
Πές μου, Γιατρέ,
έχεις το Γιατρό σου;
Στη Γαλλία, το 80% των γιατρών δεν έχουν προσωπικό θεράποντα γιατρό.  Το 
ίδιο μπορεί να διαπιστωθεί και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  Με την, φαινομενικά 
λογική, πρόφαση ότι έχουν τη δυνατότητα αυτοπαρακολούθησης, προτιμούν την 
αυτοδιάγνωση και την αυτοπερίθαλψη ή καταφεύγουν πολύ συχνά σε μία πρόχειρη 
συμβουλή συναδέλφου, «στο διάδρομο» ... κάποτε πολύ αργά !        

Στη Γαλλία, αυτή η ανησυχητική διαπίστωση οδήγησε την Επιτροπή SMART 
(Υγεία του αναισθησιολόγου ιατρού κατά την εργασία του) του CFAR (Σύλλογος 
Γάλλων Αναισθησιολόγων) να αναλάβει μία εκστρατεία μακρoπρόθεσμης 
ευαισθητοποίησης του συνόλου των γιατρών που εργάζονται στη Γαλλία.

Αυτή η πρωτόγνωρη πρωτοβουλία συγκεντρώνει σήμερα πάνω από 30 θεσμικούς 
εταίρους. Με τα δικά τους μέσα ενημέρωσης, διαμέσου των κοινωνικών δικτύων 
ή με τοπικές πρωτοβουλίες, ανέλαβαν όλοι τη διαρκή προώθηση μηνυμάτων 
ενθάρρυνσης που περιέχονται σε 12 οπτικά μηνύματα αντιπροσωπευτικά της 
ποικιλίας των επαγγελματικών διαδρομών και των τρόπων εξάσκησης, ιδιωτικών ή 
δημοσίων.    

Θεσμικοί φορείς ή γιατροί, όλοι οι παράγοντες της υγείας θα μπορούν να συμμετέχουν 
μακροπρόθεσμα στην εθνική εκστρατεία « Dis, Doc’, t’as ton Doc’ ? » -  «Πές μου, 
Γιατρέ, έχεις το Γιατρό σου;» για να αντιμετωπίσουν τη συνήθεια και τις βλαβερές 
συνέπειες της αυτοδιάγνωσης, της αυτοπερίθαλψης και των πολύ καθυστερημένων 
ιατρικών επισκέψεων. 

Ένα άνοιγμα προς την Ευρώπη : με την ευκαιρία της συνεδρίασης της ΕΑΡΗ 
(www.eaph.eu) που έγινε στο Παρίσι, το CFAR – SMART βραβεύθηκε γι΄αυτήν την 
εκστρατεία ταυτόχρονα με την ομάδα του Δουβλίνου (MD Lucia Pridohova et al.). 
Αποφασίστηκε η διευκόλυνση πρόσβασης στην εκστρατεία από τους ευρωπαίους 
συναδέλφους. Θα μπορέσουν να προωθήσουν τα 12 διαθέσιμα οπτικά μηνύματα με 
την ατελή  τηλεφόρτωση που.

Στη Γαλλία, το 80% 
των γιατρών δεν έχουν 
προσωπικό θεράποντα 
γιατρό. 

Το ίδιο μπορεί να 
διαπιστωθεί και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. 

Μία δωρεάν τηλεφόρτωση 
διατίθεται από σήμερα 
από το CFAR : 

www.cfar.org/didoc
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« Ο CFAR, ΤΟ DIDOC ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥΣ :  ΓΙΑΤΙ ; 

O CFAR (Σύλλογος Γάλλων Αναισθησιολόγων) είναι ένας ομόσπονδος οργανισμός 
που συγκεντρώνει τους κύριους πρωταγωνιστές της ειδικότητας : Επιστήμονες (την 
SFAR : Εταιρεία των Γάλλων Αναισθησιολόγων), τον Σύλλογο των Διδασκόντων, τα 
συνδικάτα του δημόσιου τομέα (SNPHAR-E και SMARNU) ή του ιδιωτικού τομέα 
(SNARF). Ο CFAR ιδρύθηκε το 1994 για να εγγυηθεί την ποιότητα της συνεχούς 
επιμόρφωσης των αναισθησιολόγων με μια διεργασία πιστοποίησης.

Οι δραστηριότητές του εμπλουτίστηκαν σύντομα με την ανάπτυξη προγραμμάτων 
Αξιολόγησης Επαγγελματικών Πρακτικών (ΕΡΡ) σε σχέση με τις επαγγελματικές 
συστάσεις της Επιστημονικής μας Εταιρείας. Ο CFAR είναι ο εγκεκριμένος 
οργανισμός πιστοποίησης (ΟΑ) της ειδικότητας. Μεταξύ άλλων, είναι ο οργανισμός 
DPC (Συνεχούς Επαγγελματικής Ενημέρωσης) στον οποίο οι Αναισθησιολόγοι 
μπορούν να απευθυνθούν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Ο CFAR 
είναι επίσης το εργαλείο υλοποίησης της πολιτικής της ανάπτυξης της ειδικότητας 
του αναισθησιολόγου που σχεδιάστηκε από το Εθνικό Επαγγελματικό Συμβούλιο 
Αναισθησιολόγων (CNP-AR) το οποίο καθορίζει τους άξονες προτεραιότητας της 
ειδικότητας.

Το 2009, σε διάστημα τριών εβδομάδων, τρεις αναισθησιολόγοι αυτοκτόνησαν. 
Ο CFAR αποφάσισε αμέσως να συστήσει την Επιτροπή SMART (Υγεία του γιατρού 
αναισθησιολόγου κατά την εργασία του). Το SNIA, αντιπροσωπευτικός σύλλογος   
των νοσοκόμων αναισθησιολόγων, συμμετείχε σ΄αυτήν την επιτροπή. 

Pr Paul-Michel Mertes,
Πρόεδρος του CFAR
(Νοσοκομείο 
Στρασβούργου)

Dr Max-André Doppia,
Γενικός Αντιγραμματέας 
του CFAR, Πρόεδρος της 
Επιτροπής SMART
(Νοσοκομείο Καέν)...
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 .  Έπρεπε να κατανοήσουμε γιατί και πώς η εξάσκηση τόσο συναρπαστικών 
επαγγελμάτων όπως τα δικά μας μπορούν να οδηγήσουν σ΄αυτές τις απέλπιδες 
πράξεις.

 .  •Έπρεπε να ενημερώσουμε και να βοηθήσουμε προτείνοντας έναν χώρο 
πληροφόρησης που να εμπλουτίζεται συνεχώς με πρακτικά θεματικά δελτία και να 
αναδεικνύει εμπειρίες από το εξωτερικό.

 .   Έπρεπε να αναλάβουμε να πείσουμε τους επαγγελματίες να διώξουν τα 
ταμπού και να μην κρύβουν τα προβλήματά τους στον τόπο εργασίας.

 .  Έπρεπε να θέσουμε στη διάθεση όλων εργαλεία αυτοαξιολόγησης με μια 
σειρά διεθνώς αναγνωρισμένων τεστ.

Αυτή η εξέλιξη βασίστηκε σε μια βαθειά πεποίθηση : την αποδειχθείσα 
πραγματικότητα της σχέσης ανάμεσα στην υγεία και στην ποιότητα επαγγελματικής 
ζωής των γιατρών, επίδοση, ποιότητα και ασφάλεια της θεραπείας που παρέχεται 
στους ασθενείς.

Θέτοντας την εμπειρία της στη διάθεση των συναδέλφων, η Επιτροπή SMART 
εκπληρώνει την αποστολή της. Τα αποτελέσματα φαίνονται μεταξύ άλλων ενεργειών 
της στον τόπο του CFAR.

Πολύ γρήγορα, οι δραστηριότητες της SMART επεκτάθηκαν και προς τα άλλα 
επαγγέλματα της υγείας, αλλά και διεθνώς, καθιστώντας έτσι τον CFAR και την SMART 
συνομιλητές ευήκοους και αναγνωρισμένους από οργανισμούς που ασχολούνται με 
την υγεία και την ποιότητα ζωής των γιατρών.

Στη Γαλλία, γίνονται πολλές ανακοινώσεις στα μεγάλα εθνικά (Γαλλική Εταιρεία 
Αναισθησιολόγων, JEPU, MAPAR) ή επαρχιακά συνέδρια Αναισθησιολόγων, 
Επαγγελματικής ιατρικής, Ακτινολόγων ή Ουρολόγων.

Αλλά και στην Ευρώπη ή στην Βόρεια Αμερική όπου έχουν συναφθεί επαφές : 
Πρόγραμμα Βοήθειας Γιατρών του Κεμπέκ, Πλήρες Πρόγραμμα Βοήθειας προς 
τον Ασθενή Γιατρό της Καταλωνίας, European Association for Physicians Health, 
συγκεκριμένα στο συνέδριο της Βαρκελώνης το 2015 όπου ο CFAR  κέρδισε το 
βραβείο της καλύτερης αφίσας.
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Με τη διαπίστωση της έλλειψης ιατρικών συνοδευτικών μέτρων των γιατρών η 
οποία οδηγεί σε πρακτικές αυτοδιάγνωσης και αυτοπερίθαλψης, με τη διαπίστωση 
των βλαβερών συνεπειών που περιγράφονται καθαρά από τα διεθνή ιατρικά 
δημοσιεύματα, ο CFAR επέλεξε τη δράση. Αποφάσισε να προωθήσει μία εκούσια 
ιατρική παρακολούθηση καλύτερα οργανωμένη και πιο κοντά σ΄αυτήν που κάθε 
γιατρός επιθυμεί για τους δικούς του ασθενείς. Έτσι γεννήθηκε το σχέδιο «Dis, Doc’, 
t’as ton Doc ? -  «Πές μου, Γιατρέ, έχεις το Γιατρό σου;» και  θα έπρεπε να διαδοθεί 
ευρέως.

Σήμερα, η προσχώρηση 31 εταίρων σ΄αυτήν την εκστρατεία είναι μία πρώτη 
επιτυχία. Προβλέπονται και άλλες προσχωρήσεις. Μακάρι αυτές οι εταιρικές σχέσεις 
να ενισχύσουν το βάσιμο αυτής της πρωτοβουλίας. Μακάρι να την προωθήσουν 
μακριά και σε βάθος χρόνου και να καταφέρουν ώστε ο κάθε γιατρός στη Γαλλία, 
από τις σπουδές μέχρι τη σύνταξή του, να καταλάβει και να ενεργήσει για τη δική του 
υγεία, όπως το κάνει και για τους ασθενείς του.

Είναι η ευχή που όλοι εκφράζουμε ώστε η επερχόμενη γενιά επαγγελματιών και 
παραγόντων της υγείας να αποκτήσει μια μακροχρόνια κουλτούρα την οποία θα 
έχουμε αλλάξει όλοι μαζί.

Επιθυμούμε ώστε οι γιατροί που εργάζονται στην Ευρώπη να μπορέσουν να 
επωφεληθούν από αυτήν την εκστρατεία και την θέτουμε στη διάθεσή τους αμέσως 
μετά το τέλος του συνεδρίου Παρισίων ΕΑΡΗ 2017 ώστε τα οπτικά μηνύματα να 
μεταφρασθούν και να διανεμηθούν πιο ευρέως στην Ευρώπη). 

»


