¿i la lucrårile practice.
Aspectele privind dezvoltatea acestui învå¡åmânt universitar ¿i post universitar la facultatea
de Medicinå a Universitå¡ii de Vest „Vasile Goldi¿”
Arad le prezentåm succint pentru compara¡ie ¿i
discu¡ii în cadrul disciplinelor pe centre universitare.
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Disciplina de Medicina Familiei a fost introduså
la l octombrie 1996, pe durata unui semestru de
studii la anul V, în anul 1997 la aceea¿i promo¡ie
am predat încå un curs, din acel an toate promo¡iile au parcurs un curs de 2 semestre, adicå
15 såptåmâni x 2 semestre x 2 ore în total 60 de
ore de curs ¿i un stagiu în cabinetele medicilor
asisten¡i de medicina familiei – cabinete universitare de Medicina Familiei cu 4 ore pe såptåmânå
stagiu.
Actualmente fi¿a disciplinei de Medicina Familiei cuprinde urmåtoarea programå de desfå¿urare în cursul unui an universitar:
Semestrul I
– 15 såpt x 2ore/curs/saptåmânå = 30
ore curs
– 15 såpt x 4ore/stagiu/saptåmânå = 60
ore stagiu
Semestrul II
– 15 såpt x 2ore/curs/saptåmânå = 30
ore curs
– 15 såpt x 3ore/stagiu/saptåmânå = 45
ore stagiu
Total
– 60 ore curs
– 105 ore lucråri
Din anul universitar 2003/2004 a fost introduså la cererea expresivå a comunitå¡i Europene
Disciplina de Asistentå Medicalå Primarå, care în
plan na¡ional s-a hotårât la întâlnirea cu decanii
facultå¡i de medicinå din tarå ¿i se desfå¿oarå pe
perioada unui semestru 14-15 såptåmâni, cu o
orå de curs ¿i o orå lucråri practice, studiatå de
preferat la începutul pregåtirii clinice a studentului
medicinist.

SPRE UN CONºINUT ACADEMIC ÎN EDUCAºIA UNIVERSITARÅ ªI POSTUNIVERSITARÅ DE MEDICINA FAMILIEI
– 15 ore curs pe såptåmânå, sem I la Arad
disciplina de AMP
– 15 ore cursuri practice, sem I în anul III de
studii universitare
Disciplina are în structurå un ¿ef disciplinå
(prof. univ, atestat), 3 asisten¡i medici primari de
Medicina Familiei cu cabinete medicale individuale în rela¡ii cu Casa de Asiguråri de Sånåtate
Jude¡eanå Arad – dar pe parcursul celor 10 ani
am avut ¿i plata cu ora pentru asisten¡i universitari
intra¡i prin concurs ce î¿i desfå¿urau activitatea
unul în mediul rural (Centrul de sånåtate –
Sântana) ¿i unul la Serviciul internåri-triaj-urgen¡e
a Spitalului Clinic Jude¡ean.
Programe analitice a cursului de Medicina
Familiei cuprinde în semestrul I Bazele Teoretice
ale Medicinei de Familie, iar în semestrul II,
Ghiduri de practicå medicalå specifice asisten¡ei
medicinei primare (circa 28 entitå¡i clinice).
Programul de PREGÅTIRE POST UNIVERSITARÅ prin reziden¡iat în Medicina Familiei
implicå necesitatea de a multiplica for¡ele implicate în procesul de educa¡ie.
În centrul universitar ARAD existå un numår
de reziden¡i u¿or de coordonat.
– AN I – 37 medici reziden¡i, ini¡ial 55
– AN II – 14 medici reziden¡i,
– AN III – 19 medici reziden¡i.
Pregåtirea lor se face sub coordonarea disciplinei conform programei stabilite.
Modulul de 3 luni la începutul anului I constituie forma cea mai beneficå de a vedea cu adevårat tineri medici cea ce au absolut nevoie så
câ¿tige pe perioada studiilor clinice diverse ¿i ce
abilita¡i practice så î¿i însu¿eascå.
Påstrarea legåturii cu disciplina se face prin
¿edin¡ele bilunare de referate la care participå
to¡i reziden¡ii ¿i unde li se oferå teme spre dezbatere ¿i referate pregåtite de ei în competi¡ie.
La sfâr¿itul anului II existå o lunå de pregåtire
în sånåtate publicå ¿i management al cabinetului
medical ce poate deasemenea fi coordonatå în

colaborarea cu disciplina de sånåtate publicå ¿i
strategii la cabinet,
Dezvoltarea cu adevårat în plenitudinea cuno¿tin¡elor câ¿tigate ¿i abilitå¡ilor cunoscute o pot
dovedi în anul III ¿i desigur ar fi necesar în anul
IV de reziden¡ial, gândidune-ne cå majoritatea
¡årilor Comunitå¡ii Europene au crescut acest
proces de formare la 4-5 ani.
Învå¡åmântul postuniversitar necesitå a oferi
forme multiple de pregåtire (cercuri, seminarii,
mese rotunde, conferin¡e) pe teme de interes în
practica asisten¡ei medicale primare. Sunt de luat
în considerare formele de pregåtire ce pot atesta
unele competen¡e specifice dorin¡ei de pregåtire
în specialitate.
Masterate în medicina familiei, medicina
socialå ¿i management sau forme aprofundate
de studiu, ce ar putea fi atestate pentru calitatea
de instructor formativ în specialitate. Activitatea
instructorilor formativi de Medicina Familiei
desfå¿uratå în special în programa de pregåtire a
reziden¡ilor din anul I-II-III necesitå så fie atestate
de Ministerul învå¡åmântului, iar instructorii
nerecunoscu¡i ca asisten¡i universitari asocia¡i ai
facultå¡ilor de medicinå.
O implicare mai accentuatå a disciplinelor
universitare în activitatea de cercetare medicalå
prin studii epidemiologice sau studii popula¡ionale
pe teme de interes cu medici de familie din
teritoriu, ar fi beneficå cre¿terii prestigiului, iar la
conferin¡e ¿i congrese aceste lucråri ar trebui
premiate pentru con¡inutul ¿i aportul lor
Activitatea de publicare de materiale în reviste
de specialitate ar necesita de asemenea så
constituie o prioritate a disciplinelor în facultå¡i.
Colectivele de redac¡ie a revistelor:
– Medicina Familiei;
– Revista Medicalå Românå, ar implica o
participare efectivå ¿i consult ¿tiin¡ific pe
tema materialelor publicate ¿i a impactului
lor asupra cititorilor care ar trebui så reprezinte o maså mai mare din rândul
medicilor de familie.
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