Medicina de „piaþã“*

Un „motto“ ad-hoc:

Nu este suficient sã fii un bun negustor
pentru a deveni medic.

Cînd spui „am fãcut o afacere“ te gîndeºti imediat la un
cîºtig pe care l-ai realizat în urma unei tranzacþii. Tranzacþia presupune o negociere în care fiecare dintre partenerii
angajaþi îºi argumenteazã punctul de vedere cu intenþia de
a realiza un profit maxim. Argumentele sînt de mai multe
categorii. Unele se referã la marfã: cunoscutã ºi foarte cãutatã, de bunã calitate, aspectuoasã, ambalatã atrãgãtor etc.
Altele se referã la omul de afaceri sau la firma care prezintã marfa: este cunoscut ºi serios, are referinþe foarte bune
de la persoane cu un prestigiu incontestabil. Noþiunea de
credit, atît de vehiculatã în acest domeniu, este similarã cu
aceea de încredere. Se mai vorbeºte de risc, de preþ minim
sau maxim, comision etc, toþi aceºti termeni fiind folosiþi
în acþiunea de negociere, cãreia pe româneºte i se mai
spune ºi tîrguialã. În Evul Mediu aceastã tîrguialã era consideratã incompatibilã cu calitatea de boier (nobil) ºi era
lãsatã pe seama unui om de „neam prost“. Apelativul „boierule“ a fost folosit mult timp cu intenþia de a-þi cinsti
interlocutorul, fiind ulterior înlocuit cu acela de domn
care, dupã cum ºtim, era mai marele boierilor. Toate aceste
lucruri referitoare la comerþ ºi tîrguialã sînt cunoscute de
cînd lumea. În antichitate exista chiar un Zeu al negustorilor (Hermes la greci ºi Mercur la romani) care avea în
acelaºi timp ºi funcþia de patron al … hoþilor, graniþa dintre una ºi alta nefiind foarte ferm trasatã în acele timpuri.
* Publicatã iniþial în sãptãmînalul Viaþa Medicalã.
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Ne putem întreba ce legãturã au toate acestea cu ºtiinþa
ºi îndeosebi cu medicina. Au mare legãturã. ªi în medicinã, ca ºi în comerþ existã marfã bunã ºi marfã proastã. ªi
în medicinã, ca ºi în comerþ existã oameni cinstiþi ºi
oameni mai puþin cinstiþi. Care sînt deosebirile? Mai mari
decît asemãnãrile.
În primul rînd în medicinã nu este admisã tîrguiala.
Codul de onoare al medicului, deontologia sa, îi interzice
ferm acest lucru. Poþi da consultanþii gratuite, dar nu poþi
negocia. Nu îþi este admis ca, pe un act medical, sã treci un
diagnostic mai grav, sau mai puþin grav decît cel real, în
funcþie de cîºtig. Nu poþi administra un tratament, cu amital de exemplu (un medicament care te adoarme pentru
cîteva zeci de minute, dar care, odatã eliminat din organism, lasã pacientul la fel de bolnav), unui nevrotic, spunîndu-i cã-l vindeci sau îi ameliorezi boala. Nu îþi este permis, de asemenea, sã exagerezi gravitatea bolii ºi prognosticul ei, pentru a deschide mai mult punga bolnavului. Nu
e permis sã îi recomanzi mai multe sau mai puþine analize,
în funcþie de onorariu.
Nu îþi este permis sã deþii titluri ºtiinþifice, cãpãtate în
urma unor simulacre de examene, pe baza unor „merite“
politice, sau a unor compilaþii întocmite prin traducerea
unor autori strãini. Nu este permis sã prezinþi ca lucrãri
ºtiinþifice ale ªcolii Româneºti de Medicinã materiale cu
date inventate, ale cãror rezultate le confirmã pe cele publicate, dupã o viaþã de muncã de cercetare, de autori consacraþi din strãinãtate.
Nu ai voie sã profiþi de sugestibilitatea sau ignoranþa
pacienþilor pentru a-þi exagera meritele prin procedee „radiestezice“ sau „bioenergetice“, ºtiind bine cã, dupã un
timp mai lung sau mai scurt, simptomele, chiar cele exclusiv „funcþionale“, vor reveni.
ªi în fine, nu îþi este permis sã te foloseºti de suferinþele
oamenilor bolnavi, în lupta politicã, pentru a ocupa sau a-þi
pãstra funcþia de conducere.
Toate acestea ºi multe altele, nu îþi sînt permise pentru
cã eºti medic ºi nu negustor ºi cu atît mai puþin ºarlatan.

STUDII ªI CONTRIBUÞII
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ªi, de asemenea, nu îþi sînt permise, pentru cã în medicinã
nu funcþioneazã vorba latinului „Quod licet Jovis, non
licet bovis“ (ce este permis lui Jupiter nu este permis oricãrui dobitoc) ºi asta pentru cã deasupra noastrã a tuturor,
medici ºi pacienþi, se aflã ADEVÃRUL, singurul adevãr,
ºtiinþific, etern, ºi care nu poate constitui obiect de tîrguialã.

