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Motto:
Onoare-a lumii, Sfântă Limbă,
Grai frământat şi proorocesc...
Iluminare, dărnicie,
Înţelepciune pe vecie...
Paul Valéry – Pitia
(Traducere de C.D. Zeletin)

Dezvoltarea doctrinei în medicina generală, de-
numită ulterior medicina familiei, a survenit ca un 
pas ştiinţific necesar într-o organizare logică a rea-
lităţilor confluente şi în dinamica evenimentelor, 
din câmpul profesional parcurs.

Uvertura doctrinei şi înţelegerea ei incumbă o 
claviatură şi o textură care are în vedere, într-o pre-
zentare simbolistică, mugurele care plesneşte pri-
măvara, frunza verde unduitoare în vipia verii şi 
cartea de învăţătură („Ochi de maică“) cu foi multe 
adunate, pe care o cinstim toamna.

Mugurele a însemnat pentru mine copilăria cu o 
deschidere primă a vederii asupra lumii într-un 
creştinism cosmic, cu asimilarea primelor poezii 
(ex.: Unu-doi, unu-doi/ Înainte, nu înapoi/ Suntem 
fii de bravi eroi...) şi păşirea în spaţiul mioritic, cu 
descoperirea urcuşului şi a coborâşului existenţei.

Înţelegerea primară a fenomenelor vieţii în de-
rularea lor firească, naturală, a apărut pentru mine 
într-un areal cu o denumire specială – Vierşani –, 
ceea ce înseamnă cultivator al viţei de vie într-o re-
zonanţă cu poezia muncii, sub patina arzătoare a 
vremii.

Mi s-a spus de către scriitorul Vasile Băran şi de 
către conf. dr. Marian Moangă că sunt un om „de 
carte“. Această dublă mărturisire a confirmat dar şi 
a întărit preocuparea mea de a aborda sistemic, ho-
listic şi integrativ medicina generală/medicina fa-
miliei (MG/MF), la care se adaugă disponibilitatea, 

sub scăpărările intuiţiei, de a concepe texte aplicate 
ce au văzut lumina tiparului în „Revista Medicală 
Română“ (unde sunt redactor şef) şi în cărţile de 
referinţă publicate: „Medicina generală“ (sub re-
dacţia Acad. Marin Voiculescu, 1990) şi „Din adânc 
spre cele înalte“ (2007).

Pe drumul dintre crez spre împlinire am senti-
mentul datoriei cristalizate către descifrarea nevoi-
lor semenilor, din perspectivă medicală, fie ei paci-
enţi sau colegi, dar mai ales disponibilitatea de 
apropriere şi de ajutorare a lor, prin acţiuni teoreti-
ce şi practice ţintite.

M-am înscris sinergic şi eu, o biată fiinţă trecă-
toare, dar sub umbrelă eminesciană, în legea admi-
raţiei pentru adevăr, bine şi frumos, pentru întrona-
rea valorilor perene şi a spiritualităţii elevate care 
forjează destine autentice evidenţiate prin cutezan-
ţă, profunzime, rezistenţă, şi aş zice, chiar prin pa-
triotism.

Grupul de avangardă, adevăraţi fraţi de cruce, 
care a stat de strajă pentru înfăptuirea evoluţiei dis-
ciplinei medicinei generale/ medicinei de familie în 
ţara noastră a fost format din dr. Pantelimon Bărbu-
lescu, dr. Grigore Buşoi, dr. Romulus Dandescu, dr. 
Ivar Mauch, dr. Mircea Pretorian, sub oblăduirea 
„Sfinţilor Părinţi“, acad. Marin Voiculescu, prof. 
dr. Victor Ciobanu şi prof. dr. Dan Enăchescu.

Personal am de adus mulţumiri dr. Eugen M. 
Şerbănescu, secretarul Filialei Medicină Generală 
Bucureşti, pion deschizător al partidei medicina ge-
nerală, jucată cu albele, spre succes, care m-a ales 
ca succesor în profesionalizarea asistenţei medicale 
de bază. De asemenea, nutresc sentimente de grati-
tudine faţă de dr. Bruno Lazare, medic la Târgul 
Ocna, un luptător entuziast pentru o condiţie ştiin-
ţifică, de înaltă responsabilitate a medicinei genera-
le, care mi-a facilitat ancorarea în relaţie cu Socie-
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tatea Internaţională de Medicină Generală (SIMG) 
din Europa, prin acceptarea mea ca membru al 
acestei prestigioase Societăţi, o autoritate cu adevă-
rat reprezentativă. În acest context, am avut acces 
la manifestările ştiinţifice organizate şi la informa-
ţii inedite desprinse din periodicele care mi-au par-
venit.

Doctrina medicinei generale a fost conturată şi a 
apărut prima dată în cartea „Medicina generală“ de 
sub redacţia Marin Voiculescu, Editura Medicală, 
Bucureşti, 1990.

Iată cum este regăsit acest concept în prefaţa tra-
tatului. Acad. Marin Voiculescu spunea: „O contri-
buţie importantă a acestei cărţi o constituie prima 
parte destinată Bazelor teoretice şi practice ale me-
dicinei generale, în care autorul – un binecunoscut 
medic de medicină generală –, cu o mare experien-
ţă dar şi cu o mare cunoaştere teoretică a specialită-
ţii, consacră o serie de capitole conţinutului teoretic 
şi practic al medicinei generale, de la istoric şi doc-
trină, la metodologia de lucru şi interrelaţii cu alte 
specialităţii la formarea şi cercetarea ştiinţifică a 
medicului de medicină generală.

Scrisă într-un stil elevat şi într-o stare de spirit 
angajantă, această dorită şi necesară introducere în 
medicina generală devine un instrument formativ şi 
acţional al specialităţii de medicină generală şi în 
acelaşi timp se constituie într-o invitaţie la reflexie 
pentru aprofundarea medicinei teoretice“.

Încă de la apariţia ei, cartea „Medicina generală“ 
a intrat în atenţia unor medici de înaltă prestanţă 
profesională. Prof. Dr. docent D. Dumitraşcu, în zi-
arul Viaţa Medicală din 13 iulie 1990, observa: „Titlul 
şi cu deosebire prima secţiune intitulată Bazele teo-
retice şi practice ale medicinei generale îl situează 
într-un plan de pionierat editorial. (...) Prima secţi-
une gândită şi elaborată de G. Buşoi se prezintă ca 
un Mic tratat doctrinar şi metodologic de medicină 
generală. Textul, extins pe 120 pagini, oferă o fru-
moasă sinteză a numeroaselor probleme care con-
turează însăşi statutul actual al acestei specialităţi, 
furnizând totodată elementele necesare integrării 
sale în ştiinţa şi practica medicinei (Medicina Ge-
nerală a primit titlul de specialitate prin Ordinul 
539/30 mai 1990, semnat de Prof. Dr. Dan Enăchescu, 
ministru al sănătăţii, n.n.).

Pe aceleaşi coordonate din Vitrina cărţii medi-
cale, Conf. Dr. J. Hurjui nota: „Medicina generală 
încearcă din nou o revitalizare pe plan teoretic prin 
volumul apărut recent şi datorat de data aceasta, şi 
unui cunoscut medic de medicină generală – Dr. 
Grigore Buşoi – autor al primului capitol: Bazele 
teoretice şi practice ale medicinei generale. Un 
merit al cărţii este şi acela de a fi găsit noi sistema-

tizări, ceea ce arată că şi în teritoriul medicinei 
generale, căutările sunt în continuare fructuoase. 
Acest volum rămâne o carte de referinţă. Iar apari-
ţia lui o sărbătoare, cum spunea G. Călinescu des-
pre prezenţele editoriale mult aşteptate“.

Dr. Constantin Bogdan trece în revistă conţinu-
tul capitolelor prezentate. El conchide: „O carte uti-
lă, bine scrisă, ce răspunde unor necesităţi reale, un 
instrument de lucru dar şi un ghid preţios de înţele-
gere a locului pe care îl ocupă medicina generală în 
contextul medicinei contemporane“.

Ecourile pozitive asupra cărţii au fost numeroa-
se. Un coleg, Dr. George Ruţă, mi-a vorbit chiar de 
recunoaşterea importanţei evenimentului prin con-
semnarea lui într-o efigie.

Acest articol apare la sugestia Prof. Dr. Adrian 
Restian, un cunosctător al problemelor disciplinei 
de medicină generală la începuturile ei. De remar-
cat că Dr. Adrian Restian a fost primul preşedinte al 
Societăţii Naţionale de Medicină Generală din 
România (SNMGR) din postura sa de medic gene-
ralist. Precedenţii preşedinţi ai Societăţii au fost 
medici din alte specialităţi. Reamintim personalită-
ţile care au condus medicina generală anterior: 
Prof. Dr. Marin Voiculescu, Prof. Dr. Aurel Păunescu-
Podeanu şi Prof. Dr. Gheorghe Panaitescu.

Temeiurile construcţiei doctrinei medicinei 
generale

Una dintre condiţiile fiinţării medicinei generale 
ca specialitate o constituie existenţa şi aderenţa la o 
concepţie (ansamblu de idei, noţiuni, raţionamente, 
teze) ce permite interpretarea faptelor din domeniul 
propriu şi susţinerea unei activităţi practice şi ştiin-
ţifice.

Teoria medicinei generale, ca formă a cunoaşte-
rii ştiinţifice, capătă consistenţă şi valoare când se 
transformă într-un domeniu normativ. De aceea, 
doctrina medicinei generale pune în discuţie o serie 
de principii pe baza cărora îşi propune să constru-
iască paradigma proprie. Prin paradigmă („matrice 
disciplinară“ – Th. Kuhn) înţelegem o construcţie 
ştiinţifică cu valoare propedeutică, îmbinare a teo-
riei cu practica ce permite ordonarea şi codificarea 
activităţii. Într-o altă formulare, paradigma repre-
zintă un model de practică ştiinţifică ce oferă soluţii 
diferitelor probleme cu care se confruntă practicie-
nii. Însuşirea paradigmei a aceluiaşi model de acţi-
une de către medicii generalişti înseamnă de fapt 
dobândirea calităţii de specialitate. În relaţia dia-
lectică dintre teorie şi practică se acţionează în du-
blu sens, se îmbunătăţeşte fundamentarea teoretică 
şi se verifică aplicabilitatea practică a tezelor for-
mulate.
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Doctrina medicinei generale este o concepţie 
autocuprinzătoare cumulativă, integrativă şi refle-
xivă, care reprezintă în esenţă o statuare antropo-
socio-ecologico-sophică.

Să explicăm semnificaţia fiecărui termen şi coe-
renţa asocierii lor.

Antropologia este ştiinţa care studiază complex 
omul în apariţia, constituţia şi evoluţia sa biologică, 
psihică şi socială în scop descriptiv, cât şi prescrip-
tiv.

Din antropologie deducem că obiectul medici-
nei generale este omul „întreg“ sau „total“; din an-
tropologia socială aflăm că omul este o făptură bi-
polară biologică şi socială, iar prin intermediul 
antropologiei culturale, cunoaştem că omul devine 
propriul său demiurg, modelându-se după idealul 
proiectat. Cu ajutorul antropologiei filosofice, tre-
când prin ecologie (raportul dintre om şi natură), 
determinăm omul prin cele două dimensiuni ale 
sale, existenţa şi finalitatea.

Sociologia. În accepţia lui Virchow, medicina 
este o ştiinţă socială în toate resorturile ei esenţiale. 
Trebuie spus că medicina generală este un produs 
social, ea s-a dezvoltat în funcţie de cerinţele socie-
tăţii, iar nevoile populaţiei îi conferă specificul şi îi 
asigură autonomia. Medicina generală are nevoie 
de sociologie, pentru că ea îi permite deschiderea 
necesară cunoaşterii omului în toate formele sale 
de existenţă micro- şi macro-comunitară, a elemen-
telor nemijlocite convieţuirii (locuinţă, condiţii de 
muncă, stil de viaţă etc.), pentru că sănătatea şi 
boala, având şi un determinism social, se manifestă 
şi se repercutează social.

Abordarea sociologică este necesară atât ca su-
port epistemologic, cât şi ca instrument de stăpâni-
re a proceselor sociale şi a relaţiilor inter-umane.

Am amintit de psihologie şi ea nu este inclusă în 
ansamblul cvadrimotor al doctrinei. Psihologia, ca 
ştiinţă a vieţii sufletelor oamenilor, este parte com-
ponentă a antropologiei (unitatea corp-minte), este 
înglobată în social (permite exprimarea socialului), 
se manifestă plenar în sophie şi este în acelaşi timp 
un liant („braţele întinse“) în hora celor patru deter-
minanţi ai doctrinei. Am putea spune că psihologia 
se „topeşte“ în materialul doctrinei medicinei gene-
rale.

Ecologia umană este disciplina care studiază in-
terrelaţiile omului cu mediul înconjurător (mediul 
natural şi mediul social), iar nişa ecologică a omu-
lui cuprinde o serie de „sfere” concentrice: atmo-
sfera, geosfera, sociosfera, etosfera şi demosfera. 
În interiorul lor este plasat individul (M. Steinbach).

M. Bourgeois consideră că omul este sediul a 
trei universuri, de unde şi existenţa a trei ecologii 

umane: a mediului natural (mediul fizic), a univer-
sului socio-cultural şi a universului intern (populat 
de mituri, vise, amintiri, proiecte).

De aceea, abordarea ecologică induce un mod 
realist, integrator şi de perspectivă a relaţiilor omu-
lui cu mediul său de viaţă şi de muncă, favorizând 
atât o bună cunoaştere, cât şi activităţi de promova-
re a sănătăţii şi de prevenire a îmbolnăvirilor. De 
asemenea, în sens ecologic, este necesar să avem în 
vedere indicaţia filosofului Al. Tănase de a gospo-
dări şi de a valorifica cele două categorii de comori 
ale omului: comori ale pământului (derivate din 
mediul natural) şi comori ale spiritului (cultura – 
produs al societăţii).

Sophia. În greceşte, sophia înseamnă înţelepciu-
ne. Am ales termenul de sophie şi nu de filosofie, 
pentru că philos (iubitor de) sugerează opţiunea. Or 
părintele medicinei, Hipocrate, indica necesitatea 
când ne spunea: „Trebuie să transpunem filosofia 
în medicină şi medicina în filosofie. Medicul filo-
sof este egalul zeilor“.

Omul este un fragment al existenţei. Ca atare, el 
poate fi studiat din perspectivă medicală în mod ato-
mar, ca un caz particular al lumii, printre celelalte 
realităţi. Dar fiinţa umană concentrează sui-generis 
întreaga existenţă, prin ea fiinţează cele două tipuri 
fundamentale ale existenţei: materia şi spiritul, care, 
cum se ştie, fac obiectul demersului filosofic.

Încorporarea sophiei sau filosofiei (în fond e 
acelaşi lucru) în doctrina medicinei generale, apare 
ca o cerinţă firească, ea permiţând dezvăluiri de 
substanţă atât ale obiectului, cât şi ale metodologiei 
medicinei generale. De resortul filosofiei ţine înţe-
legerea problemei complexe ale determinismului 
fenomenelor, înţelegerea necesităţii reprezentării 
existenţei omului din perspectiva totalităţii, a inter-
relaţiilor dintre factorii psihici şi somatici, trecerea 
dialectică de la sănătate la boală şi invers.

Dimensiunea filosofică induce atitudinea refle-
xivă, de cunoaştere a semnificaţiei actelor între-
prinse şi de aici efortul pentru o mai bună delimita-
re a scopurilor şi a căilor. Filosofia, ne spune M. 
Florian, dă omului puterea navigaţiei în marea libe-
ră, căutarea direcţiei cele mai bune. Dacă abordarea 
ştiinţifică ne dă cunoştinţe, abordarea filosofică ne 
dă înţelesuri. Ştiinţa se conjugă cu tehnica sub 
oblăduirea teoriei şi se sfârşeste în aplicaţie, pe 
când filosofia ne înalţă spre cunoaşterea adevăru-
lui, de unde practica capătă raţionalitate şi naturale-
ţe. Ştiinţa se ocupă de lucruri, omul apărând ca un 
lucru, pe când în filosofie omul rămâne om (C. 
Noica).

Prin intro-deschidere, subiectul se cunoaşte mai 
bine şi îşi pune de acord posibilităţile cu scopurile, 



REVISTA MEDICALĂ ROMÂNĂ – VOLUMUL LXV, NR. 4, An 2018250

iar prin extro-deschidere, către societate şi aflarea 
concepţiei despre lume (Weltanschauung) a asista-
ţilor, medicul îşi propune să contribuie la aducerea 
micro- sau macro-grupurilor la starea de receptare 
necesară pentru a-i înţelege acţiunile (edificarea 
medicului educator) şi totodată să sesizeze nevoile 
colectivităţii, să găsească forţa morală pentru reali-
zarea lor (formarea medicului cetăţean).

În formularea preconizată, doctrina medicinei 
generale realizează o construcţie având la bază 
omul ca fiinţă bio-psiho-socio-culturală, inserat în 
mediul său referenţial, şi aflat sub patronajul cuge-
tului, unitatea realizată cu ajutorul concepţiei siste-
mice, a abordării dialectice ale fenomenelor şi im-
plementarea interdisciplinarităţii.

De mult s-a întrevăzut o ştiinţă unică despre om, 
o antropologie ca o sinteză între ştiinţele naturii şi 
ştiinţele sociale. Pe aceleaşi coordonate ale dezvol-
tării, ştiinţa va face un corp comun cu filosofia, 
spunea A. Einstein, iar existenţa umană va fi core-
lată dialectic cu evoluţia naturii, a Cosmosului, 
aprecia P. Teilhard de Chardin.

Încă din 1935, A. Carell, în „L’homme cet in-
connu“, preconiza o sinteză despre om, pornind de 
la medicină cu scopul de a contribui ştiinţific la re-
construirea sa. Iar pentru aceasta avem nevoie de o 
„hermeneutică totală“ aşa cum o preconizează M. 
Eliade, ce se adresează unui om „total“, nu numai 
pentru a-l explica, ci şi pentru a-l salva.

Prin formulările trecute în revistă se deduce uşor 
că dezvoltarea antropologiei, care înseamnă de fapt 
acţiunea pentru cunoaşterea multilaterală a omului, 
în devenirea sa, reprezintă o cale de tip renascentist 
pentru construirea omului armonic şi, implicit, ca-
lea pentru progres social. „Rolul metodologic prin-
cipal al antropologiei în practica socială – ne spune 
V. Săhleanu – este însă cel de a preconiza (sublini-
erea noastră) condiţii optime pentru viaţă, pentru 
afirmarea, pentru activitatea creatoare şi pentru 
dezvoltarea omului. Rolul principal este de a servi 
date ştiinţifice pentru transformarea omului, în 
funcţie de un ideal umanist“.

În acest context, medicina generală, în cursul 
său ascendent, îşi propune realizarea sintezei antro-
po-socio-ecologico-sophice, în care ştiinţele naturii 
sunt legate de cele sociale şi de filosofie, iar, într-un 
moment superior, câştigarea transdisciplinarităţii.

Să analizăm căile de acces către sinteză şi 
transdisciplinaritate.

Concepţia sistemică şi holismul. O primă cale, 
rezultată din postularea structuralităţii ca proprieta-
te universală a existenţei, este reprezentată de con-
cepţia sistemică şi holismul.

Sistemul este o colecţie de unităţi care formează 
o structură şi participă la desfăşurarea unui proces.

Sistemul reprezintă totodată un ansamblu dina-
mic plasat într-un mediu sau într-un sistem mai am-
plu şi supus unui control. În viziunea lui M. Maliţa, 
„Sistemul este o nouă atitudine în ştiinţă. El dă pri-
oritate întregului, aduce omagiul meritat interde-
pendenţelor“.

Holismul, de la etimonul grecesc „holos“, are 
semnificaţia de întreg. Concepând holismul ca un 
principiu al sintezei, J. Smuts, în lucrarea Holism 
and Evolution (1926), deduce câteva idei funda-
mentale ale conceptului de sistem: părţile există 
prin întreg, iar sinteza realizată la nivelul întregului 
asigură caracterului funcţionării acestuia.

În evoluţia sa, holismul a beneficiat de contribu-
ţia lui L. von Bertalanffy, care în lucrarea Zu einer 
allgemeinen Systemlehre (1945), formulează pre-
misele unei teorii generale ale sistemelor, implicit 
ale unei noi metodologii ştiinţifice ce permite o in-
tegrare a cunoaşterii. Dacă omul este considerat 
element, familia devine sub-sistem, iar societatea 
sistemul. Sau, în altă structurare, omul rămâne ele-
ment, iar societatea devine un sub-sistem al mega-
sistemului Univers.

Obiectul teoriei sistemelor nu sunt sistemele ca 
atare, ci „încadratul“, adică în cazul medicinei, 
omul, familia, comunitatea, societatea.

Cu ajutorul concepţiei dialectice se înţelege mai 
bine configuraţia sistemelor, relaţia parte – întreg şi 
continuu – discontinuu. Punerea accentului pe ele-
mentele componente facilitează absolutizarea dis-
continuităţii (atomismul), iar accentuarea interacţi-
unii conduce la o imagine exclusiv a continuităţii 
(energetism, fenomenologism).

Din evaluarea părţii în relaţie cu întregul, se des-
prinde existenţa a două tipuri de relaţie intrasiste-
mice: relaţii de subordonare şi relaţii de coordonare.

Abordând organismul uman, un sistem deschis, 
dinamic, complex, integrat, medicii şi-au dat seama 
de unitatea şi integritatea organismului, dar şi de 
posibilităţile lor limitate de investigare, şi atunci au 
ales calea studierii interdisciplinare.

Interdisciplinaritatea. Abordarea interdiscipli-
nară se realizează în echipă sau de unul singur, ca în 
medicina generală, prin existenţa unor cunoştinţe 
interdisciplinare şi realizarea unei sinteze mentale 
interdisciplinare.

Doctrina medicinei generale este un mod de 
abordare interdisciplinară în care obiectul – omul 
„total“ – reprezintă principiul integrator, iar inves-
tigarea sociologică, ecologică şi interpretarea filo-
sofică nu reprezintă decât acţiuni medicale de cu-
noaştere şi modelare a existenţei omeneşti în planul 
sănătăţii, în concordanţă cu nevoile şi aspiraţiile. În 
acest câmp al interdisciplinarităţii este nevoie, după 
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cum apreciază Călina Mare, de un „specialist inte-
grator generalist“ sau de genmed, cum îi spunem 
noi.

Dacă semnificaţia fundamentală a interdiscipli-
narităţii este „rechemarea la ordine a umanului“, 
cum ne spune G. Gusdorf, atunci medicul genera-
list, prin dimensiunea sa umană probată zilnic, este 
în măsură să releve poziţia sa de solist al interdisci-
plinarităţii.

Transdisciplinaritatea este cerută de obiectul 
nostru de studiu, care este reprezentat de om, în 
pluralitatea şi în acelaşi timp în unitatea sa. Prin 
transdisciplinaritate se înţelege întrepătrunderea 
mai multor discipline ce conduc la constituirea unei 
discipline de sinteză.

Pentru P. Pânzaru, „transdisciplinaritatea este o 
stare calitativ nouă a cercetării ştiinţifico-filosofi-
ce, în care se produce joncţiunea internă, organică a 
filosofiei cu ştiinţele naturii şi sociale, a ştiinţelor 
naturii cu cele socio-umane, centrate toate pe studi-
erea fenomenului uman, în totalitatea determinări-
lor şi manifestărilor sale“.

Medicina generală nu investighează organe, 
funcţii, relaţii, boli pentru ele, ci pentru că prin ele 
se ajunge la om. Medicina generală s-ar putea spu-
ne că nu are de a face cu boli interne, dermatologice 
etc., ci cu tulburări ale sănătăţii omului. Tulburările 
respective devin cazuri când sunt trimise pentru 
adâncirea cunoaşterii şi tratarea lor la specialistul 
în problemă.

Medicina generală are nevoie de cunoştinţe cât 
mai extinse şi cât mai profunde, obţinute pe toate 
canalele posibile, pentru a le putea aduna, evalua şi 
integra într-o viziune epistemologică nouă, adică 
transinterdisciplinară. Prin transinterdisciplinarita-
te dorim să obţinem o „substanţă“ nouă, în cazul 
nostru specialitatea de medicină generală.

Doctrina antropo-socio-ecologio-sophică ne in-
vită la cunoaşterea omului „total“ ca personalitate, 
în coordonatele existenţei sale (ecologice, econo-
mice, axiologice) şi în raporturile individului cu 
sine, cu familia şi cu societatea.

Medicina generală este astfel o doctrină aplica-
tă, punând de acord cei doi termeni ai aserţiunii lui 
J.W. Goethe din Faust: „Cenuşie e, prietene scump, 
orice teorie / Şi verde e al vieţii pom de aur“.

Ca metodologie, medicina generală foloseşte o 
cercetare complexă întemeiată pe principiul unităţii 
dialectice sincrono-diacrone, prin care cunoaştem 
trecutul, examinăm prezentul şi prospectăm viito-
rul. În plus, investigaţia în medicina generală îmbi-
nă două aspecte: rezolvarea problemelor şi ajusta-
rea conceptelor.

Dacă concepţia sistemică dă relaţii generale des-
pre dimensiunea sincronă a organismului uman, cu 

referiri la structură, funcţii şi relaţii, iar holismul 
atrage atenţia asupra primordialităţii întregului şi 
necesităţii integrării comprehensive, dimensiunea 
diacronă de edificare şi de degradare a organismu-
lui uman este mai puţin studiată la nivelul teoriei 
sistemelor. Or medicina generală se impune tocmai 
prin înstăpânirea asupra curbei existenţei omului, 
ea fiind martoră activă a istoriei naturale acestuia, 
începând de la preconcepţie până la extincţie.

Teoria medicinei generale este interesată şi în 
cunoaşterea aspectelor psihologice psiho-sociale, 
etice, care rezultă la întâlnirea medicului cu pacien-
tul. În actul medical iniţiat, un rol important îl au 
calitatea deciziei şi câştigarea complianţei pacien-
tului. De aceste două elemente depinde dacă un 
procedeu medical reuşeste sau nu să aibă rezultate.

În practica de medicină generală, orientarea 
strict ştiinţifică nu este posibilă, pentru că fiecare 
întâlnire medic-pacient ridică aspecte noi, proble-
mele subiectului fiind de fiecare dată altele, care nu 
respectă litera cărţii, a tratatului de specialitate.

Este vorba în deosebi de tulburările funcţionale 
reversibile (greu de stabilit etiologic şi de încadrat 
nosografic) şi de manifestări incomplete sau atipice 
ale tabloului clinic în diverse afecţiuni, în special în 
stadiile iniţiale.

Pentru aceasta, medicul are nevoie de o gândire 
funcţională, eliberată de prejudecăţi, adeptă a pato-
genezelor deschise.

Dacă, în primii ani de practică, el are o gândire 
predominant biologizantă, prin care încearcă în 
manieră procustiană să încadreze bolnavul în con-
cepte fiziopatologice, ulterior, în activitatea sa câş-
tigă teren determinismul social, în paralel cu cel 
psihologic, ca într-o etapă evoluată să îşi dea seama 
că nedeterminarea şi textura etiopatogenică com-
plexă ocupă teritorii întinse, domenii care se află 
sub patronajul artei medicale.

Acest teritorii aflate la intersecţia ştiinţei cu filo-
sofia, invită la cercetare ştiinţifică şi, ca reflexie 
filosofică, la consolidarea umanului în actele tera-
peutice.

Notaţii finale

Un vector important al profesionalismului spe-
cialităţii de MG/MF l-a constituit formularea doc-
trinei acesteia, paradigmă ştiinţifică ce conferă mo-
dernitate celei mai vechi discipline medicale din 
lume.

Trebuie să mărturisesc faptul că revenirea mea 
asupra doctrinei medicinei generale – pe care, desi-
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gur, aş fi putut să o extind în beneficiul ei – mi-a 
amintit de versurile populare:

Dragostele de demult
Îs fântână fără fund.

Dar, în acelaşi timp, m-am regăsit ca pionier 
într-o poezie a lui Nicolae Labiş (1935-1956):

Trăim în miezul unui ev aprins
Să-i dăm a-nsufleţirii noastră vamă...
Şi un zbor de păsări albe şi un vis...
Despre un tărâm ce nu-i descris.

Aflându-ne cu subiectul pus în discuţie în preaj-
ma sărbătoririi Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 
găsim nimerită transfigurarea doctrinei propulsate 
în formularea lui Nicolae Iorga (1871-1940): „Uni-
rea e o necesitate istorică şi o suferinţă mângâiată”.

Cinstind numele Nicolae, să-l aducem lângă noi 
pe prof. dr. Nicolae Paulescu (1869-1931) spre a 
înţelege mesajul penetrant al unei doctrine: „Naţio-
nalismul e iubirea naturală care îi leagă între dânşii 
pe membrii unei naţii (...). Baza naţionalismului e 
familia, iar suprema lui formulă naturală este nea-
mul“.

Direcţia spiritualităţii disciplinei de MG/MF o 
găsim în doctrina ei, o ulcică semiotică antropo-so-
cio-ecologico-sophică, ce promovează medicina 

verticalităţii (medicina omului sănătos, activ, edu-
cat, părtaş şi demn).

Valoarea ultimă a unei opere – medicina genera-
lă/medicina familiei ca specialitate – o aflăm sub 
simbol (o stea pentadică înscrisă într-un cerc). Pen-
tada specialităţii, descrisă de noi, o adevărată buso-
lă diagnostică şi terapeutică înseamnă: Ad initio, să 
propulsezi binele, să cauţi unitatea, inclusiv unici-
tatea, să iei ca element de referinţă sănătatea, să 
observi obârşia fenomenelor cu derularea lor isto-
rică şi să realizezi integrarea prin inter- şi transdis-
ciplinaritate.

Disciplina de medicina generală/medicina fami-
liei este o adevărată maică a medicinei. Ea aspiră 
spre a deveni o supra-specialitate, iar când va trece 
la o introdeschidere filosofică, cu interpretarea cri-
tică a rezultatelor ei, va dobândi statutul de meta-
specialitate. În această postură este util să apară un 
limbaj al comunicării facile, o limbă mediatoare 
francă.

Toţi medicii, indiferent de domeniul în care lu-
crează, ar trebui să fie pătrunşi de adevărurile strân-
se în catrenul următor:

Bucură-te, maică-medicină,
Adună tot ce-i bun sub soare,
Trimite fiii tăi să ia lumină
Şi vei fi Sus şi vei rămâne Mare.
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