
M
edicina este un domeniu în ca
re  noțiunea  de  educație  conti
nuă are alt sens: permanent. A 
fi  medic  înseamnă  a  te  educa 
permanent,  până  te  retragi 

complet din acest domeniu. Pentru aceasta es
te  nevoie  de  abonamente  la  publicații  medi
cale,  achiziții de cărți noi care aduc noțiunile 
medicale la zi, participare la întâlniri medicale 
(mese  rotunde,  simpozioane,  conferințe,  con
grese  etc.).  Educația  noastră  pentru  acest  do
meniu  începe  încă  din  primele  clase  de  liceu 
(în  clasa  a  Xa  chimia  organică).  Facultatea 
este perioada  în care ne pregătim să devenim 
medici, dar rezidențiatul este etapa  în care ne 
formăm  ca  profesioniști  întro  anume  specia
litate. 
După  cei  37  ani  de  rezidențiat  responsa

bilitatea  ta  ca medic este una  foarte mare.  In
formațiile  acumulate  în  perioada  de  reziden
țiat  trebuie  aplicate  în  practica  zilnică.  Expe
riența pe care o câștigi în timp este cheia unei 
bune practici în medicină și o câștigi în mulți 
ani,  consultând  cât  mai  mulți  bolnavi,  discu
tând  cazurile  dificile  cu  cei  cu  experiență,  ci

tind  multe  articole  medicale  din  domenii  cât 
mai  diverse  și  mai  ales  din  domeniul  de  in
teres,  prezentând  cazuri,  scriind  articole,  par
ticipând  la  manifestări  științifice  etc.  Cuanti
ficarea acestui proces de învățare continuu es
te  realizat  prin  acordarea  unui  număr  de  cre
dite anual de către Colegiul Medicilor din Ro
mânia, în cursul a 5 ani fiind nevoie de un nu
măr  minim  de  200  de  credite.  Publicarea  de 
articole  în  reviste medicale  naționale  și  inter
naționale  aduce  un  număr  important  de  cre
dite. Acest  mod  de  a  controla  procesul  de  e
ducare a medicilor este  foarte benefic  și  cred 
că ar  trebui  încurajat prin acordare de credite 
pentru susținerea de prelegeri  la manifestările 
științifice.

De  la  an  la  an  cantitatea  de  informații  în 
domeniul medical  din  toate  specialitățile  este 
din  ce  mai  mare.  Apar  zilnic  prezentări  de 
caz,  cursuri  online,  a  crescut  exponențial  nu
mărul  studiilor,  iar  ghidurile  de  diagnostic  și 
tratament  sunt  revizuite  uneori  anual  la  ni
velul  societăților  europene  și  americane  de 
specialitate. Ținând cont de activitatea zilnică, 
de  suprasolicitarea  psihică,  de  timpul  liber  li
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mitat datorită numărului de gărzi, este greu să 
ții  pasul  cu  o  lume  medicală  în  continuă 
schimbare.

În  1872  chirurgul  german  Bernhard  von 
Langenbeck nota: „A devenit din ce în ce mai 
dificil să fii la curent și să asimilezi articolele 
care  se  acumulează  zi  după  zi.  [Colegul 
meu]. . .care se simțea incapabil să controleze 
chiar  propria  specialitate, mia  spus  odată  că 
se  simte  sufocat  de  expunerea  la  cantitatea 
masivă și în creștere a informațiilor”.

Comparativ  cu  studiul  individual  în  fața u
nui  tratat  sau  a  computerului  sunt  mai  be
nefice  întâlnirile  între  profesioniști  (mese  ro
tunde,  conferințe),  discuțiile,  prezentarea  ex
perienței  fiecăruia  crescând  nivelul  de  recep
tivitate al participanților. Participarea  la astfel 
de  manifestări  poate  fi  uneori  dificilă  nece
sitând întreruperea activității cu pacienții timp 
de 23 zile, cu încărcarea programului  înainte 
și după eveniment. 

Cu  atât  mai  grea  este  organizarea  unei 
astfel  de  manifestări,  însă  satisfacția  dată  de 
atmosfera creată între participanți merită toate 
eforturile. 

În  această  toamnă,  în  perioada  2426 
octombrie  a  avut  loc  a VIa  ediție  a  „Zilelor 
Medicale  Rădăuțene” manifestare  care  a  fost 
organizată de Asociația Medicilor din Rădăuți 

cu  participarea  Colegiului  Medicilor  din  Ro
mânia  și  OAMMR. Acest  eveniment  sa  des
fășurat  sub  patronajul  Universității  de  Medi
cină  și  Farmacie  „Gr. T.  Popa”  Iași  și  a  avut 
loc  la  Sucevița. A  avut  4  direcții  de  desfășu
rare  și  anume  secțiunea  medicală,  chirurgi
cală, asistenți medicali și un atelier de ecogra
fie. Este o manifestare care a fost creditată cu 
16  credite  EMC. Au  fost  3  zile  pline  în  care 
au avut  loc peste 100 de prezentări  științifice, 
la  care  au  participat  peste  240  de medici  din 
toate  specialitățile,  peste  120  de  asistenți me
dicali.  În  primele  6  ediții  au  participat  peste 
1440  de medici  și  peste  780  de  asistenți  me
dicali.    

Acest  eveniment  științific  a  fost  un  alt  pri
lej  de  întâlnire  între  profesioniștii  din  sănă
tate,  oferindule  posibilitatea  de  a  schimba  o
pinii, păreri, idei și nu în ultimul rând de a ne 
cunoaște  mai  bine.  Discuțiile  iscate  în  jurul 
prelegerilor susținute, cu participarea cadrelor 
didactice participante din Iași, Cluj, Constanța 
au  fost  momentele  cele  mai  interesante,  ade
vărate lecții de medicină.

Sper  ca  participarea  la  celelalte  ediții  care 
vor  avea  loc  să  fie  cel  puțin  la  fel  de  nu
meroasă,  iar  prelegerile  care  vor  fi  susținute 
să se ridice cel puțin la același nivel.    
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