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• Societatea de Medicina Familiei din Marea Britanie (RCGP) invită 2 
medici români, rezidenţi MF sau specialişti MF în primii cinci ani 
după obţinerea specialităţii să participe la un schimb de experienţă 
în perioada 1-6 octombrie 2012 la Glasgow, Scoţia. 

 
• Medicii selectaţi prin depunerea cv-ului şi interviu scris, vor avea 

ocazia să viziteze timp de o zi un cabinet de medicina familiei din 
Scoţia (2 octombrie), să participe la preconferinţa tinerilor medici de 
familie din Marea Britanie organizată de RCGP-JIC (3 octombrie) şi 
apoi la conferinţa naţională de medicina familiei organizată de 
Societatea de Medicina Familiei din Marea Britanie, RCGP Annual 
Primary Care Conference (4-6 octombrie).  



August 2012 

• Câştigătorii selecţiei sunt: 

             1. Dr. Alexandru Papadopol,medic 
specialist MF în primii 5 ani de activitate, 
Iaşi 

              2. Dr. Lavinia Toma, medic 
rezident MF, an III, Constanţa 

 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

• Întâlnirea cu dr. Douglas Robertson, medic primar MF, 
manager al propriului cabinet, formator MF, evaluator 
MF, profesor asociat la facultatea de medicină a 
universităţii din Glasgow, colaborator al ONG Prime 
International 

• 9am-5pm – vizită de lucru în cabinetul său 

• Cabinetul - CMI în mediul urban 

•  Personal - alţi 2 medici MF parteneri 

                  - un medic rezident MF an III 

                  - o asistentă de medicină generală 

                  - 2 recepţionere 

 

 



 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

• Se lucrează într-o singură tură, de la 9am la 
5pm cu pauză de masă între 1pm-2pm 

• Fiecare medic are cabinetul său, inclusiv medicul 
rezident 

• Lista de pacienţi este a cabinetului, aşadar un 
pacient poate fi văzut de oricare din medici, pe 
bază de programare 

• Medicul rezident are propriile programări, 
selectate de medicul supervizor (în acest caz, dr. 
Robertson), discută cazurile cu acesta şi la 
nevoie e sprijinit în luarea deciziei  
 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

• O consultaţie durează în medie 15 minute 
• Când face programarea la recepţie (direct sau 

telefonic), pacientul specifică motivul consultaţiei 
şi eventual preferinţa pentru unul din medici 

• Dacă există diferenţe majore în tratamentele 
prescrise aceluiaşi pacient, cazul este discutat de 
toţi medicii din cabinet 

• Asistenta are şi ea cabinetul ei şi propria listă de 
programări pentru vaccinuri, pansamente, 
educaţie pentru sănătate (metode contraceptive, 
DZ etc) 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

• În fiecare marţi – zi de lucru cu o subgrupă de 3 studenţi 
de anul III, aceeaşi pe parcursul unui semestru 

• Dr. Robertson a selectat 6 cazuri şi pacienţii au fost 
special programaţi în această zi, 3 dimineaţă şi 3 după-
amiază 

• Fiecare student a făcut anamneza şi a consultat 2 
pacienţi, sub monitorizarea atentă a doctorului, iar la 
finalul zilei a avut loc o dezbatere despre plusurile şi 
minusurile fiecăruia 

• Studenţii vor urmări aceşti pacienţi pe parcursul 
semestrului iar la final vor face prezentarea cazurilor  

 

 

 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

• Am făcut două vizite la domiciliu, una la o 
bătrână de 92 de ani cu diaree ca reacţie 
adversă la un medicament antigutos (colchicina) 

• A doua vizită a fost la o secţie de cronici cu 
retard psihomotor a unui spital de psihiatrie, 
unde una din paciente acuza febră şi frison de o 
zi (ptr bolile intercurente, aceşti pacienţi sunt 
văzuţi de medici de familie) 



 



 



 



Marţi, 2 Octombrie 2012 

Pe parcursul zilei, am discutat despre: 

1. Probleme/provocări în promovarea 
sănătăţii în UK 

2. Probleme/provocări în managementul 
riscului 

3. Etapele schimbării în UK şi în evoluţia 
personală 



Etapele schimbării în UK 

 

• 1948 – Introducerea NHS (Sistemul Naţional de Sănătate) – listă de 
doctori în serviciul public care lucrează pe bază de contract 

• Anii ’60 -  înfiinţarea RCGP (Royal College of General Practitioners 
= Colegiului Regal de Medici Generalişti), iniţierea proiectelor de 
cercetare în medicina generală  

• Anii ’70 – dezvoltarea metodelor de investigaţie, mai multă 
rigurozitate în practica clinică, apariţia proceselor juridice pe baza 
conflictului medic-pacient 

• Anii ’80 – apariţia asistentelor de medicină generală, a contabilului, 
a bugetului şi managerului de cabinet 

• Anii ’90 – informatizarea sistemului medical, apariţia cabinetului 
medical grupat 

• Anii 2000 – echipele de lucru în asistenţa primară, programele de 
promovare a sănătăţii, managementul bolilor cronice, evaluarea 
activităţii de cabinet 

 



Etapele schimbării personale 

 

• 1986 – preluarea unui CMI în mediul urban, el fiind singurul medic din 
cabinet, împreună  cu 2 recepţionere part-time şi soţia lui 

• 1987 –angajarea unei asistente de cabinet cu studii preuniversitare 

• 1988 – angajarea asistentei de medicină generală (femeie) 

• 1990 – informatizarea sistemului medical 

• 1992-  angajarea secretarei de cabinet 

• 1998- membru LHCC (local health care cooperative) 

• 1999- provocări de ordin financiar- surplus de personal în cabinet 

• 2001 – modificarea contractului cadru, acreditare de formator MF 

• 2002- manager al propriului cabinet 

• 2003 -  evaluator pe medicină de familie 

• 2011- a început colaborarea cu PRIME 

 
 

 



 Miercuri, 3 Octombrie 2012 

 Preconferinţa tinerilor medici de familie din 

Marea Britanie  

• Au participat delegaţi din 12 ţări 

• Subiecte dezbătute: 

1. Ce înseamnă “practică medicală generală 
globală” pentru tine? 

2. Cum pot fi sprijiniţi tinerii medici 
specialişti MF să devină 
parteneri/manageri ai unui cabinet MF? 

 

 



Miercuri, 3 Octombrie 2012 
 Preconferinţa tinerilor medici de familie din 

Marea Britanie 

• Subiecte dezbătute: 

3. Care este rolul medicului de familie 
dincolo de cabinetul de consultaţii? 

4. Care sunt avantajele şi limitele 
schimburilor de experienţă 
internaţionale? 



 



 



 



 



4-6 Octombrie 2012 
 Conferinţa naţională de medicina familiei 

organizată de Societatea de Medicina Familiei din 
Marea Britanie 

• Tema generală:  

 “Globalizarea medicinii generale” 

• Subiecte: 

1. Medicul de familie al viitorului: paşi necesari pentru 
globalizarea asistenţei medicale primare 

2. Provocări la nivel global: medici de familie eroi 
(experienţa japoneză post-tsunami, efectele 
cutremurului din Noua Zeelandă din decembrie 2011 
asupra asistenţei medicale primare, experienţa 
africană, asistenţa medicală primară într-o zonă de 
conflict: Palestina) 



4-6 Octombrie 2012 
 Conferinţa naţională de medicina familiei 

organizată de Societatea de Medicina Familiei din 
Marea Britanie 

• Subiecte: 

3. Lucrul în echipă pentru a îmbunătăţi 
prognosticul pacientului 

4. Ştiinţă şi umanitate din perspectiva globală 

5. Leadership-ul în asistenţa medicală primară 

6. Implicarea pacientului în luarea deciziei 
terapeutice 

 

 



4-6 Octombrie 2012 
 Conferinţa naţională de medicina familiei 

organizată de Societatea de Medicina Familiei din 
Marea Britanie 

• Subiecte: 

7. Importanţa factorilor de risc şi rolul 
programului naţional de management al 
factorilor de risc cardiovascular în 
asistenţa medicală primară 

8. Multimorbiditatea în asistenţa medicală 
primară: managementul pe termen lung în 
colaborare cu pacientul  

 



4-6 Octombrie 2012 
 Conferinţa naţională de medicina familiei 

organizată de Societatea de Medicina Familiei din 
Marea Britanie 

• Numeroase workshop-uri paralele cu 
conferinţa plenară 

• Vineri, 5 Octombrie, în cadrul expoziţiei 
RGCP, fiecare echipă de delegaţi străini a 
prezentat organizarea asistenţei medicale 
primare din ţara sa 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


