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Reactualizarea MG/MF
După o lungă perioadă de marginalizare, colegii
care îşi dădeau seama de potenţialul MG/MF şi de
subaprecierea la care era supusă au început să reacţioneze. Ei au început să protesteze faţă de situaţia
dificilă în care se afla MG de la noi din ţară. Dată
fiind situaţia socială din acea vreme, protestele erau
destul de blânde. Se solicita mai ales îmbunătăţirea
activităţii de MG în vederea creşterii calităţii asistenţei medicale primare.
În acest context, prin 1980, eu m-am întâlnit cu
grupul de mg din Bucureşti, care pledau pentru promovarea MG/MF. Grupul era format din Dr. Grigore
Buşoi, Dr. Mircea Pretorian, Dr. Mircea Iorga, Dr.
Alexandru Gheorghiu, Dr. Pantelimon Bărbulescu,
Dr. Romulus Dandescu, Dr. Rodica Florescu, Dr.
Pandele şi Dr. Mauch Ivar şi alţii. Desigur că promotori ai MG/MF mai erau şi în celalate oraşe, aşa
cum ar fi Dr. Afilon Jompan, din Timişoara, Dr. Eugeniu Ilicea şi Dr. Eugenia Ilicea din Constanţa, Dr.
Iordăchescu din Buzău, Dr. George Haber de la
Alba, Dr. Oprea de la Cluj şi alţii. Mai târziu, grupul s-a lărgit cu Dr. V. Bistriceanu de la Buzău, cu
Dr. Dan Pletea de la Iaşi şi mulţi alţii.
Este important de remarcat faptul că aceşti colegi îşi iubeau meseria. Aş putea spune că erau
chiar pasionaţi de MG. Ei nu voiau să plece din
MG, ci militau pentru îmbunătăţirea ei, pentru a
putea acorda o asistenţă medicală mai bună populaţiei. Activitatea de promovare a MG se făcea mai
ales prin intermediul Societăţii Naţionale de Medicină Generală, care făcea parte din Uniunea Societăţilor Ştiinţelor Medicale din România.
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Societatea Naţională de Medicină Generală avea
filiale în toate judeţele. Dr. Grigore Buşoi era preşedintele filialei Bucureşti, iar eu eram secretarul
general al filialei Braşov a Societăţilor Ştiinţelor
Medicale şi preşedinte al Societăţii de MG din Braşov. În această calitate organizam diferite reuniuni
ştiinţifice şi discuţii pe diferite teme medicale.
Discuţiile cu ms şi mai ales cu interniştii erau
destul de dificile. Specialiştii de profil nu recunoşteau specificul MG. Nu recunoşteau faptul că asistenţa primară este la fel de importantă ca şi asistenţa secundară şi că merită o atenţie mai mare, că
primul contact este o problemă foarte dificilă, că
trebuie totuşi ca cineva să realizeze abordarea integrală a pacientului, că tratamentul prespitalicesc
este de multe ori extrem de important pentru supravieţuirea pacientului. Specialiştii din spitale nu recunoşteau importanţa prevenţiei primare şi a prevenţiei specifice, care sunt realizate de mg, nu
recunoşteau importanţa asistenţei medicale a omului sănătos, a asistenţei medicale a familiei şi a colectivităţii, care nu puteau fi practicate de specialiştii de profil. Ei nu acceptau că prin recunoaşterea
specialităţii de MG se putea realiza o creştere a calităţii asistenţei medicale de bază şi a stării de sănătate a populaţiei. Specialiştii de profil doreau ca
MG să rămână la dispoziţia lor. Deşi se spunea că
MG se află la baza asistenţei medicale, ea era de
fapt total ignorată şi marginalizată.
Din fericire, mai erau şi personalităţi medicale
care înţelegeau cu adevărat rolul MG/MF pentru
asistenţa medicală a populaţiei, printre care s-au
numărat Prof. Dr. Victor Ciobanu şi Prof. Dr. Dan
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Enăchescu, care au fost şi miniştri ai sănătăţii şi care
au contribuit foarte mult la promovarea MG/MF în
România. Şansa noastră a fost că Prof. Dr. Victor
Ciobanu şi Prof. Dr. Dan Enăchescu, în calitate de
miniştri, au înţeles că nu se poate vorbi de o asistenţă medicală de calitate fără promovarea MG/MF.
În această conjunctură, Dr. Grigore Buşoi i-a
propus Prof. Dr. Victor Ciobanu, care era ministrul
sănătăţii, să promoveze un mg în Ministerul Sănătăţii. Astfel, la propunerea Dr. Buşoi, eu am fost
transferat, în 1985, ca inspector general la Direcţia
Asistenţei Medicale din Ministerul Sănătăţii.
Desigur că această numire a schimbat complet
destinul meu. Nu se ştie ce s-ar fi întâmplat dacă
rămâneam la Braşov. Dar venind la Ministerul Sănătăţii viaţa mea a luat o altă turnură. În această
calitate puteam avea o viziune mai largă a MG din
România, dar şi asupra vieţii şi a societăţii în general. În calitate de inspector general în Ministerul
Sănătăţii, eu am avut posibilitatea să cunosc nivelul
asistenţei medicale de bază din toată ţara. Medicii
generalişti munceau din greu, dar nu erau apreciaţi
la justa valoare. Ei răspundeau de mortalitatea infantilă din teritoriu, de mortalitatea maternă, de incapacitatea temporară de muncă şi aşa mai departe.
Desigur că încercam să îmbunătăţim activitatea
mg, dar era foarte greu, deoarece avem de înfruntat
nu numai dificultăţi sociale, ci şi mentalităţile care
nu s-au schimbat prea mult nici astăzi.
Lupta pentru promovarea MG/MF s-a desfăşurat mai ales la nivelul Societăţii Naţionale de Medicină Generală. Dar Societatea Naţională de Medicină Generală era condusă de la înfiinţarea ei, de prin
1960, de câte un profesor de medicină internă, ceea
ce reprezenta o altă desconsiderare a MG/MF, care
nu ar fi fost în stare să-şi conducă propria lor societate. De aceea, Dr. Grigore Buşoi, care avea o tenacitate deosebită, a propus alegerea mea ca preşedinte al Societăţii Naţionale de Medicină Generală.
Astfel, în 1987, eu am devenit primul preşedinte
mg al Societăţii Naţionale de Medicină Generală,
iar Dr. Buşoi a devenit secretar general al societăţii.
În această calitate, noi am organizat în 1987 primul Congres Naţional de Medicină Generală, care
a avut loc la hotelul Intercontinental din Bucureşti.
La congres au participat peste 600 de mg şi peste
200 de invitaţi. S-au prezentat lucrări foarte interesante. Congresul a reprezentat o mare reuşită a MG
din ţara noastră. Astfel, MG „a ieşit în lume“ pentru
prima dată.
Foarte mulţi mg, aşa cum erau Dr. Grigore Buşoi, Dr. Alexandru Gheorghiu, Dr. Mircea Pretorian
şi alţii, aveau o activitate ştiinţifică foarte bogată pe
teme care interesau MG. Îmi amitesc de lucrarea pe
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care Dr. Grigore Buşoi a prezentat-o la Congresul
Latin de Reumatologie care a avut loc la Bucureşti,
dar şi de primele capitole pe care le-a scris Dr. Buşoi în cartea de MG de sub redacţia Prof. Dr. Marin
Voiculescu, ceea ce a reprezentat pe vremea aceea
un mare succes, deoarece restul cărţii era scris de
specialiştii de profil. Menţioneză că în cartea MG
apărută în 1990 Dr. Grigore Buşoi a stabilit temelia
specialităţii elaborând „Bazele teoretice şi practice
ale MG“.
În 1989, am organizat Conferinţa Naţională de
MG, la Tg. Mureş, la care am prezentat împreună
cu Prof. Dr. Victor Ciobanu o lucrare privind importanţa clinicii în medicina contemporană. Cu
această ocazie, am pledat pentru mg, care ar trebui
să fie cel mai mare clinician, în condiţiile în care
ms erau cei mai mari tehnicieni. Cred că la Tg.
Mureş l-am întâlnit pe Dr. Afilon Jompan, care se
lupta pentru promovarea MG la Timişoara. Conferinţa de la Tg. Mureş s-a bucurat de asemnea de un
mare succes.
Recunoaşterea specialităţii de MG
Evenimentele din 1989 au deschis o nouă perspectivă pentru MG din România. În primele luni
ale anului 1990, la propunerea Dr. Buşoi, am înscris Societatea Naţională de MG la tribunal. Astfel, ea a devenit societate cu personalitate juridică.
Eu eram preşedintele societăţii, iar Dr. Buşoi era
secretar general. Tot în 1990, eu am fost numit director la Centrul de Perfecţionare a Medicilor şi
Farmaciştilor, de unde am încercat să deschid pregătirea postuniversitară pentru medicii de MG.
În condiţiile schimbărilor profunde pe care le-au
declanşat evenimentele din 1989, noi am început să
intensificăm eforturile pentru recunoaşterea specialităţii de MG. Foarte mulţi colegi militau pentru promovarea MG. Dr. Buşoi, Dr. Gheorghiu, Dr. Iorga,
Dr. Pretorian, Dr. Dandescu, Dr. Mauch şi cu mine
eram toată ziua la Ministerul Sănătăţii, pledând
pentru recunoaşterea specialităţii de MG.
În orice caz, trebuie specificat faptul că Dr. Grigore Buşoi a jucat un rol deosebit în promovarea
specialităţii de MG/MF în România. A intervenit cu
tenacitate pe lângă toţi miniştrii sănătăţii, mai ales
pe lângă Prof. Dr. Victor Ciobanu şi Prof. Dr. Dan
Enăchescu. A fost la început secretar general al Societăţii de MG din România. A fost apoi preşedinte
al Societăţii de MG din România. A scris şi a pledat
foarte mult pentru promovarea MG din România.
Dar la un moment după al III-lea Congres de MG
de la Iaşi şi-a dat demisia din funcţia de preşedinte
al SNMGR. Eu nu am înţeles prea bine ce l-a determinat să facă acest lucru. Ce nu i-a plăcut a fost
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modul în care evoluau lucrurile în cadru Societăţii.
Discuţiile sterile şi luptele interne, complet neproductive. Faptul că nu s-a ţinut seama de aportul
promotorilor. Faptul că generaţia tânără crede că
societatea a picat din cer. Faptul că societatea se
ocupă astăzi mai mult de marketing şi de interminabilele lupte cu Casa de Asigurări decât de problemele fundamentale ale specialităţii de MF. E regretabil că specialitatea pierde tot mai mult din terenul
care a fost câştigat cu greu de promotorii MG/MF,
aşa cum ar fi îngrădirea dreptului de a scrie anumite medicamente uzuale, eliberarea de concedii medicale la fel ca şi ceilalţi specialişti şi aşa mai departe. Faptul că societatea de MG/MF îşi ignoră
trecutul. Faptul că în România nu există conceptul
de preşedinte fondator, de past-president sau de
membru onorific, care i s-ar fi potrivit foarte bine
Dr. Grigore Buşoi. Faptul că a fost ignorat de cei
care cred că ştiu mult mai bine decât el ce este MG/
MF. Faptul că majoritatea catedrelor de MF nu
abordează problemele specifice de MF. Faptul că
MF sunt formaţi mai mult în spitale decât în cabinetele de MF în care vor lucra. Faptul că MG/MF
de azi nu este ceea ce am visat noi să fie. Este greu
de spus.
În sfârşit, prin luna iunie a anului 1990, Prof.
Dr. Dan Enăchescu, care era ministrul sănătăţii, a
recunoscut specialitatea de MG, ceea ce a reprezentat un mare succes. Dar Prof. Dr. Dan Enăchescu,
care avea o înţelegere profundă a lucrurilor, a arătat
că recunoaşterea specialităţii nu trebuie să fie o
simplă formalitate, ci trebuie să ducă la o promovare reală a MG/MF în România. În acest sens, el a
recomandat începerea unor cursuri postuniversitare
pentru susţinerea examenului de medic specialist
de MG.
În calitatea mea de director al Centrului de Perfecţionare a Medicilor şi Farmaciştilor, am întocmit
curricula corespunzătoare şi, în toamna anului
1990, am început, împreună cu Dr. Alexandru Gheorghiu, primele cursuri postuniversitare de MG din
România, care s-au ţinut la Spitalul Universitar din
Bucureşti. Desigur că nu era uşor. Dar am fost foarte mult ajutaţi de OMS, de colegii din Anglia, din
Franţa şi din Olanda.
Încă din primele luni ale anului 1990, OMS a
trimis un reprezentant care a recomandat îmbunătăţirea asistenţei medicale primare în ţara noastră.
Apoi, OMS a trimis experţi din Anglia şi din Olanda, în care MG/MF se bucura de apreciere deosebită, pentru a ne ajuta în promovarea MG/MF la noi
în ţară. În 1991, a venit la noi în ţară Dr. Philip
Evans, din Anglia, care a devenit mai târziu preşedintele Societăţii Europene de MG/MF. Apoi la so-

licitarea expresă a Dr. Griore Buşoi a venit prof.
Cornelius van Es, din Olanda, care a fost unul dintre primii profesori de MF din Europa. Încă de
atunci s-a dezvoltat o colaborare foarte fructuoasă
cu colegii din Olanda, colaborare care se continuă
şi astăzi.
Deoarece până în 1998 pregătirea în MG se făcea numai prin cursuri postuniversitare, de câte ori
venea în ţara noastră, Prof. Dr. van Es mergea la
Ministrul Sănătăţii şi la facultăţile de medicină şi
pleda pentru înfiinţarea unor catedre de MG/MF.
Deoarece mg sunt foarte mulţi şi foarte răspândiţi, la indicaţiile OMS, am organizat cursuri pentru formarea unor instructori de MG. Am selecţionat un număr de peste 100 de medici primari de
MG din diferite judeţe care au participat la cursurile de formare, de la Brădet, în judeţul Argeş, de la
Costineşti şi de la Bucureşti. În desfăşurarea acestor cursuri un rol deosebit l-a avut Dr. Alexandru
Gheorghiu, care, după câte ştiu eu, a lucrat un timp
la Institutul de Pedagogie şi avea cunoştinţe avansate în acest domeniu.
Societatea de MG rămânea însă tot locul de
elecţie pentru dezbaterea problemelor de MG. Majoritatea şedinţelor din Bucureşti se ţineau la Uzinele Griviţa, care aveau nişte săli foarte mari. Aici
lucra Dr. Mircea Iorga, care între timp a devenit
preşedintele filialei de MG din Bucureşti şi care se
bucura de un respect deosebit din partea conducerii
şi a muncitorilor de la Griviţa.
Dr. Mircea Iorga este probabil modelul a ceea ce
ar trebui să fie un mg/mf. Dr. Mircea Iorga a terminat facultatea la Cluj şi, venind din şcoala lui I. Haţieganu şi I. Goia, avea o înclinaţie deosebită pentru clinica medicală. Dar, pe lângă faptul că era un
clinician foarte bun, era şi foarte ataşat de bolnavi.
De câte ori trebuia examinat un bolnav de un specialist de profil, Dr. Iorga mergea cu el la specialistul
respectiv. De asemenea, de câte ori trebuia internat
un bolnav în spital, Dr. Iorga merga cu el la spital.
Vorbea cu şeful de secţie, cu profesorul, iar apoi se
interesa de bolnav şi îşi vizita bolnavii în spital,
ceea ce îmi aducea aminte de mg din Anglia, care
îţi vizitează bolnavii la spital. În aceste condiţii era
firesc ca Dr. Mircea Iorga să fie un medic foarte
iubit de bolnavi şi la fel de iubit de colegi.
Noi ţineam deci şedinţele lunare, la care participau peste 100 de medici, la Griviţa, la Dr. Mircea
Iorga. Chiar şi grupul de lucru cu colegii olandezi
s-a defăurat la Dr. Mircea Iorga. La una dintre aceste şedinţe lunare, prin 1992, urmînd exemplul colegilor din Franţa, am înfiinţat şi noi un Colegiu al
Medicilor Instructori de MG, al cărui preşedinte a
fost ales Dr. Afilon Jompan din Timişoara.
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MG/MF avea deci o activitate destul de susţinută. Dar, pe lângă faptul că aveam foarte mulţi colegi
străini care ne-au vizitat ţara pentru a ne ajuta la
promovarea MG/MF din România, am fost noi înşine invitaţi la Londra, la Cambridge, la Bristol, la
Utrecht, la Helsinki, la Viena, la Klagenfurt, la Perugia, la Paris, pentru a vedea cum funcţionează
MG/MF în ţările respective. Îmi amintesc cât de
impresionat am fost când am văzut condiţiile în
care lucrau colegii din aceste ţări şi cât de apreciaţi
erau mf din ţările respective. Îmi amintesc că o dispută pe care au avut-o mf din Utrecht cu chirurgii a
fost câştigată de mf. De asemenea, îmi amintesc cu
cât respect erau trataţi mg din Anglia când îşi vizitau bolnavii internaţi în spital. De remarcat că în
Anglia exista tradiţia ca mg să îşi viziteze bolnavii
internaţi în spital. Mi-se părea că era o altă lume.
Era în orice caz o altă mentalitate, atât faţă de medic cât şi faţă de bolnav.
Ajutorul primit de la colegii din străinătate
Prof. Dr. van Es, care a fost un mare prieten al
României, a elaborat un program de promovare a
MG/MF din România, susţinut de guvernul olandez. Foarte mulţi medici olandezi au venit în România, au organizat cursuri, seminarii şi chiar congrese pentru a ne ajuta la promovarea MG/MF la
noi în ţară. Astfel după o primă vizită efectuată în
Olanda împreună cu Dr. Griore Buşoi şi reprezentanta Medicilor fără Froniteră din Olanda eu am
fost invitat de Prof. Dr. van Es în Olanda împreună
cu Prof. Dr. Dan Enăchescu şi cu Prof. Dr. Valeriu
Popescu la Lied şi la Utrecht, la Institutul Nivel,
care se ocupa de problemele de MF. Colegii din
Olanda au înfiinţat, împreună cu mg/mf din România, un Centru de studii de MG/MF, care a avut un rol
deosebit pentru promovarea MG/MF în România.
Sub coordonarea Dr. Mircea Mărginean, Centrul
de studii a elaborat pe un eşantion foarte mare un
studiu privind solicitările mg/mf şi o serie de ghiduri de practică medicală, pentru diabetul zaharat,
pentru depresia psihică şi altele. Din păcate, studiul
privind solicitările mf nu a fost însuşit nici de Ministerul Sănătăţii şi nici de Casa de Asigurări, care
nici astăzi nu ştiu cu ce este de fapt confruntat mf.
Pe lângă ajutorul primit de la colegii din Olanda,
MG/MF de la noi din ţară a fost ajutată şi de colegii
din Franţa. Împreună cu Dr. Alexandru Gheorghiu,
am fost invitat la Paris, unde Dr. Gheorghiu a locuit la prof. Buttler, iar eu am locuit la o prof. Hercek.
Până prin 2005, MG din Franţa nu era recunoscută
ca specialitate. De remarcat că MF este denumită în
Franţa ca MG, aşa cum este denumită şi în Germania, în Italia şi în Anglia. Dar MG din Franţa a fost
recunoscută ca specialitate destul de târziu, prin ul-
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timele decrete pe care le-a dat preşedintele Jacques
Chirac, înainte de a părăsi palatul Elysees, prin 2005.
De remarcat că şi la noi în ţară medicul practician era denumit medic de MG. Abia prin anul 2000,
la solicitarea pe care am făcut-o împreună cu Dr.
Valeriu Bistriceanu, denumirea de MG a fost înlocuită cu cea de MF, aşa cum era de fapt prevăzut în
Legea sănătăţii adoptată cu câţiva ani înainte.
Dar, deşi MG din Franţa nu era recunoscută ca o
specialitate, totuşi ea se bucura de o mare consideraţie. Toate facultăţile de medicină aveau cursuri de
MG, la care am participat şi eu. Mg aveau cabinete
foarte frumoase şi, deşi bolnavii se puteau prezenta
direct la ms, totuşi ei veneau la mg. Aceasta înseamnă că ceva îi atrăgea la mg şi acel ceva reprezintă specificul MG/MF. Pe acest specific trebuie
să insistăm noi.
În 1993, cu ajutorul prof. Poenaru, care era profesor de neuroendocrinologie la Facultatea de medicină Rene Descartes din Paris, am organizat la
Câmpulung Moldovenesc o universitate de vară pe
teme de MG/MF, la care au participat câteva zeci
de mg. Profesorii francezi au admirat frumuseţile
ţării noastre, iar noi am admirat nivelul lor de profesionalitate întovărăşit de un mare grad de umanism. Pentru mine, medicina franceză este şi astăzi
superioară prin umanismul de care nu s-a distanţat.
Prin 1992, eu am fost numit expert temporar pe
probleme de asistenţă medicală primară şi astfel am
avut ocazia să particip la reunile organizate de
OMS pe această problemă. Apoi, prin 1996, am
fost numit ca reprezentat al României la EURACT,
care însemna Academia Europeană a Profesorilor
de MG/MF din Europa. Din această perioadă aş
vrea să remarc două lucruri. Primul, că eu eram
printre puţinii care aveau nevoie de vize pe paşaport pentru a participa la reuniunile care aveau loc
în diferite ţări din Europa, şi al doilea – că la aceste
reuniuni se discutau lucruri la care noi nici nu visam.
Prin 1995, am fost cu Dr. Sever Oană la Bristol,
în Anglia, pentru a vedea cum se repartizează fondurile anuale pentru îngrijirea pacienţilor de către
mg. Şi am rămas surprins de meticulozitatea cu
care autoritatea de sănătate, deoarece din fericire
Anglia nu are Casă de Asigurări Medicale, negociază repartizarea fondurilor la fiecare cabinet medical în parte.
Pentru a putea participa la reuniunile din străinătate, eu trebuia să primesc o invitaţie oficială de
la organizatori cu care să merg la ambasadele respective, să stau la coadă zile întregi pentru a primi
viza de călătorie. Colegii din ţările occidentale mă
întrebau mereu de ce am nevoie de aceste vize, întrebare la care mi-era imposibil să răspund, iar pentru ei era şi mai greu să înţeleagă.
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Prin 1994, am predat preşedinţia Societăţii de
MG Dr. Grigore Buşoi care avea o experienţă deosebită în acest domeniu. Dr. Buşoi a predat preşedinţia Dr. Marinela Olăroiu, care, fiind mult mai
tânără, s-a afiliat mult mai târziu grupului nostru.
Dar fiind foarte energică şi foarte inteligentă, a reuşit să se impună foarte rapid. Îmi amintesc cu plăcere că la iniţiativa Dr. Grigore Buşoi prin scrisoarea trimisă la Congresul de MG de la Praga, Dr.
Olense a fost prezent la cel de-al III Cogrens de
MG de la Iaşi. Dr. Olensen, a devenit mai târziu
preşedintele Societăţii Europene de MG/MF.
Dr. Marinela Olăroiu a condus societatea până
când a plecat în Olanda, unde locuieşte şi astăzi.
Împreună cu colegii din Olanda, ea a înfiinţat un
grup de lucru pe probleme de îngrijiri paleative,
care s-a dezvoltat în mai multe judeţe ale ţării.
După plecarea Dr. Marinela Olăroiu, a fost ales
preşedinte Dr. George Haber din Sebeş, judeţul
Alba, care a fost un foarte bun organizator şi un
foarte bun coleg. După Dr. George Haber, preşedinţia societăţii a fost preluată de Dr. Rodica Tănăsescu, care mai întâi a fost preşedinta filialei Bucureşti
şi apoi a fost aleasă ca preşedinte al Societăţii Naţionale de MG/MF. Împreuă cu Dr. Alexiu, cu Dr.
Oană şi cu alţi colegi mai tineri, Dr. Rodica Tănăsescu a reuşit să dinamizeze societatea, care desfăşoară foarte multe activităţi, lunare şi anuale, unele
în colaborare cu alte societăţi şi care creează impresia unui progres.
Progresul MF din România
Evident că MF/MG din România a evoluat. Ea
este azi o specialitate. Dar, deşi ar trebui să fie o
specialitate la fel ca toate celelalte specialităţi, ea
nu este încă o specialitate la fel ca toate celelalte
specialităţi. Titlul de medic specialist de MF se obţine în urma unui rezidenţiat de trei ani. Acest rezidenţiat are o curriculă. Noi am urmat modelul englez, care prevede doi ani în spital şi un an în
cabintele de MF. La englezi cei doi ani din spital
sunt formaţi din patru stagii de câte şase luni. Trei
stagii – şi anume de medicină internă, de pediatrie
şi de chirurgie – sunt obligatorii, iar unul este la
alegere. La noi sunt o mulţime de stagii, iar stagiul
de MF se rezumă la cîteva luni, deoarece examenul
de specialist se susţine în luna octombrie a ultimului an. La englezi, medicul rezident de MG este
preluat de un tutore de MG, adică de un instructor
de MF, care îl îndrumă tot timpul, chiar şi atunci
cînd lucrează în spital. În alte ţări, în care se pune
un accent foarte mare pe medicii instructori de MG/
MF, care sunt plătiţi pentru această activitate, stagiul de spital este mai scurt.

În 1992, s-a organizat la Costineşti cel de-al doilea Congres Naţional de MG, care a reprezentat un
mare succes. Ca şi la primul congres la care a participat în mod activ ministrul Sănătăţii, Victor Ciobanu, şi la cel de-al doilea congres a participat în
mod activ ministrul Sănătăţii, Dan Enăchescu. Faptul că miniştii Sănătăţii nu au participat în mod activ la conferinţele din ultimii ani reprezintă un semn
negativ privind aprecierea de care se bucură MF.
Prin 1996 a avut loc Congresul de MG/MF de la
Iaşi, unde era de asemenea un grup foarte activ de
mg, care pleda pentru promovarea MG/MF.
În 1990, Societatea de MG a înfiinţat propria ei
revistă, şi anume Revista Medicală Română, având
ca editor şef pe Dr. Grigore Buşoi, revistă care apare şi astăzi. Iar prin 1994, prof. Afilon Jompan
scoate la Timişoara Revista de Medicina Familiei,
care a jucat un rol deosebit în promovarea MG/MF
în România. Aş putea remarca, spre exemplu, articolele privind cursurile de MF publicate de Dr. Alexandru Gheorghiu.
Prin anul 2000, am înfiinţat, împreună cu Dr.
Valeriu Bistriceanu, Institutul Naţional de MF, care
de prin 2005 organizează în fiecare an o Universitate de vară pe teme de MF, la Buzău. În acest sens,
trebuie remarcată în mod deosebit activitatea Dr.
Bistriceanu, care a fost un bun promotor al MF atât
pe plan local cât şi pe plan naţional, prin Colegiul
Naţional al Medicilor.
Dacă, până prin 1998, învăţământul de MF se
rezuma la pregătirea postuniversitară, la insistenţele OMS, ale UE şi ale colegilor din ţările occidentale, şi facultăţile de medicină de la noi din ţară au
introdus cursurile de MF. Astfel, în 1998, eu am
fost numit prof. asociat, Dr. Ioana Grăjdean a fost
numită şefă de lucrări, iar Dr. Mihaela Sandu a fost
numită asistentă de MF la Facultatea de medicină
din Bucureşti. Din 2002, şefia de catedră a fost preluată de prof. Dumitru Matei, care este o personalitate medicală cu o largă deschidere profesională.
Prof. Dumitru Matei este medic primar pediatru,
dar şi medic primar gastroenterolog, care a ridicat
foarte mult nivelul calitativ al catedrei de MF.
În aceeaşi perioadă, s-au înfiinţat catedrele de
MF la Arad, cu prof. Afilon Jompan, la Constanţa,
cu prof. Eugen Ilicea, la Iaşi, cu prof. Georgeta Siniţchi, la Cluj, cu prof. Oprea, la Craiova, la Timişoara şi Tg. Mureş.
Pentru a promova cât mai mult MF, în 2005, am
înfiinţat împreună cu prof. Dumitru Matei, Societatea Academică de MF, care îşi propune să promoveze MF. În acest sens, Societatea Academică caută
să dezbată teme specifice asistenţei medicale primare şi MF. Aşa, spre exemplu, la conferinţele anu-
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ale ale Societăţii Academice, s-au dezbătut teme
privind promovarea sănătăţii şi deficienţele de promovare a sănătăţii în societatea contemporană, alimentaţia omului contemporan şi altele.
Societatea Academică publică şi o revistă intitulată Practica Medicală, care este foarte solicitată şi
de ceilalţi medici specialişti.
Aproape toate catedrele au publicat manuale de
MF. În anul 2000, am publicat primul volum al tratatului de MF. În acest tratat de MF eu am vrut să
subliniez aspectele specifice ale MG/MF, care este
obiectul ei de studiu şi care sunt metodologiile sale,
deoarece fără un obiect şi o metodologie specifică
nu poate să existe o specialitate de MG/MF. Tocmai
obiectul şi metodologia MG/MF caută să le ignore
celelalte specialităţi medicale, care ar vrea să ţină
MG/MF sub dominaţia lor. În loc să existe o colaborare, specialităţile de profil vor o subordonare a
MG/MF.
Apoi şi alte centre universitare au publicat manualele lor. Aşa, spre exemplu, prof. Jompan, de la
Arad, şi prof. Ilicea, de la Constanţa, au publicat
câte un manual de medicina familiei.
În 2005, prof. Dumitru Matei a publicat un manual foarte documentat axat pe medicina vârstelor,
adică pe asistenţa medicală a copilului, a omului
matur şi a bătrânului.
În aceste condiţii, este evident că MF de azi nu
mai este identică cu MF de acum 20-30 de ani. MF
de azi au o pregătire profesională mult mai bună
decât aveau acum 10-20 de ani. Foarte mulţi mf au
făcut multe stagii în străinătate, unde au fost foarte
bine apreciaţi. După terminarea rezidenţiatului mf
pot participa la cursuri de perfecţionare şi multe
specialităţi de profil se întrec în a organiza cursuri
de perfecţionare pentru mf.
Progresul este asimptotic
Dar progresul uman este asimptotic, adică el
evoluează spre perfecţiune, de care se apropie tot
mai mult, dar pe care nu o atinge niciodată. Aşa se
întîmplă şi cu MF. Deşi MF din România a evoluat
foarte mult, ea este încă departe de ce ar trebui să
fie. Îmi amintesc de uimirea pe care am avut-o la
Congresul Societăţii de MG/MF, din 1995, de la
Strasburg, la care am fost împreună cu Dr. Afilon
Jompan şi cu Dr. George Haber şi la care erau mii
de participanţi, cu sute de lucrări, dar nu era nici un
specialist de profil. Îmi amitesc de asemenea de
Congresul Societăţii Europene de MG/MF din anul
2000 de la Viena, la care erau mii de participanţi cu
sute de lucrări, dar nu era nici un specialist de profil
şi mă gândeam cu tristeţe că la noi scena este dominată şi azi de specialiştii de profil. Există un fel de
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reţinere a mf de a aborda problemele ştiinţifice.
Specialiştii abordează problemele din punctul lor
de vedere. Iar punctul lor de vedere nu coincide de
multe ori cu punctul de vedere al MF. Cardiologii
au un anumit punct de vedere privind durerea toracică văzută din spital, iar mf au un alt punct de vedere privind durerea toracică, văzută din ambulator.
MF trebuie să ia în vedere toate bolile, nu numai
bolile cardiovasculare, şi nu trebuie să greşească
niciodată, ceea ce nu este prea uşor.
În acest sens, am discutat de foarte multe ori cu
Dr. Mircea Iorga, care organiza reuniunile lunare
de la Bucureşti, despre necesitate de a stimula mf
să prezinte lucrări ştiinţifice, referate, cazuri clinice
etc. Fiecare bolnav este un caz. Toate cazurile care
ajung în spital trec pe la mf. Apoi, sunt o mulţime
de teme specifice MG/MF, aşa cum ar fi primul
contact, abordarea integrală a bolnavului, comorbiditatea, patologia psihosomatică, care este aproape
complet ignorată, prevenţia primară, asistenţa medicală a omului sănătos şi altele care ar putea fi
abordate de mf. Desigur că s-au făcut şi în acest
sens anumite progrese, aşa cum ar fi ghidurile de
practică medicală elaborate de mf. Dar, cu toate
progresele care s-au făcut, specialiştii continuă să
domine scena asistenţei medicale din România. De
aceea locul pe care îl ocupă mf din România nu este
identic cu locul pe care îl ocupă mg/mf din Anglia,
din Canada, sau din Olanda.
Pe de altă parte, Casa de Asigurări de Sănătate,
care nu a înţeles deloc importanţa asistenţei medicale ambulatorii, a denaturat complet relaţiile MF
cu pacienţii săi. În fiecare an, au loc confruntări
foarte mari între Casa de Asigurări şi MF, în jurul
contractului-cadru. Aceste confruntări dăunează
foarte mult atât asistenţei medicale ambulatorii cât
şi prestigiului MF din România. Iar faptul că aceste
confruntări nu au loc niciodată cu ms din policlinici
şi din spital, ci numai cu MF, arată lipsa de respect
de care se bucură MF şi asistenţa medicală primară
de la noi din ţară.
Acest lucru este o consecinţă a faptului că, aşa
cum nu avem un concept corect privind democraţia
şi economia de piaţă, tot aşa noi nu avem nici un
concept corect privind MF şi tratamentul ambulator. La noi în ţară funcţionează cel mai bine conceptul de spital. Dacă este cineva bolnav, să se interneze în spital. Atât medicii, cât şi bolnavii sunt
obsedaţi de spital. În aceste condiţii, mf le este greu
să reducă numărul de internări în spital. Atât timp
cât se spune că medicina se practică la patul bolnavului, atât timp cât ms desconsideră tratamentul
ambulator şi bolnavii au tendinţa de a se interna în
spital, chiar şi atunci când nu ar fi absolută nevoie,
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mf nu vor putea reduce numărul de internări. În
aceste condiţii, nici Ministerul Sănătăţii şi nici Casa
de Asigurări de Sănătate nu pot reduce numărul de
internări în spital, lucru care ar fi foarte posibil prin
reconsiderarea asistenţei medicale ambulatorii şi
prin creşterea prestigiului MF. În 1995, Dr. Grigore
Buşoi a scris un articol privind medicina verticalităţii, adică a omului sănătos, educat şi demn şi a
pacientului care stă în picioare şi care poate fi tratat
ambulator. Dar lucrurile nu au evoluat deloc în
acest sens (36).
Formaţi în spitale, chiar şi mf privesc activitatea
lor de pe poziţia specialiştilor de profil, adică analitic şi fragmentar, deşi, spre deosebire de toate celelalte specialităţi, care sunt predominant analitice şi
fragmentare, MG/MF este sau ar trebui să fie predominant sistemică şi integratoare. În acest sens am
scris un capitol special în tratatul de MF privind
concepţia sistemică în medicină, care este aproape
complet ignorată (2).
În pofida progreselor care s-au realizat, mentalităţile au rămas aceleaşi. Medicii specialişti desconsideră, uneori explicit, MF. Ar fi suficient să dau ca
exemplu faptul că examenele de specialist şi de primar de MF se dau cu profesori de medicină internă,
ceea ce este de neînţeles, în condiţiile în care există
catedre de MF în toate centrele universitare. Aş putea remarca faptul că, după 1990, noi am încercat să
organizăm examenele de MG/MF în cabinetele de
MG/MF. În 1995 la iniţiativa Dr. Grigore Buşoi ia
fiinţă la dispensarul Apusului „Primul centru de
formare în medicina familiei din România“. Eu am
dat examenul de medic primar de MG/MF la cabinetul medical Apusului, unde lucra Dr. Grigore Buşoi, cu Prof. Dr. Dan Olteanu, în comisie fiind şi Dr.
Mircea Iorga. Dar această iniţiativă nu a ţinut prea
mult.
Dar, ca şi când acest lucru nu ar fi suficient, de
multe ori profesorii de medicină internă scot subiectele specifice de MF din tematica probei scrise
şi lasă doar subiectele de medicină internă, ceea ce
anulează complet efortul depus de profesorii de
MF, care pledează pentru specificul şi pentru importanţa MF în sistemul de sănătate. Iar tinerii MF
nu mai ştiu ce să înţeleagă.
Dificutatea MF constă în faptul că ea se intersectează cu toate celelalte specialităţi şi este astfel
o specialitate pluridisciplinară. Adică mf trebuie să
aibă cunoştinţele de bază de la foarte multe specialităţi de profil. În această situaţie, unii pun un accent mai mare pe anumite cunoştinţe, alţii pe alte
cunoştinţe. Astfel, fiecare vede MF din punctul lui
de vedere. Interniştii cred că cea mai importantă
este medicina internă, cardiologii cred că cea mai

importantă este cardiologia, neurologii cred că cea
mai importantă este neurologia, gastroenterologii
cred că cea mai importantă este gastroenterologia,
igieniştii cred că cea mai importantă este prevenţia,
ceea ce în anumite situaţii s-ar putea să fie adevărat.
Dar la mf poate veni orice bolnav, cu orice boală, din orice specialitate, aşa încât MF trebuie să
aibă un nucleu tare, de cunoştinţe şi deprinderi preluate de la specialităţile de profil, cu care ea se intersectează, care să fie adaptate condiţiilor în care
lucrează mf. Abia târziu am înţeles de ce Dr. Alexandru Gheorghiu vorbea de tratamentul HTA în
MF. Pentru că una este să tratezi bolnavul acasă şi
alta este să îl tratezi în spital. Nu numai alimentaţia
de acasă, efortul fizic şi stresul psihic, ci şi poziţia
ortostatică, în care se secretă mai multă renină, influenţează evoluţia bolii.
Pe de altă parte, MF are o serie de cunoştinţe şi
de deprinderi specifice, aşa cum ar fi cele legate de
primul contact, de abordarea integrală a pacientului, de sinteza diagnostică şi terapeutică, de prevenţia primară, de prevenţia specifică, de educaţia terapeutică a pacientului, de promovarea sănătăţii, de
asistenţa medicală a familiei şi a colectivităţii şi aşa
mai departe, care de cele mai multe ori sunt ignorate, nu numai de specialiştii de profil, ci şi de mf.
Farmecul MF. Deşi, din cauza ariei foarte largi
pe care trebuie să acopere, a interferenţei cu celelalte specialităţi, din cauza implicaţiilor sociale
foarte mari, a lipsei de dotare şi a desconsiderării la
care este supusă, MF este o specialitate foarte grea,
ea este totuşi o specialitate atrăgătoare.
Desigur că foarte mulţi medici au ajuns în MF fără
să vrea. Dar foarte mulţi au ales MF, pentru avantajele
şi frumuseţea ei. Aceştia apreciază contactul cu persoana umană mai mult decât contactul cu un organ. Ei
pun un accent mai mare pe relaţiile umane care se stabilesc de obicei între mf şi pacient decât pe tehnicitatea specialiştilor de profil. Pe de altă parte, mf se bucură de o libertate mai mare decât medicul din spital,
libertate care trebuie însă bine temperată, spre exmplu, cu medicina bazată pe dovezi.
Dar, cu toate dificultăţile pe care le întâmpină,
MF este nu numai o specialitate absolut necesară,
ci şi o specialitate foarte atrăgătoare, care are farmecul ei, care nu poate fi întâlnit la celelalte specialităţi medicale. Contactul interuman îi conferă MF
o particularitate aproape artistică.
Practicată cu dăruire şi cu pasiune, MG/MF
poate contribui mai mult decât specialităţile de profil la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.
Reducerea mortalităţii infantile, reducerea mortalităţii generale, reducerea morbidităţii prin boli cardiovasculare, prin cancer şi prin tuberculoză – toate
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acestea nu se pot realiza decât cu contribuţia majoră a MG/MF, ceea ce nici Ministerul Sănătăţii, nici
Casa de Asigurări şi, de multe ori, nici mf nu au
înţeles.
Viitorul MF
Deşi este în permanenţă asaltată de specialităţile
de profil, MF are totuşi o perspectivă mult mai
bună decât specialităţile de profil. Dacă privim cu
atenţie la evoluţia stării de sănătate a populaţiei din
ţările avansate constatăm că, după o îmbunătăţire
spectaculoasă a stării de sănătate, la care procesul
de specializare a avut o contribuţie deosebită, în ultimii ani se constată o înrăutăţire a stării de sănătate
a populaţiei din ţările avansate. Adică, în timp ce
medicina progresează, starea de sănătate a populaţiei se deteriorează în mod evident.
După ce în 1935 s-au descoperit sulfamidele, în
1941 s-a descoperit penicilina, în 1944 – dializa renală, în 1946 – anestezia generală, în 1949 – terapia
cu cortizon, în 1952 – tratamentul cu neuroleptice
în psihoze, în 1963 – transplantul renal, în 1964 –
bypassul coronarian, în 1967 – transplantul cardiac,
în 1973 – tomografia computerizată, în 1984 s-a
descoperit rolul Helicobacter pylori, starea de sănătate a populaţiei s-a ameliorat simţitor.
Acest lucru a dus la modificarea radicală a morbidităţii şi a mortalităţii populaţiei şi la creşterea
spectaculoasă a duratei medii de viaţă de la 50 de
ani până la 75-80 de ani. Astfel dacă în 1900, media
de viaţă era în jur de 50 de ani şi 11,3% dintre oameni mureau de TBC, 10,2% de pneumonie, 8,1%
de diaree, 8% de boli cardiovasculare, 5,2% de boli
de ficat, 4,5% de AVC şi 3,4% de cancer, la sfârşitul secolului XX cauzele de mortalitate s-au schimbat radical. Astfel, în 1997, 31,4% din oameni mureau de boli cardiovasculare, 23,3% de cancer,
6,9% de AVC, 4,7% de boli cronice pulmonare şi
abia 3% de pneumonie. Adică bolile infecţioase au
scăzut foarte mult, dar au crescut bolile cardiovasculare şi cancerul, nu numai la vârsta a treia, ci şi la
vârstele mai tinere.
Astfel, după o ameliorare treptată, prin 1990, a
început o deteriorare treptată a stării de sănătate a
populaţiei (38). Astfel, dacă în 1995 în SUA erau
118 milioane de oameni care sufereau de diferite
boli cronice, în 2000 numărul lor a crescut la 125
de milioane, în 2005 – la 133 de milioane, în 2010
– la 141 de milioane, iar pentru 2020 se estimează
o creştere la 157 de milioane (40).
Prevalenţa HTA esenţiale a crescut, în 2006, la
noi în ţară de la 20%, cât era în urmă cu 20-30 de
ani, la 40% din populaţia adultă (39). Dar nu numai
la adulţi, ci şi la copii, HTA esenţială, obezitatea,

241

diabetul, astmul dar mai ales bolile psihice, sunt în
creştere. Au apărut o serie de boli infecţioase care
nu mai pot fi stăpânite prea uşor, dar şi o serie de
boli neinfecţioase, aşa cum ar fi sindromul de agitaţie şi de neatenţie la copil, care, după unii autori,
ar apărea la 10% dintre copii (41).
Această creştere a patologiei la toate vârstele ar
putea să sugereze că îngrijirea fragmentară a sănătăţii de către specialităţile de profil ultratehnicizate
şi-a atins limitele sale şi că trebuie găsită o altă modalitate de îngrijire a sănătăţii. Este nevoie de o
nouă paradigmă, de o altă concepţie în asistenţa
medicală.
Sănătatea depinde de foarte mulţi factori genetici, biologici, psihologici, ecologici, culturali, educaţionali şi spirituali, care nu au fost şi nici nu pot
fi influenţaţi în mod pozitiv de specialităţile de profil. Este evident că, permeabilizând arterele cornare, stenturile aplicate de cardiologi pot salva multe
vieţii. Dar ele nu rezolvă problema aterosclerozei
cornariene. Problema aterosclerozei depinde de
foarte mulţi factori etiopatogenici, care privesc în
cele din urmă stilul de viaţă al omului contemporan, care trăieşte mai mult, dar este mai bolnav decât strămoşii săi. Acest lucru este valabil şi pentru
HTA, şi pentru diabet, şi pentru astmul bronşic, şi
pentru cancer şi toate celelalte boli cu care suntem
confruntaţi. De aceea, stilul de viaţă reprezintă probabil cel mai important factor patogen al omului
contemporan (35).
De aceea, mulţi cardiologi pledează pentru o
cardiologie preventivă. De asemenea, mulţi oncologi pledează pentru o oncologie preventivă şi aşa
mai departe, intrând astfel pe terenul MG/MF.
Acest lucru nu ar fi rău. Dar ei nu vin în contact cu
omul sănătos pentru a putea realiza o prevenţie primară şi nu au forţele numerice necesare pentru a
realiza o prevenţie de masă. Pe de altă parte, atingerea punctelor ţintă în anumite domenii poate să dăuneze în alte domenii. Aşa, spre exemplu, scăderea
intempestivă în greutate afectează alte aspecte ale
organismului şi aşa mai departe. De aceea, este necesară acordarea unei atenţii mai mari sănătăţii
omului contemporan şi o prevenţie primară armonizată, în care MG/MF să îşi asume rolul principal.
Dar, pentru aceasta, este necesară o schimbare de
paradigmă şi mai este necesar ca MG/MF să se afle
în fruntea fenomenelor nu în urma lor.
P.S. Îmi cer scuze pentru eventualele exagerări
sau omisiuni pe care le-am făcut fără să vreau în
această expunere subiectivă. Probabil că, pentru
mai multă obiectivitate, va trebui să fie scrise mai
multe istorii subiective sau o istorie obiectivă a
MG/MF din România.
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