STIMATI COLEGI,
Bună dimineața stimate persoane cu diabet, bună dimineața stimați colegi, doamnelor și
domnilor.
Sunt onorat să particip astăzi, alături de dumneavoastră, la conferința-dezbatere ”
Controlează-ți Diabetul …și întimpul pandemiei de COVID-19”, eveniment ce marchează
Ziua Mondială a Diabetului.
În calitate de medic, dar și in numele Colegiului Medicilor din Romania, va adresez
recunostinta corpului medical pentru activitatea dumneavoastra din aceasta grea
perioada a pandemiei, in care, pe langa activitatea permanenta de instruire profesionala
pe care o desfasurati, chiar si in aceste clipe, ingrijiti si pacienti greu incercati de Covid
19, boala care loveste cu precadere pacientii dumneavoastra, cu diabet si boli
metabolice.
Suntem cu totii, medici, cadre medicale in prima linie a acestui razboi cu o boala
incomplet cunoscuta, care face victime nu numai in randul pacientilor, dar si in randul
nostru, al medicilor din toate specialitatile, si a asistentilor nostri.
Medicii sunt extrem de solicitati de sistem, mai nou, chiar si tinerii medici, in loc sa intre
in proces de formare, in specialitate, sunt detasati in focare. Ne confruntam cu depasirea
competentelor in anumite focare din tara, unde exista o neomogenitate de reprezentare
sau chiar o lipsa de specialisti. Actul medical devine astfel dificil, sub presiunea cresterii
foarte mari a cazurilor, crestere care va ajunge sa depaseasca sistemul medical la un
moment dat. In plus, ne confruntam cu presiuni si de alta natura, amenintarea bolii in
randul medicilor nostri si a asistentilor nostri.
Actul medical nu poate fi facut sub permanenta presiune si amenintare. O dubla
amenintare, a bolii, dar si a pacientilor sau rudelor lor care ne reclama intr-o proportie mai
mare ca in orice tara din jurul nostru. De aceea ii rog pe pacientii nostri sa aiba incredere
in noi, fara incredere in relatia medic –pacient, actul medical nu poate sa aiba un rezultat
optim.
De aceea, dragi colegi, luptam pentru a aduce pe masa autoritatilor, necesitatea
introducerii “fortei majore”, adica acel eveniment extern, imprevizibil, invincibil si inevitabil
care ne afecteaza extrem, sistemul medical si implicit actul medical in anumite

situatii. In masura in care, Forta majora este legiferata in legatura cu domeniul medical,
poate exista o anumita exonerare cu privire la largirea competentelor, pe perioada
afectata de forta majora.
Astfel, dragi colegi, va asigur ca luptam in continuare pentru drepturile dumneavoastra,
pentru protectia dvs. Va cer sa fiti in continuare acei medici buni, fara de care, sistemul
foarte valoroasa.
Dar, mesajul meu, este unul de incurajare, de speranta, ca trebuie sa fim constienti ca
exista un viitor si dupa aceasta pandemie, viitor in care vom fi mai puternici, mai
increzatori in fortele noastre. Si fiecare dintre colegi, sa fie cee a ce se numeste un medic
bun, adica un medic care isi face datoria cu constiinciozitate, empatie si in conformitate
cu datele stiintifice internationale.
Va multumesc.

