
Mondd doki, 
van dokid?
Franciaországban az orvosok 80% - a nem szerepel egy családorvosi 
nyilvántartásban sem. Ezt a dolgot sok európai országban 
észrevehetojük. Erre egy magyarázat, hogy egyesek legitimnek 
tekintjük, hogy saját maguknak nyújtanak orvosi ellátást, maguknak 
állítják fel a diagnózist, a kezelést vagy kérnek egy gyors konzíliumot 
egy kollégától, gyakran elkésve.

Franciaországban, ezen baljós észrevételek nyomán létrehozták a 
SMART (Az Aneszteziológia és intenzív terápiás orvos munkahelyi 
egészségéért felelos bizottság) bizottságot A CFAR (Collège Français 
des Anesthésistes Réanimateurs) elkezdett egy hosszútávú figyelem 
felkelto kampányt az egész orvosi testület részére.

Ez az egyedülálló kezdeményezést, mára több mint 30 intézményt 
ölel fel. Mind elotétezettek, hogy terjesszék az ösztönzo üzenetet, 12 
képanyag segítségével, amely arra hivatott, hogy bemutassa a szakma 
sokszínuségét állami, ill. magán praxis esetén. A képanyagot terjesztjük 
a média, a világháló, ill. helyi kezdeményezések keretein belül.

Minden egészségügyben dolgozó orvos vagy más köztisztviselo 
hosszútávon részt vehet a „ Dis’, Doc’ t’as ton Doc’ nevu kampányban, 
az autódiagnózis, autómedikáció ill. az elkésett konzíliumok 
visszaszorításáért.

O deschidere catre Europa: Cu ocazia reuniunii organizatiei EAPH 
(European Associatian for Physician Health, www.eaph.eu) care a 
avut loc în acest an la Paris, Comisia de specialitate a Colegiului a fost 
recompensata ex-aequo pentru aceasta campanie alaturi de o echipa 
din Dublin (Lucia Pridohova MD, et al). A fost luata decizia de a facilita 
accesul la aceasta campanie a colegilor europeni. Acestia vor putea 
difuza mesajul campaniei si cele 12 imagini asociate descarcându-le 
liber, fara a fi grevate de drepturi de autor (legatura catre modulele de 
descarcare treduse în mai multe limbi:

Franciaországban az 
orvosok 80% 
- a nem szerepel egy 
családorvosi nyilván-
tartásban sem

Ezt a dolgot sok 
európai országban 
észrevehetojük.

A CFAR most letölthetö 
ingyenes letöltési kam-
pányt kínál:

www.cfar.org/didoc
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«
A Francia Aneszteziológia és Intenzív Terápia Kollégium (CFAR) 
egyesíti a szakág fo szereploit: SFAR, a tanárok kollégiumát, az állami 
szektor szakszervezeteit (SNPHAR-E, SMARNU) ill. a magán szféraét 
(SNARF) A CFAR 1994-ben volt alapítva azzal a szándékkal, hogy az 
aneszteziológiai és Intenzív Terápiás szakképzés akkreditált minoségu 
legyen.

Activitatile colegiului s-au diversificat, fiinfd responsabil de dezvoltarea 
A kollégium munkaköre, hamar bovült az EPP-vel szoros kapcsolatban a 
szak társaság ajánlásaival. CFAR az a szervezet, amely a szakmai akkre-
ditálásért felelos, többek között segíti az ITO-s szakmai fejlodésében, 
ill. gyakorlatba ülteti a szakmai fejlodés irányelveit, a CNP-AR határozza 
meg a szak fo piléreit

2009-ben miután három hét leforgása alatt, 3 Intenzív terápiás or-
vos öngyilkos lett, a CFAR úgy döntött, hogy létrehozza a SMART 
bizottságot, az ápolók szakszervezete (SNIA) csatlakozott a kezde-
ményezéshez.

 . Megérteni annak az okát, hogy egy ilyen szenvedéllyel teli hiva-
tás, hogyan torkolhat ilyen kétségbe esett tettre.

 .  Segíteni és tájékoztatni az érdekelteket, egy naprakész adatbá-
zis segítségéve

 .  Az egészségügyben dolgozók meggyozése, hogy a munkahelyi 
gondokat ne kezelje tabu témaként

 .  Elérhetové tenni egy nemzetközi önértékelo rendszert...

Pr Paul-Michel Mertes,
Président of the CFAR
(CHRU Strasbourg)

Dr Max-André Doppia,
Secretario General, 
adjunto, Presidente del 
Comisión SMART
(CHU Caen)
(CHU Caen)
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Bizonyított összefüggés van az orvos egészsége és a munkahelyi 
körülmények között, ill. a betegek ellátásának minosége között. A 
bizottságmuködésé ezen eros bizonyosságon alapszik.

A SMART bizottság teljes szaktudását szaktársak segítségének szenteli.

Nem meglepetés, hogy a SMART bizottság tevékenysége rövid ido
alatt magába olvasztott más szakterületeket hazai és nemzetközi szin-
ten, így átformálva a bizottságot egy elismert és figyelemre méltó szer-
vezetté, amely az orvosok egészségével és életminoségével foglalkozik.

 Franciaországban számos bemutatót tartottak a témában orszá-
gos kongresszusokon (SFAR, JEPU, MAPAR) vagy helyi aneszteziológia 
és intenzív terápia, munkaorvosi, Radilógiai, Urológia értekezleteken.

 A kezdeményezés folytatódott Európában és Észak Amerikában 
cu Programme d’Aide aux Médecins du Québec, Programme Intégral 
d’Aide au Médecin Malade en Catalogne, European Association for Phy-
sicians Health. Megnyerte a legjobb poszterért járó díjat 2015-ben Bar-
celonában az EAPH-n.

Miután megállapították autódiagnozis, az autómedikáció nem kívánt 
következményeit, a kollégium úgy döntött, hogy közbelép, népsze-
rusítve egy jobban megszervezett önkéntes orvosi felügyeletet, közel a 
célcsoporthoz. Ezért hozták létre a „ Dis’, Doc’ t’as ton Doc’ nevu kam-
pányt. Amelyet szeretnénk megosztani.

Sikeresen toboroztak 31 partnert ehhez a kampányhoz és létszámuk 
egyre bovül. Ezek a partnerek összegezik ennek a kezdeményezésnek 
az érdemeit. Céljuk, hogy az összes orvos Franciaországban pályája ke-
zdetétol nyugdíjas koráig tegyen a saját egészsége érdekében.

Azt szeretnénk, ha az egészségügyben dolgozók új generációja egy 
olyan hozzáállást örököljön amit mi együtt formáltunk.

EAPH idei párizsi értekezletén a legjobb plakátért járó díjjal jutalma-
zták. Azt szeretnénk ha Európában tevékenykedo orvosok élvezhes-
sék ezt a kampányt. Elérhetové tesszük a párizsi értekezlet végétol 
a lefordított, képanyagot, hogy minél szélesebb körben legyen elé-
rheto.
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Fuerte del constato del déficit  de las medidas de acompañamiento 
medico de los médicos, conduciendo a prácticas de autodiagnos-
tico  y  tratamientos personales demasiados frecuentes, fuerte de las 
consecuencias dañinas claramente descritas en la literatura médica in-
ternacional, el CFAR decidió de reaccionar.  Decidió de promover un 
seguimiento médico voluntario mejor organizado, más cerca del segui-
miento de sus propios pacientes. Así nació el proyecto “Dis, Doc’, t’as 
ton Doc? ». Lo compartimos largamente.  

Hoy, la adhesión de 31 socios a esta campaña está el primer suceso. 
Otros socios están previstos. Puedan estos socios confortar la justi-
ficación de esta iniciativa. Puedan llevarla muy lejos y durante mucho 
tiempo, hasta obtener que cada médico en Francia desde su formación 
universitaria hasta su jubilación, comprenda y haga por su propia salud 
lo que hace para sus pacientes.

Es el deseo que todos formulamos para que la nueva generación de 
profesionales de salud lleve perdurablemente una cultura que podre-
mos cambiar juntos. 

Deseamos que los médicos trabajando en Europa puedan beneficiar  
del impacto posible de esta campaña poniéndola a su disposición 
desde el fin del Congreso de Paris EAPH 2017 para que los diseños 
visuales traducidos, sean mas ampliamente difundido en Europa. 
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