
Cotizo Draia: medic in Urgente, scriitor SF si pasionat de motoare
Daca ati vazut filmele lui Sergiu Nicolaescu, "Dacii " si "Columna ", va amintiti, cu siguranta, de Cotyso,
fiul lui Decebal. Ei bine, nu vorbim despre el, ci despre unul dintre medicii sibieni care poarta nume de
dac. Se numeste Cotizo Draia si a ales sa munceasca mereu sub presiune, sa lupte cu minutele si
secundele pentru a salva vieti. L-am intalnit in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean
Sibiu, loc in care munceste de vreo 12 ani. Dincolo de "uniforma " de medic, Cotizo Draia se dovedeste a
fi un om cu pasiuni obisnuite sau mai putin obisnuite, un om interesat sa cunoasca si sa invete despre
aproape orice, de la ultimele noutati din domeniul medical la teoriile despre omenire, tehnica si stiinta ale
lui Richard Dawkins.
  
  Se visa al doilea Carol Davila
  
  Ca va fi medic a stiut inca de pe cand era doar un copil si pe atunci si-a facut prima trusa medicala. De
ces Pentru ca vroia sa fie asemenea lui Carol Davila. A ales medicina pentru ca avea un model in viata, un
model, ce-i drept, poate putin mai neobisnuit pentru copii de azi, de exemplu. "Una dintre povestile care
m-au impresionat pe cand eram copil a fost cea a doctorului Carol Davila, care a pus si bazele
invatamantului medical romanesc si a participat ca medic militar la Razboiul de Independenta din 1877.
Am citit diverse lucruri despre el si ma visam un al doilea Carol Davila; am si dat la Medicina militara,
dar s-a desfiintat si m-au transferat la civil, la Timisoara. Mi-am dat seama ca firea mea nu prea se
potriveste cu militarie ", povesteste medicul.
  
  Şi daca medicina l-a ales pe el, in Urgente a ajuns dintr-o intamplare. Dupa concursul de rezidentiat, "un
concurs care nu dovedeste decat ca poti sa inveti cartea pe de rost ", s-a situat undeva pe la mijlocul
clasamentului, asa ca specializarea visata - cea de neurochirurg - a devenit imposibila si avea de ales intre
medicina legala, anatomie patologica, medicina de urgenta si specializari de medicina generala. "Efectiv
am intrebat-o pe doamna care se ocupa de repartitie, ce sa aleg. Ea de colo: depinde daca esti un tip caruia
ii place actiunea sau sa stai in laborator si sa te uiti la lame. Daca iti place actiunea, atunci ia medicina de
urgenta. 
  
  Am luat postul si m-am gandit ca daca nu-mi place, dupa un an-doi, mai dau o data rezidentiatul. Am
fost a doua gasca de rezidenti care a trecut prin specializarea asta si, fiind la inceput, nu era foarte clar cu
ce se va ocupa specializarea asta pana la urma ", isi aminteste dr. Cotizo Draia.
  
  Medicina: pasiune, nu "scarbiciu "
  
  Confirmarea unei alegerii facute la intamplare a venit in 1997, cand, timp de o luna, s-a pregatit la Targu
Mures, la SMURD. "in 1997 am fost intrebat daca sunt interesat de un curs la Mures unde exista un
centru-pilot de urgenta, pentru care se agita dr. Raed Arafat. Am zis da, hai sa vedem. O luna am fost
acolo: doua saptamani am facut cursuri cu medici din Franta, iar Raed Arafat a predat primul lui curs pe
resuscitare la copii si nou-nascuti. Apoi alte doua saptamani am facut garzi la "baraca ", acolo unde
apareau doar cazurile foarte, foarte grave. Atunci mi s-a parut ca specializarea are sens, m-a prins si de
atunci am tratat lucrurile foarte serios ". in 2003-2010 a fost medic coordonator al SMURD-ului din
Sibiu.
  
  in cartea de munca si in codul ocupatiilor din Romania, munca sa zilnica este privita ca meserie, el insa
nu intelege medicina ca pe o simpla meserie, ci mai degraba ca pe o pasiune, una in care pune la fel de
multa placere ca intr-o cursa pe motor sau intr-o ora de lectura. "in meseria asta ti se pare greu doar daca
nu-ti place ceea ce faci; daca iti place e ca un hobby si atunci nu ti se pare ca te duci la "scarbiciu ", ci ca
e... fain. Medicina e mai putin o meserie in acceptiunea generala a termenului, medicina e si o arta si o
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pasiune si iti prinde mai mult din viata decat 8 ore la serviciu. Vedeti ca medicii nu prea au chef sa se
pensioneze sau se pensioneaza si continua sa vina la spital. Asta ai facut o viata intreaga, ce sa faci dupa,
sa plantezi floris! ". 
  
  De-a lungul anilor, lui Cotizo Draia i-au trecut prin maini mii sau sute de mii de bolnavi. Unora dintre ei
le-a daruit o a doua sansa la viata, pentru altii nu a mai putut face nimic. Ştie insa ca pentru a-si face
treaba bine si pentru a da sanse egale tuturor pacientilor, nu e loc de sentimentalisme si nici implicarea
sufleteasca nu e tocmai indicata. "Aveam un prieten care era foarte afectat atunci cand cineva ii murea in
garzi, dar nu prea cred ca e o idee buna sa te lasi condus de sentimente ", altfel spus medicina e o arta si o
pasiune facuta cu multa ratiune. 
  
  Romania cu spitale-sanatorii si bolnavi.. de cariera
  
  Cu pasiune si ratiune a facut medicina de urgenta si in Anglia, acolo unde a lucrat cu contract. A vazut
cum functioneaza un alt sistem si unde se gaseste sistemul de sanatate romanesc fata de cel strain. Foarte
impresionat nu a fost, pentru ca "sistemul de urgenta este la fel de birocratizat ca si la noi ". Dar a
apreciat ca a lucrat intr-un sistem unde lui, medicului, nu i-a lipsit nimic: "acolo se baga bani seriosi si
nu-ti lipseste nimic. Şi salariul este decent, nimeni nu face munca patriotica, rezidentii lor nu fac garzi
gratis. Acolo nu face nimeni scandal ca aici si nu o sa vina niciodata televiziunile sa te intrebe de ce faci
scandal: sunt foarte bine organizati la nivelul de aparare impotriva pacientului si daca faci totul dupa
reguli, tu, ca medic, esti aparat ". 
  
  A lucrat in Marea Britanie si a ales sa se intoarca acasa intr-o vreme cand colegii de breasla parasesc
spitalele Romaniei pentru un salariu mai bun si pentru conditii de munca mai bune. S-a intors, desi nu
poate intelege ratiunile dupa care este condus sistemul in care lucreaza: "Eu inteleg ca domnul Cseke
Atilla doreste medicina la nivelul Frantei, Angliei, dar acolo nu s-au desfiintat spitale. S-au bagat bani in
ele, le-au dotat, au construit altele acolo unde nu se mai putea face nimic... dar nu poti sa lasi un oras fara
spital. Şi in Imperiul Roman exista spital, asta definea un oras. Cum sa pui un om sa vina 50 de kilometri
pana la spital! Cu ce bani sa vina dintr-o pensie de agricultors! intr-o tara in care ai o asistenta medicala
precara si nu ai destule locuri unde sa ingrijesti pacientul, tu desfiintezi spitalul! " 
  
  Şi nu poate intelege sistemul tocmai pentru ca ii vede pe cei care ajung in spital, ii cunoaste si stie ca
pentru multi dintre ei suta de lei data pe medicamente inseamna o gaura mare in buget: "Un bolnav cronic
cu o pensie de 5 milioane de lei vechi cum sa-si asigure medicamenteles! Spitalele noastre sunt sanatorii:
omul sta internat una-doua saptamani, se simte mai bine si pleaca acasa cu un pomelnic de medicamente
pe care la un moment dat nu o sa si le mai poata permite sau sta la cozi si afla ca nu poate cumpara atunci
medicamente compensate si trebuie sa se intoarca peste o saptamana... in conditiile in care sanatatea nu-i
permite sa stea fara medicatie, el intrerupe tratamentul. Am avut un caz, un bolnav de plamani care a avut
80 de prezentari in Unitatea de Primiri Urgente anul trecut, adica tot la patru zile venea la spital. il tratau
cat il tratau, el pleca acasa, locuia intr-o camaruta plina cu mucegai, unde temperatura era cea de afara si
in doua zile era inapoi in Urgente... "
  
  Şi tot pentru ca e medic si cunoaste sistemul, stie ca exista si un revers al medaliei, ca exista pacienti
care profita de sistem. ii intalneste si pe ei: "Sunt pacienti care stiu ca dupa ora 17 pot sa sune la Salvare,
ca sunt adusi la spital si poate sunt internati. Sunt oameni care isi santajeaza medicul de familie: spun, de
exemplu, ca vor trimitere la neurolog ca altfel se muta pe lista unui alt medic care ii da trimiteri. Adica,
adevarul e undeva la mijloc ", recunoaste Cotizo Draia.
  
  Şi statutul personalului medical e tot unul "de mijloc ": "Esti prost platit, iar munca e normata aberant.
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Eu daca vad 80 de cazuri pe zi sau niciunul, tot atatia bani iau. Cand m-am angajat in 1998 aveam 19.000
de cazuri in Urgente, iar acum cred ca sunt peste 100.000. Cui ii pasa de treaba astas Ai cinci posturi de
asistente si daca ai una, esti bun, pentru ca restul asistentelor sunt in alte tari, iar posturile libere nu se
scot la concurs. Medicina nu se face numai de catre contabili. "
  
  Motoare si literatura SF
  
  Cum se impaca medicina cu motoarele si literatura science-fictions Foarte bine, ar raspunde medicul
Cotizo Draia, avand in vedere ca e vorba de trei pasiuni. "M-as da cu orice dracovenie cu motor ",
marturiseste zambind medicul-motociclist. Şi ca atare nu s-a ferit nici de motodeltaplan, nici de
motociclete sau de masini de epoca. De fapt, are doua motoare si vreo doua masini vechi: una din 1988 si
una de prin anii '70. 
  
  Pasiunea pentru motoare s-a tradus si in posibilitatea de a cunoaste o altfel de Romanie: "E o tara foarte
frumoasa si, adeseori, e frumoasa in locuri greu accesibile: daca ai o masina 4x4 sau o motocicleta te poti
plimba in locuri de care nimeni nu stie nimic. in acelasi timp, e drept ca te poti duce in locuri usor
accesibile, de care, la fel, nimeni nu stie nimic. Pe vremea lui Ceausescu romanii au ignorat partea de
istorie, castelele ridicate de nobilime. La Bontida, de pilda, e un castel lasat in ruine, la Buia- la fel. Avem
o istorie interesanta, locuri care puteau fi mult mai interesante daca erau pastrate mai bine. " 
  
  Calatoriile pe motor sunt completate de unele mai linistite sau poate la fel de tumultuoase, dar facute
altfel: cu gandul. Undes in lumea science-fiction si aici nu vorbim doar despre citirea unei carti
science-fiction, ci si despre crearea unei astfel de lumi: Cotizo Draia e medicul-scriitor SF. "Cred ca,
intr-o perioada, am fost mai cunoscut ca autor de literatura science-fiction decat ca medic. N-am mai scris
de mult timp, dar ma tot bat la cap niste prieteni sa scoatem un volum ". 
  
  Sa traiasca din ceea ce scrie, nici nu se pune problema, decat daca si-ar schimba domiciliul: "in
Romania, asta nu-i o meserie din care sa faci bani: daca traiam in SUA, puteam sa traiesc confortabil din
scris: un autor de mana a doua scrie una-doua carti pe an si ia cam 200.000 de dolari din treaba sta, deci e
la fel de bine platit ca un cardiolog. La ei se scot in jur de 1600 de carti de SF pe an, iar o treime sunt
titluri noi. in Europa lucrurile nu stau la fel insa, iar in Romania, lumea oricum nu prea citeste si atunci de
ce SF-ul ar face o nota apartes! La noi, SF-ul a pierdut foarte mult din public pentru ca nu a reusit sa iasa
cu carti la momentul oportun, iar acum e mai greu pentru ca exista internet, exista jocuri pe play station,
jocuri care au o poveste SF extraordinara in spate si asa participi la un story interactiv, poti fi tu personaj.
" Chiar daca nu mai scrie povesti SF, personaje si actiuni se nasc, traiesc si dispar mereu in mintea lui. Şi
fiecare isi are locul lui, la fel ca pacientii care vin la Urgente pentru a castiga o alta zi de viata.
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