
Pán doktor,
chodíte k lekárovi?

Vo Francúzsku, 80% lekárov nemá obvodneho ošetrujúceho lekára. 
To isté môžme najst v mnohých európskych krajinách. Pod zámienkou, 
by sa mohlo zdat’ legitímne, že by bolo najlepšie umiestneni pre ich 
vlastné sledovanie no sak preferuju vlastnu diagnostiku a samoliečbu 
alebo hl’adajú rychlu radu, «medzi dvoma dverami» ... niekedy príliš 
neskoro!

Vo Francúzsku toto konstatovanie alarmoval a viedol SMART 
komisiu (lekárska anestéziológicka ochrana zdravia pri práci) z CFAR 
(Francúzska škola anestéziológov/reanimatorov) iniciovat’ť udržatel’nu 
dlhotrvajucu kampaň pre všetkých lekárov pracujúcich vo Francúzsku.

Táto nová iniciatíva združuje dnes viac ako 30 inštitucionálnich 
partnerov. Vo svojich vlastných médiach, prostredníctvom sociálnych 
sieti alebo prostredníctvom miestnych iniciatív, všetci sú odhodlani k 
šíreniu správ vykonávané v 12 vizuálnich kampani, ktore reprezentuju 
rozmanitost profesionalnich specializacii a spôsoby cvičenia, sukromne 
alebo verejné.

Skolitelia alebo praktizujuci lekari,a ostatny budu moct dlhodobo viest 
tuto narodnu kampaň «Hej, doktor,, máte doktora? «v boji s negatívnimi 
účinkami vlastnej diagnostike, samoliečbe a neskorej konzultácii.

Vo Francúzsku, 80% 
lekárov nemá obvod-
neho ošetrujúceho 
lekára.

To isté môžme najst v 
mnohých európskych 
krajinách.

CFAR teraz vytvorila bez-
platnú kampaňťna stiah-
nutie tu:

www.cfar.org/didoc
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Pán doktor,
chodíte k lekárovi?

« CFAR, DIDOC A pARTneRy: pReČO?

Francúzska skola anestéziológov reanimatorov (CFAR) je zastrešujúca 
organizácia ktora združuje kľúľových špecializovanych ludi z Vedeckej 
Spoloľnosti ktora sa vola SFAR (Francúzska spoloľnosľ anestézioló-
gov). Je to spolocnost uľitelov, odborov verejného sektora (SNPHAR-
E a SMARNU) alebo liberálneho sektoru (SNARF). CFAR bol vytvorený 
v roku 1994 na zabezpecenie kvality vzdelávania anestéziológov a 
reanimatorov vdaka  starostlivosti spôsobom oznaľovania.

Jej aktivity sa rýchlo rozšírili najme vdaka rozvoja programov z testova-
nia profesionalnej  praxe (EPP) v súvislosti s odbornými odporúčaniami 
našej Vedeckej Spoločnosti. CFAR je schválený akreditačný orgán (OA) 
ktory je odborny. Okrem iného je to organizacia DPC, ku ktorej sa anes-
téziológ reanimator  môže ohlasit  v ústrety svojim záväzkom. CFAR je 
tiež nástroj na realizáciu rozvojovej politiky, špecializovany v  anestéze 
a navrhnutý od Národnej rady anestéziológie (NOC-AR), ktorý definuje 
priority špeciality.

V roku 2009, zatiaľ ľo za tri týždne, traja anestéziológovia spachali  
samovraždu,  po tomto incidente sa rozhodla CFAR  vytvoriľ SMART 
Komissiu (Zdravie anestéziológov). SNIA, ktora reprezentuje Aneste-
ziologicke zdravotne sestri, je tiez spojena s touto komissiou.   

pr paul-Michel Mertes,
Président of the CFAR
(CHRU Strasbourg)

Dr Max-André Doppia,
Deputy Secretary 
General of the CFAR, 
President of the 
SMART Committee
(CHU Caen)...



...
 .  Bolo potrebne porozumiet tomu ze preco a ako vykonavanie 
zaujimavich prac ako su nase nas môzu doviest ku takymto zufalim ko-
naniam.

 .   Museli sme informovat a pomahat tak ze ponukneme dokumen-
tacny priestor ktory je neustale obnovovany, vdaka uzitocnim dokumen-
tom prispôsobenim medzinarodim pravidlam..

 .  Bola potreba presvecit odbornikov aby zrusili predpoklady o 
strapeni v praci. 

 .  Chceli sme dat protokoli k dispozicii pre vsetkych aby si dali 
znamku vdaka testov ktore boly medzinarodne potvrdene.

Tento vývoj je založený na silnej vôle: realita vysvetluje vzľahy me-
dzi zdravim a kvalitou života v praci lekárov, výkonnosti a kvality a 
bezpeľnosti starostlivosti o pacientov.

V poslani komisie SMART je poskytovanie odborných znalostí v pros-
pech spolupracovníkov. Jej výsledky sú uvedené na stránkach CFAR a 
všetký ostatne akcií. 

Veľmi rýchlo ľinnosti SMART sa otvorili voľi ostatným zdravotníckym 
profesiam, ale aj na medzinárodnej úrovni, spravili zo CFAR a jeho 
SMART Skupinu pozornimy partnermi uznávanimi spolocnostiami, 
ktoré sa staraju o zdravie a kvalitu života lekárov.

Vo Francúzsku, su mnohe komunikácie na hlavných národných konfe-
renciách (SFAR, JEPU, MAPAR) alebo regionálnej anestézie reanimacie 
pracovného lekárstva, radiologia, urológia.

Ale taktiež v Európe alebo v Severnej Amerike, kde sú stanovené kontak-
ty:  Pomocny program pre lekarov z Quebec , Cely pomocny program 
pre chorych lekarov v Katalánsku, European Association for Physicians 
Health, a to aj na svojom kongrese v Barcelone v roku 2015 kde CFAR 
bola ocenená ako najlepší plagát.

...



...
Po tom ako sme skonstatovali znizenie zdravotneho sprievodu leka-
rov, ktory vedie ku samolieceniu prilis casto, a silné nepriaznivé dôsle-
dky popísanýchv  medzinárodnej lekárskej literatúre, CFAR sa rozho-
dol konat. Rozhodol sa podporiľ dobrovoľné lekárske kontroly lepšie 
zorganizovane, ktore sa bližia k tomu ako lekár si praje pre svojich 
vlastnych pacientov. Tak sa zrodil projekt «Hej, doktor,, máte doktora? 
« ktory sme museli vsade zdielat.

V súľasnej dobe pristúp 31 partnerov v tejto kampani bol prvý úspech. 
Ostatné partnerstva sú naplánované. Tieto partnerstvá budu moct 
posilniľ podstatu tejto iniciatívy. Dufame ze budu pomahat ju doviest 
do uspesneho konca aby kazdy lekar vo Francuzku pochopil a konal 
od jeho zaciatku az po dôchodok pre jeho osobne zdravie ako to robi 
on pre jeho pacientov.

Je to želaníe, ktore si prajeme aby kazda nova profesionalna genera-
cia ktora pribuda, a ludia zo zdravotnictva, niesli dlhotrvajucu kulturu 
ktoru by sme mohli spolu zmenit.

Chceme aby,  lekári ktory pracuju v Európe mohli tiez ľažiľ z možného 
dopadu tejto kampane tak, že ju budu moct ziskat na konci Parizs-
keho kongresu EAPH 2017, aby prelozena kampan bola vysielana v 
celej Europe.

 »


