Reforma sistemului sanitar*

Este necesarã o reformã în sistemul sanitar din România. O reformã care sã redea încrederea oamenilor în medici. Trebuie restituitã demnitatea profesiei de medic, demnitate grav afectatã de vechiul regim care, prin propaganda antiintelectualã, prin remuneraþia dupã criterii arbitrare,
precum ºi prin arestãrile de medici pe care le-a ordonat, a
acreditat în marele public ideea cã aceºtia sunt un fel de
infractori.
Reforma trebuie sã fie economicã. Circulaþia subteranã
de bani ºi bunuri, din întregul sistem sanitar, trebuie
cumva scoasã la luminã, legalizatã ºi impozatã, aºa fel încît medicul sã fie mîndru de cîºtigul sãu ºi sã nu se mai
considere complice la un act antisocial, ca pînã acum. În
toate þãrile civilizate, medicii constituie una din breslele
cele mai onorabile, cu un nivel de trai foarte ridicat. ªi nu
le este ruºine sau fricã pentru aceasta, ba dimpotrivã.
Medicina a fost dintotdeauna o profesie liberã.
Circulaþia ilegalã de bani ºi bunuri din sistemul sanitar
comunist, care se perpetueazã ºi în prezent ºi constituie un
lucru cunoscut de toatã lumea, trebuie recunoscutã, analizatã de specialiºti ºi scoasã la lumina legii. Este un act necesar, de însãnãtoºire nu numai economicã ºi financiarã,
dar ºi moralã.
* A apãrut sub titlul Cînd veþi intra într-un spital…ºi fãrã ultima
frazã, care mi-a fost eliminatã de redactorul cu probleme sociale ºi
medicale din acel timp, în Cotidianul din 16 iunie 1992.
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Sistemul delirant de egalizare forþatã a veniturilor, descurajant ºi înãbuºitor al oricãrui elan ºi iniþiative, trebuie
înlocuit cu remunerarea dupã valoarea personalã recunoscutã social, fapt care va elibera forþele creatoare ale emulaþiei, îl va pune pe fiecare la locul lui în ierarhia valoricã
profesionalã, va aduce statului ºi membrilor breslei beneficii substanþiale ºi va ridica în acelaºi timp nivelul de seriozitate al tuturor demersurilor medicale.
Schimbul de valori dintre medic ºi pacient, efectuat
pînã acum într-un climat de obscuritate frustrantã pentru
amîndoi, sub privirile„îngãduitoare“ ale cadrelor medii ºi
auxiliare, încurajate prin aceasta la indisciplinã ºi samavolnicii faþã de pacienþi, trebuie sã fie înlocuit cu un sistem
diferenþiat, de platã cinstitã, care sã stimuleze valorile
reale, sã încurajeze profesionalismul ºi sã ridice la cotele
cele mai înalte calitatea actului medical. Acest fapt va contribui la restabilirea încrederii între medic ºi pacient, încredere atît de necesarã pentru reuºita actului terapeutic.
Diferenþele frustrante de venituri, dintre specialitãþile
medicale (chirurgi–anesteziºti, interniºti–medici de laborator etc) menþinute artificial ºi injust, vor dispare. Singurele criterii de diferenþiere, vor fi valoarea profesionalã
ºi calitãþile sufleteºti necesare pentru a fi un bun terapeut.
Desigur cã numai reformele economice nu pot schimba
prea mult situaþia. Sechelele puternic handicapante rãmase în psihologia individului ºi a colectivitãþii, nu se pot
elimina decît în timp ºi numai printr-o îndelungatã ºi rãbdãtoare acþiune de purificare moralã. Cinismul insolent ºi
lipsa oricãrui scrupul moral, lãsate în urmã de fostul regim, vor continua încã multã vreme sã polueze atmosfera
socialã. Pãgînismul agresiv ºi invalidant, caracteristic unor
pãturi largi ale populaþiei, urmare a „educaþiei“ materialiste comuniste, creatoare a „omului nou“, îmbãtat de o încîntare narcisistã faþã de propria sa persoanã, situeazã
România fostã socialistã, nu în urmã cu 100 de ani din
punct de vedere moral ci în negurile preistoriei.
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Un prim pas spre însãnãtoºire este conºtiinþa bolii. Ea
poate fi trezitã fãcînd apel la rezervele de alteritate existente în mod latent la fiecare din semenii noºtri.
Marele savant român, profesor dr. Nicolae Paulescu,
descoperitorul insulinei, la deschiderea cursului de fiziologie filozoficã1, spunea printre altele studenþilor sãi:
„…Sînt unii medici de spital, cupizi ºi avari, care fac
vizita în cîteva minute, galopînd pe dinaintea paturilor.
Sînt alþi medici de spital, orgolioºi, cãrora li se pare cã spitalele sînt fãcute pentru ei ºi considerã pe bolnavi ca pe
niºte obiecte de studiu. Ei sînt mulþumiþi cînd primesc un
caz interesant, asupra cãruia vor putea sã facã o
comunicaþie la o societate savantã sau sã îi publice observaþia într-o gazetã medicalã, dar resping sau nu se ocupã
de sãrmanul bolnav, care nu prezintã decît un caz banal,
ce nu poate fi exploatat în profitul gloriei lor.
Mai sînt ºi medici de spital cãrora, în lipsa unei educaþii
creºtine, li s-a atrofiat fibra idealului ºi au cãzut în indiferenþã devenind pur ºi simplu un fel de trîntori care, pentru o leafã cît mai grasã, fac cît pot mai puþin. Acest soi de
medici paraziþi roiesc pretutindeni ºi constituie o adevãratã plagã socialã.
Dumneavoastrã, însã, sã nu urmaþi aceste pãcãtoase
exemple. Cînd veþi intra într-un spital, desbrãcaþi-vã de
patimile de cupiditate ºi de orgoliu, lepãdaþi-vã de trîndãvie ºi daþi-vã cu totul bolnavilor, cãrora sã le fiþi recunoscãtori dacã, îngrijindu-i, vã vor permite sã vã instruiþi.
ªi dacã vreþi sã fiþi perfecþi, culegeþi fructele ce se vor
dezvolta din sãmînþa ce am semãnat astãzi în sufletele
dumneavoastrã tinere ºi generoase ºi, urmînd preceptele
caritãþii, îngrijiþi pe bolnavul mizerabil, nu ca pe un om,
nu ca pe un frate ce suferã, ci ca pe însuºi Dumnezeu.“
1 „Fiziologia filozoficã“ – Prof. N. Paulescu, Fundaþia Regalã
pentru Literaturã ºi Artã, Bucureºti, 1944. Citatul pe care l-am notat
din ’85 cînd am citit cartea, pe care mi-a împrumutat-o un prieten,
l-am reprodus în mai multe ocazii ºi l-am citat ºi dictat tuturor studenþilor ºi rezidenþilor în medicinã cu care am lucrat.

