
Кажи, ДоКторе,
имаш ли си ДоКтор?
Близо 80 % от лекарите във Франция нямат личен лекар. Същото може 
да се каже за повечето европейски страни. Под предлог, че е логично и 
законно сами да следят здравето си, лекарите предпочитат сами да си 
поставят диагноза  и сами да се лекуват, често търсят бърз съвет, между 
другото,...понякога твърде късно.

Във Франция, тази тревожна констатация накара Commission  SMART( за 
здравето на лекарите анестезиолози реаниматори на работното място)  
на CFAR ( Френският Колеж на Анестезиолозите Реаниматори) да започне 
продължителна  кампания, насочена към практикуващите лекари във 
Франция.

Тази изключително амбициозна инициатива днес обединява партньори от 
над 30 институции. Чрез медиите, социалните  мрежи или чрез локални 
инициативи, всички се ангажират да изпращат, публикуват и излъчват 
послания, които провокират интерес. Кампанията има 12 визии според  
специалностите или начина на  упражняване на лекарската професия (в 
частните или държавните болници) .

Всички институции или лекари, всички служители в сферата на 
здравеопазването могат да подкрепят по всяко време  националната 
кампания «Dis, Doc’, t’as ton Doc’?» ( «Кажи, Докторе, имаш ли си Доктор?») 
за да се прекрати порочната практика и опасните  последствия на 
самодиагностиката, самолечението и  фатално закъснелите консултации.

Начало на кампанията в Европа: По време на конгреса на EAPH ( www.
eaph.eu ) в Париж, CFAR-SMART сподели наградата с екипа от Дъблин 
за този проект. Така се роди идеята кампанията да бъде лесно достъпна 
за нашите европейски колеги. Те могат да дадат гласност на нейното 
послание чрез 12-те визии, като ги свалят безплатно.
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« CFAR, DIDOC и ПАРТНьоРиТЕ им: ЗАЩо?

Френският Колеж на Анестезиолозите Реаниматори (CFAR) е организация, 
която обединява основните представителите на специалността: 
Научното дружество (SFAR: French Society of Anaesthesiology), Колежът 
на преподавателите, синдикатите на публичния сектор (SNPHAR-Е и 
SMARNU) и тези на частния сектор (SNARF). CFAR e създадена през 
1994 г., за да гарантира качеството на перманентната квалификация и 
усъвършенстване на лекарите анестезиолози реаниматори.

Тази активност се обогатява бързо чрез развитието на програмите 
за оценка на Практикуващите Професионалисти (EPP) във връзка 
с препоръките на нашето Научно дружество. SFAR e оторизирана 
организация за акредитация на специалността (оА). освен това е и 
организацията, занимаваща се със следдипломната квалификация, към 
която анестезиолозите реаниматори се обръщат за съдействие. CFAR е и 
инструмент за изпълнение на политиката за развитието на специалността 
Анестезиология и Реанимация, създавана от Conseil National Professionnel 
d’Anesthésie-Réanimation (CNP-AR), който определя приоритетните насоки 
на специалността.

Когато през 2009 г. трима анестезиолози реаниматори се самоубиват в 
рамките на три седмици, CFAR решава да създаде комисията SMART (за 
здравето на лекарите анестезиолози реаниматори на работното място). 
SNIA, представляваща анестезионните сестри е част от тази комисия.

 

Pr Paul-Michel Mertes,
Президент CFAR
(ЧРУ Страсбург)

Dr Max-André Doppia,
Генерален секретар Adj. 
на CFAR, председател 
на комисия SMART
(CHU Caen)...
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....   Трябваше да разберем защо упражняването на вълнуващ занаят 
като нашия може да доведе до този жест на отчаянието.

 .  Трябваше да информираме и да помогаме като постоянно 
обновяваме разпространяваната информация, давайки й практични 
насоки и взаимствайки от чуждия  опит по темата.

 .   Трябваше да започнем да убеждаваме професионалистите да 
вдигнат табуто за страданието на работното място

 .  Трябваше да дадем възможност на всеки да си направи  тест за 
самооценка, одобрен в международен мащаб.

Тази дейност се подчиняваше на едно силно убеждение: действителността 
ежедневно доказва връзката между здравето от една страна и качеството 
на живот и работа на  лекарите, упражняването, качеството и сигурността 
на грижите за пациентите от друга.

Като предоставя опита си на своите колеги, комисията SMART изпълнява 
своята мисия. Резултатите ще бъдат предоставени на сайта на CFAR 
наред с другите дейности www.cfqr.org/SMART.

много бързо дейността на SMART се ориентира и към другите здравни 
служители и към други страни,  което превърна CFAR и неговата група 
SMART  в търсени   събеседници, признати от структурите, които се 
занимават със здравето и качеството на живот на лекарите.

Във Франция кампанията  намира място както по време на големите 
национални конгреси (SFAR, JEPU, MAPAR), така и на регионалните  по 
анестезиология и реанимация, трудова медицина, радиология, урология. 

Както в Европа, така и в  Северна Америка са установени  контакти: 
Програма за помощ на лекарите в Квебек, Съвместна програма за помощ 
на болните лекари в Каталуния, Европейска асоциация за здраве на 
лекарите. По време на конгреса в Барселона през 2015,  CFAR е удостоен 
с Награда за най-добър постер.

...



...
Затвърденото мнение, че   медицинско обслужване на лекарите е 
недостатъчно и това  води много често  до самодиагностика и самолечение 
с неприятни последици,  ясно описани от международната медицинска 
литература,  накара CFAR да реагира, като  съдейства за по-добро 
организиране на здравеопазването  на  лекарите, сходно с  това, което 
самите те желаят за своите пациенти. Така се роди проектът: «Dis, Doc, 
t’as ton Doc?» с желанието да намери широка подкрепа.

Днес присъединяването на 31 партньори към тази кампания е първият 
успех. Броят на партньорите се увеличава. Те ще могат да отстояват 
легитимността на тази инициатива, ще разширяват границите на 
кампанията и ще я поддържат докато всеки лекар във Франция от началото 
на следването си до пенсионирането си не започне да се грижи за своето 
здраве така, както го прави за своите пациенти.

Желанието ни е да намерим  правилната формула така че всички здравни 
служители да придобият тази култура, която ще променим заедно.

Бихме искали всички лекари в Европа да се възползват от влиянието на  
тази   кампания. Затова  я предоставяме на тяхно разположение след края 
на Congrès de Paris EAPH 2017, така че да може, преведена на съответния 
език,  да  намери възможно най-голям  отзвук в цяла Европа. 

»


