
DU DOK,
 HAR DU DIN DOK?
Peste 80% din medicii din Franta nu sunt înscrisi pe lista unui 
medic de familie. Acelasi lucru poate fi observat în multe din tarile 
europene. O explicație, considerată legitimă de unii, ar fi faptul că sunt 
cel mai bine plasați să-și asigure propria supraveghere medicală. Astfel, 
ei privilegiază autodiagnosticul și automedicația sau caută un consult 
rapid, “între colegi”, de multe ori prea târziu! 

În Franța, ca urmare a acestei observații alarmante, comisia SMART 
(Santé du Médecin Anesthésiste Réanimateur au Travail – Comisia 
pentru sănătatea medicului anestezist reanimator la locul de muncă) a 
CFAR (Collège Français des Anesthésistes Réanimateurs – Colegiului 
Francez al Anestezistilor Reanimatori) a inițiat o campanie de 
sensibilizare de durata a întregului copr medical din Franta.

Această inițiativă inedită reunește astăzi peste 30 de parteneri 
institutionali. Toti sau angajat să răspândească mesajul de incitare 
prin intermediul a 12 imagini de campanie reprezentative pentru 
diversitatea parcursului profesional și a modului de exercitare a 
profesiei în cadrul public sau privat. Imaginile urmează a fi difuzate 
prin intermediul propriilor mijloace media, a rețelelor de socializare sau 
ca urmare a inițiativelor locale

Toți actorii implicați în realizarea actului de sănătate, institutii sau per-
soane fizice, pot participa, de o manieră persistentă, în cadrul campa-
niei naționale « Dis, Doc’, t’as ton Doc’ ? », la contacarea atât a practici-
lor de autodiagnostic, automedicație și consult tardiv cât și a efectelor 
lor nefaste.

O deschidere catre Europa: Cu ocazia reuniunii organizației EAPH (Eu-
ropean Associatian for Physician Health) care a avut loc în acest an 
la Paris, Comisia de specialitate a Colegiului a fost recompensată ex-
aequo pentru această campanie alături de o echipa din Dublin (Lucia 
Pridohova MD, et al). A fost luată decizia de a facilita accesul la această 
campanie a colegilor europeni. Aceștia vor putea difuza mesajul cam-
paniei și cele 12 imagini asociate descărcându-le liber, fără a fi grevate 
de drepturi de autor. 

Peste 80% din medi-
cii din Franța nu sunt 
înscriși pe lista unui 
medic de familie.

Același lucru poate fi 
observat în multe din 
țările europene.

CFAR a făcut acum o 
campanie de descărcare 
gratuită disponibilă aici:

www.cfar.org/didoc
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« CFAR, DiDOC si APERtEnERii lOR : DE CE ? 

Colegiul Francez al Anestezistilor Reanimatori (CFAR) este un orga-
nism federativ ce reuneste principalii actori ai specialitatii: societatea 
de specialitate (SFAR Société Française d’Anesthésie et Réanimation, 
Colegiul profesorilor, Sindiactele din sectorul public (SNPHAR-E et 
SMARNU) sau din cel privat (SNARF). CFAR a fost înfiintat în 1994 
pentru a asigura calitatea formarii medicale continue a medicilor 
anestezisti reanimatori printr-un proces de acreditare.

Activitatile colegiului s-au diversificat, fiinfd responsabil de dezvoltarea 
programelor de  evaluarea a practicilor profesionale (EPP) în strânsa 
legatura cu recomandarile Societatii de specialitate. CFAR este organis-
mul agreat pentru acreditarea în cadrul specialitatii si este responsabil 
de dezvoltarea profesionala continua. În egala masura se ocupa cu pu-
nerea în aplicatie a politicilor de dezvoltarea a specialitatii de anestezie 
reanimare (terapie intensiva) numite de Consiliul National Profesional 
(CNP-AR). Acest consiliu defineste axele prioritare ale specialitatii.

În 2009, ca urmare a sinuciderilor a trei medici anestezisti în decur-
sul a trei saptamâni, CFAR decide crearea comisiei SMART. Sindicatul 
infirmierelor de anestezie (SNIA) este invitat sa participe.  

Pr Paul-Michel Mertes,
Președinte CFAR 
(CHRU Strasbourg) 

Dr Max-André Doppia,
Secretar general ad-
junct CFAR, Președinte 
Comisie SMART 
(CHU Caen) ...
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...
 .  Întelegerea motivului, mecanismelor care au facut ca o meserie 
atât de pasionanta ca a noastra sa genereze gesturi atât de disperate.

 .  Informarea si ajutarea celor interesati prin punerea la dispozitie  
a unui spatiu de documentare adus la zi în mod regulat : Acest spatiu 
gazduieste fise tematice practice si prezinta experientele straine..

 .  Incitarea profesionistilor din sanatate sa renunte la tabu-ul legat 
de suferinta la locul de munca

 .  Punerea la dispozitie a tuturor celor implicati a unei baterii de 
autoteste validate pe plan international.

Exista o legatura demonstrata între sanatatea si calitatea vietii la 
locul de munca a medicilor, între performanta si calitatea si securita-
tea înfrijirilor acordate pacientilor. Activitatea comisiei se bazeaza pe 
aceasta certitudine puternica.

Comisia SMART îsi pune toata expertiza în slujba colegilor de profesie.

Nu e o surpriza ca destul de rapid activitatile comisiei SMART au vizat 
si alte specialitati, atât la nivel national cât si international, transfor-
mând CFAR si Comisia SMART în interlocutori atenti si recunoscuti de 
structurile care se preocupa de sanatatea si calitatea vietii medicilor.

În Franta s-au facut numeroase prezentari tematice în cadrul congrese-
lor nationale (SFAR, JEPU, MAPAR) sau regionale de anestezie terapie 
intensiva, de medicina muncii, de radiologie, de urologie.

Actiunile au continuat la nivel europen si în America de Nord, stabilindu-
se contacte cu Programme d’Aide aux Médecins du Québec, Programme 
Intégral d’Aide au Médecin Malade en Catalogne, European Association 
for Physicians Health. De mentionat premiul pentru cel mai bun poster 
decernat CFAR în cadrul congresului de la Barcelona al EAPH în 2015.

...



...
În urma constatarii practicilor de autodiagnostic si de automedicatie 
prea frecvente si constient de consecintele nefaste descrise în litera-
tura medicala internationala, Colegiul s-a decis sa actioneze, promo-
vând o supraveghere medicala voluntara mai bine organizata, apro-
piatacelei dorite de fiecre medic pentru pacientii sai. Astfel a fost creat 
proiectul « Dis, Doc’, t’as ton Doc ?.  Ne simtim datori sa-l împartasim.

Un prim succes este dat de ralierea la aceasta campanie a 31 de par-
teneri. Si numArul lor nu se opreSte aici. Fie ca aceste parteneriate sA 
consolideze meritele acestei iniTiative. Fie ca toti partenerii sa reu-
seasca ca fiecare medic din Franta sa actioneze pentru propria stare 
de sanatate din momentul formarii sale profesionale initiale pâna la 
pensionare, asa cum o face pentru toti pacientii sai.

Este dorinta pe care o formulam pentru ca generayia urmatoare de 
profesionisti si actori din sanatate sa perpetueze o cultura pe care am 
schimbat-o împreuna.

Este dorinta noastra ca medici ce practica în Europa sa poata benefi-
cia de impactul posibil al acestei campanii, punându-le la dispozitie, 
de la sfârsitul Congresului de la Paris al EAPH 2017, imaginile traduse 
pentru a beneficia de o difuzare cât mai larga în Europa.
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