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EDITORIAL

F ilmul lui Cristian Puiu, „Moartea
domnului Låzårescu“, a primit în anul
2005 premiul „Un certain regard“, iar
filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3
såptåmâni ¿i 2 zile“, a primit în 2007

premiul „Palme D’or“, adicå cel mai mare premiu
al festivalului de la Cannes.

Ambele filme se bazeazå pe ni¿te teme me-
dicale. Domnul Låzårescu este purtat de la o
camerå de gardå la alta pânå moare. Iar tânåra
gravidå din filmul lui Cristian Mungiu trece printr-un
adevårat calvar pânå când reu¿e¿te så-¿i facå o
întrerupere de sarcinå, cei drept la 4 luni, 3
såptåmâni ¿i 2 zile. Ambele filme fac un rechizitoriu
foarte sever al sistemului sanitar din România. Unul
se referå la prezent, iar celålalt la trecut.

Desigur cå se va putea spune cå moartea
domnului Låzårescu este un caz particular, cå
povestea întreruperii de sarcinå s-a petrecut acum
20 de ani, cå de obicei bolnavii sunt trata¡i a¿a
cum ar trebui, cå întreruperile de sarcinå s-au
legalizat ¿i cå totul nu este decât o fic¡iune.

Starea de sånåtatea a popula¡iei ne aratå înså
cå, de fapt, cele douå filme nu sunt doar o fic¡iune
¿i cå lucrurile nu merg chiar atât de bine. Spre
exemplu, dupå cum aratå Anuarul Statistic al OMS
publicat în 2006, mortalitatea generalå de la noi
din ¡arå, în care se încadreazå ¿i moartea domnu-
lui Låzårescu, este una dintre cele mai mari din
Europa, iar speran¡a de via¡å de la noi din ¡arå
este una dintre cele mai mici din Europa ¿i anume
de 68 de ani la bårba¡i ¿i de 76 de ani la femei,
în timp ce în Italia este de 78 de ani la bårba¡i ¿i
de 83 de ani la femei, în Fran¡a de 76 de ani ¿i
83 de ani, în Germania de 76 de ani ¿i 82 de
ani, în Danemarca de 75 de ani ¿i de 80 de ani,
în Elve¡ia de 78 de ani ¿i de 83 de ani, iar în

Cehia de 73 de ani ¿i de 79 de ani. Probabil cå
în aceste ¡åri domnul Låzårescu ar mai fi tråit încå
vreo 10-15 ani, iar domnul Cristian Puiu nu ar
mai fi primit premiul de la Cannes.

Nici în ceea ce prive¿te bolile cardiovasculare,
de care a murit probabil domnul Låzårescu, nu
ståm mai bine. La noi în ¡arå se înregistreazå 479
de boli cardiovasculare la 100 de mii de locuitori,
în timp ce în Fran¡a se înregistreazå 118 cazuri,
în Spania 137, în Danemarca 188, în Germania
211, în Italia 174, iar în Cehia 315.

În ceea ce prive¿te avorturile, de¿i se vorbe¿te
foarte mult despre måsurile anticoncep¡ionale ¿i
despre planningul familial, totu¿i numårul avortu-
rilor este în continuå cre¿tere. În acest sens, este
de-a dreptul ¿ocant comunicatul Autoritå¡ii Sani-
tare din Constan¡a, care a anun¡at cå în primul tri-
mestru al acestui an s-au efectuat în spitalele din
Constan¡a un numår de 106 întreruperi de sarcinå
la gravide sub 15 ani (fa¡å de 14 întreruperi la
aceea¿i categorie de gravide din primul trimestru al
anului trecut) ¿i 264 de întreruperi de sarcinå la
gravide între 15 ¿i 18 ani (fa¡å de 84 de întreruperi
la aceea¿i categorie de gravide în primul trimestru
al anului trecut). Câte s-au fåcut în afara spitalului
nu se ¿tie. Dar din aceste cazuri se recruteazå
mortalitatea maternå care este, de asemenea, una
dintre cele mai mari din Europa. În timp ce la noi
se înregistreazå 58 de decese materne la 1000 de
na¿teri, în Spania se înregistreazå 5, în Austria 5, în
Suedia 8, în Danemarca 7, în Germania 9, în
Ungaria 11 ¿i în Bulgaria 32.

Nici în ceea ce prive¿te mortalitatea infantilå
nu ståm mai bine. În timp ce noi avem 17 decese
la 1000 de nåscu¡i vii, Fran¡a are 4, Spania 4,
Grecia 4, Danemarca 4, Germania 4, Cehia 4,
Austria 5, Ungaria 7 ¿i Bulgaria 12.
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Consumul de alcool în România este de 18,5
litri/cap locuitor/an, în timp ce în Europa este de
numai 15 litri/cap locuitor/an. 55% dintre elevi
consumå alcool. Iar alcoolul este vinovat de 25%
dintre decesele survenite la bårba¡ii între 15 ¿i
30 de ani ¿i de 10% dintre decesele survenite la
femeile între 15 ¿i 30 de ani (Evenimentul zilei,
11 august 2007).

Procentul fumåtorilor în popula¡ia generalå
este de 36%, iar la tinerii între 15 ¿i 24 de ani de
32,8% ¿i se ¿tie cå un pachet de ¡igåri pe zi scade
speran¡a de via¡å cu 5 ani (Magazin, 28 februarie
2006).

Nu mai vorbim de alimenta¡ia nesånåtoaså,
de tuberculozå, de bolile cu transmitere sexualå,
de cancerul de sân, de cancerul de col uterin,
de bolile psihice ¿i a¿a mai departe.

S-ar pårea cå via¡a bate filmul ¿i cå sistemul
de sånåtate din ¡ara noastrå este chiar mai bolnav
decât domnul Låzårescu.

Toatå lumea spune cå pentru a se vindeca
sistemul sanitar este necesarå o transfuzie de bani.
S-a încercat ¿i transfuzia de bani. Din an în an s-au
cheltuit tot mai mul¡i bani, dar lucrurile nu au
vrut så se mi¿te. Cei care vorbesc numai de bani
ar face bine så ¿tie cå starea de sånåtate a
popula¡iei nu este direct propor¡ionalå cu banii
aloca¡i pentru sånåtate ¿i cå la îmbunåtå¡irea stårii
de sånåtate mai intervin ¿i al¡i factori care trebuie
lua¡i în considerare. În acest sens s-ar putea da
exemplul Japoniei care de¿i cheltuie mai pu¡ini
bani decât SUA are o stare de sånåtate mai bunå,
sau exemplul Greciei care de¿i cheltuie mai pu¡ini
bani decât Fran¡a are o stare de sånåtate mai
bunå ¿i a¿a mai departe. Ministerul Sånåtå¡ii a
vorbit de un management defectuos ¿i a schimbat
to¡i managerii din sistem, dar lucrurile tot nu au
vrut så se mi¿te.

Ministerul Sånåtå¡ii a încercat apoi så acorde
o importan¡å mai mare asisten¡ei medicale am-
bulatorii, care nu a schimbat nici ea mare lucru.
La începutul fiecårei luni, majoritatea farmaciilor
anun¡å cå ¿i-au epuizat fondurile pentru medi-
camente compensate. Iar Ministrul Sånåtå¡ii a
acuzat medicii de familie cå prescriu prea multe
medicamente. S-a fåcut ¿i o anchetå ¿i s-a desco-
perit cå într-o comunå din jude¡ul Cålåra¿i s-au
prescris într-o såptåmânå 700 de re¡ete, ceva
asemånåtor la Ia¿i. În aceste condi¡ii, a spus Minis-
trul Sånåtå¡ii, oricât vom majora noi fondurile
pentru medicamente, acestea nu vor ajunge
niciodatå. Deci pe lângå bani mai este nevoie de
ceva.

Acum Ministrul Sånåtå¡ii inten¡ioneazå så facå
o reformå, så înfiin¡eze o serie de Agen¡ii Na¡io-
nale ¿i de Agen¡ii Regionale, care nu au nici o
legåturå cu domnul Låzårescu.

În tot acest timp, adicå de 17 ani, bolnavii î¿i
duc patologia lor, care se tot agraveazå, iar medicii
se chinuie så facå fa¡å situa¡iei, care devine tot
mai complicatå.

De¿i ar fi foarte multe de spus, am så må refer
doar la birocra¡ia cu care sistemul îi sufocå pe
medicii de familie, transformându-i în adevåra¡i
func¡ionari. În acest sens, Dr. Lauren¡iu Badea
descrie pe trei pagini în numårul 36 din 2007 a
revistei Medic Ro, eviden¡ele medicale zilnice,
lunare, trimestriale, semestriale ¿i anuale, pe care
trebuie så le completeze medicul de familie ¿i care
îi råpesc douå treimi, repet, douå treimi din
timpul pe care ar trebui så îl acorde pacien¡ilor,
ceea ce nu se poate så nu se råsfrângå negativ
asupra calitå¡ii asisten¡ei medicale ¿i så nu dea
na¿tere la discu¡ii. Ce ar zice conducåtorii
sistemului sanitar dacå ¿oferul care le conduce
ma¿ina ar trebui så completeze douå treimi din
timp tot felul de formulare. Nu mai pun problema
cui sunt necesare aceste formalitå¡i, pacientului
sau fiecårui ¿ef care cere câte o situa¡ie statisticå.

În tot acest timp, dupå cum reiese din son-
dajele de opinie ¿i din numeroasele articole care
apar în ziar cu ocazia scandalurilor medicale,
bolnavii î¿i înråutå¡esc pårerea despre sistemul
sanitar. Este adevårat cå în majoritatea ¡årilor
pacien¡ii nu au o pårere prea bunå despre siste-
mul sanitar, dar la noi ea este întovårå¿itå de date
statistice care confirmå acest lucru.

Din påcate, aceastå pårere se råsfrânge ¿i
asupra medicilor ¿i asistentelor cu care vin în
contact pacien¡ii ¿i pe care îi considerå chiar
råspunzåtori de situa¡ia din sistem.

Dupå cum aratå Dr. Silviu Stanciu în numårul
61 din 2007 al revistei Stetoscop, bolnavii au senti-
mentul cå sunt umili¡i la internarea în institu¡iile
medicale. Ei considerå spitalul ca o feudå în care
bolnavul ocupå cea mai umilå pozi¡ie. Ei considerå
cå sistemul le oferå prea pu¡in fa¡å de cotiza¡iile
pe care le percepe. Ei cred cå este vorba de o
proastå gestionare a banilor, cå sistemul este astfel
organizat încât så aducå beneficii mai ales medicilor
¿i nu bolnavilor ¿i cå medicii trebuie motiva¡i pentru
a presta un serviciu de calitate.

Interesant ar fi ce ar zice juriul de la Cannes
dacå ar trebui så se trateze în România. Probabil
ar zice cå nici nu este greu så faci un film despre
moartea domnului Låzårescu. Este suficient så ai
o camerå ascunså ¿i filmul este gata. Probabil cå
ne-ar da ¿i un premiu Palme D’or pentru asisten¡a
medicalå din România, care reprezintå o inepuiza-
bilå surså de inspira¡ie pentru arti¿ti.

Se va putea spune cå este u¿or så critici sistemul
sanitar, cå se vorbe¿te foarte mult despre asisten¡a
medicalå din România, cå oamenii sunt mereu
nemul¡umi¡i, pentru cå nu este u¿or så asiguri
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starea de sånåtate a popula¡iei. Evident cå nu
este u¿or så tratezi o societate bolnavå. Evident
cå nu po¡i îmbunåtå¡i starea de sånåtate numai
cu bani ¿i numai cu tratamente. Evident cå este
nevoie ¿i de multå pricepere ¿i de multå profilaxie.
Dar de un singur lucru nu este nevoie, de politicå.
ªi tocmai de politicå a avut parte sistemul sanitar.
Sub pretextul unor reforme, fiecare partid ¿i fie-
care ministru ¿i-a instalat oamenii lui prin con-
cursuri formale în care nu s-a ¡inut seama decât
de apartene¡a politicå ¿i de algoritmul de partid.
Lucru demonstrat de starea sistemului sanitar.

Probabil cå acela¿i lucru s-a întâmplat ¿i în
învå¡åmânt ¿i în justi¡ie. Dar în medicinå lucrurile
sunt mult mai grave pentru cå bolnavii mor. Pato-
logia nu se laså duså cu vorba ¿i nici amânatå de
pe o zi pe alta. Ea trebuie abordatå prompt ¿i de
oameni competen¡i. Ace¿ti oameni competen¡i
existå ¿i tocmai pe umerii lor se sprijinå, de fapt,
asisten¡a medicalå. Dacå sistemul mai merge
totu¿i, acest lucru se datoreazå acelor oameni
competen¡i. Dar de multe ori ai impresia cå ei
trebuie så rezolve problemele grave cu care se
confruntå în pofida sistemului care ar trebui så-i
sus¡inå. În aceste condi¡ii, toatå lumea då vina
pe subfinan¡are ¿i pe sistem.

Din påcate se vorbe¿te foarte mult despre sis-
tem ca ¿i când sistemul ar fi o no¡iune abstractå.
Dar sistemul este format din institu¡ii ¿i din
oameni. Sistemul are ni¿te oameni care executå,
dar are ¿i ni¿te oameni care comandå, prea mul¡i
oameni care comandå în direc¡ii diferite. Iar când
comenzile sunt gre¿ite sistemul merge prost,
elementele lui nu mai pot func¡iona normal. A¿a
cum celulele noastre au nevoie de un mediu
intern favorabil ca så poatå func¡iona normal,
tot a¿a ¿i sistemul are nevoie de un mediu fa-
vorabil pentru ca elementele lui så poatå
func¡iona normal.

Dar în acest caz cine råspunde de moartea
domnului Låzårescu, cei care conduc sistemul sau
medicii care erau de gardå? Existå sau nu existå
fonduri la farmacii? ªi dacå existå, de ce se dau
cu ¡ârâita numai dupå ce nervii bolnavilor au fost
întin¿i la maximum? Existå sau nu existå me-
dicamente în spital? ªi dacå existå, atunci de ce
trebuie bolnavii så-¿i aducå medicamentele de
acaså? Oare nici un ministru, nici un director nu
este vinovat de situa¡ia din sistem? Oare nici un
ministru, nici un director nu are nici o vinå pentru
moartea domnului Låzårescu? Oare nici un mi-
nistru ¿i nici un director din minister ¿i din auto-
ritå¡ile de sånåtate publicå, nici un medic ¿i nici
un profesor, nu poartå nici o vinå de numårul
mare de avorturi la gravide sub 15 ani?

Este posibil ca medicii de gardå, care au avut
ghinionul så fie acolo când a murit domnul

Låzårescu, så fie singurii vinova¡i în fa¡a specta-
torilor de moartea domnului Låzårescu?

Evident cå lucrurile sunt mult mai profunde,
dar nimeni nu se chinuie så le în¡eleagå. Politica
¿i corup¡ia sunt la ordinea zilei în România. Din
påcate bolnavii mor mai mult decât în restul
Europei ¿i nimeni nu este vinovat. Dând vina pe
CMR, care råspunde de calitatea asisten¡ei me-
dicale ¿i pe comisiile de malpraxis de pe lângå
ASP, Ministrul Sånåtå¡ii spune „cå a¿teaptå ca ele
så înceapå så-¿i ia rolul în serios ¿i så înceapå så
aplice sanc¡iuni. Pentru cå vorbim de culpe me-
dicale, mor oamenii în spitale ¿i nimeni nu rås-
punde. Nu Ministrul Sånåtå¡ii poate sanc¡iona
gre¿eala profesionalå a medicilor.“

 Sistemul sanitar din România este înså mult
mai bolnav decât domnul Låzårescu. El este te-
renul unor interminabile lupte interne, în care
toatå lumea se luptå cu toatå lumea. Casa de
asiguråri se luptå cu medicii, medicii cu bolnavii,
colegiul cu ministerul, ministerul cu managerii ¿i
cu creditorii, ¿i a¿a mai departe.

Dar în tot acest timp, nu toatå lumea o duce
foarte råu. Am putea spune chiar cå unii o duc
foarte bine. Se gåsesc întotdeauna båie¡i de¿tep¡i
care så profite de orice situa¡ie. Spre exemplu, în
timp ce aloca¡ia de hranå pentru un bolnav in-
ternat este de 5,5 lei pe zi, în timp ce farmaciile nu
au bani pentru medicamente, iar bolnavii interna¡i
trebuie så î¿i aducå de acaså medicamentele
necesare, conducerea CNAS a cheltuit 337.000
de euro pentru întâlnirile ¡inute în lunile martie-
iunie ale acestui an la hotelul Interna¡ional din
Sinaia, unde s-a discutat Managementul ¿i plani-
ficarea strategicå (Cotidianul, 15 august 2007). Ce
fel de management este acesta se vede foarte bine.
Mai bine discutau despre moartea domnului Låzå-
rescu într-unul dintre spitalele din România decât
så cheltuie bani asigura¡ilor în hotelurile de lux din
Sinaia. Iar legiuitorii ¿i guvernan¡ii ar fi mai bine så
vadå cum se cheltuie banii publici în România decât
så se plângå tot timpul cå nu au bani pentru învå-
¡åmânt ¿i pentru sånåtate. Dupå direc¡ia în care
merg lucrurile este pu¡in probabil så se întâmple
acest lucru, deoarece tocmai cei care profitå de
acest lucru fac regulile jocului în România.

Dupå analiza criticå pe care a fåcut-o recent
domnul Varujan Vosganian, ministrul economiei
¿i finan¡elor, privind modul în care se cheltuie banii
publici ¿i dupå promisiunile pe care le-a fåcut
privind întocmirea bugetului pe 2008, s-ar putea
så se întâmple totu¿i ceva favorabil în acest do-
meniu, deoarece nici bugetul ¡årii nu mai poate
så suporte cheltuirea fårå discernåmânt a banilor
publici. Încercarea mi se pare timidå, dar s-ar
putea så fie totu¿i un început.


