
Medicul Radu Balanescu, directorul medical al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii \&quot;Grigore Alexandrescu \&quot; din Bucuresti
Directorul medical al celei mai mari unitati pediatrice din Romania vorbeste intr-un interviu acordat
cotidianului TRIBUNA despre munca sa, cazurile deosebite cu care s-a confruntat ca si chirurg pediatru,
problemele din sistem, comunicare dintre medic, pacient si familia acestuia.
  
  Medicina pediatrica este un sector extrem de sensibil. Ce inseamna de fapt lucrul cu copilul bolnav? 
  
  Nu e o munca usoara, este foarte grea. in principiu afectiunile copilului sunt in mare masura aceleasi cu
cele ale adultului, cu exceptia malformatiilor congenitale. Regasim la copil si afectiuni oncologice, si
traumatisme rezultate in urma unor accidente rutiere sau caderi de la inaltime. Este foarte greu in primul
rand sa se realizeze comunicarea. Un copil mic nu poate spune ce-l doare, si atunci sta in puterea
medicului de a afla de la parinti informatiile necesare, depinde de simtul clinic al acestuia. Şi perioada de
ingrijire post-operatorie este mult mai grea in cazul unui copil. Factorul psihic, in acest caz, este foarte
important, conteaza enorm existenta unui cadru adecvat pentru pacient, in cazul copiilor un anumit gen de
saloane, cu jucarii, cu mobilier corespunzator. 
  
  Cadru pe care nu-l regasim din pacate in foarte multe clinici de profil... 
  
  Eu vorbesc din calitatea de director medical al Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii " Grigore
Alexandrescu " din Bucuresti unde, impreuna cu Dan Enescu, managerul spitalului, am facut foarte multe
pentru imbunatatirea conditiilor din acest spital. in primul rand am pus foarte mare accent pe respectarea
regulilor de igiena, pe care multi le cunosc insa nu toti le respecta. Nu trebuie uitat ca intotdeauna exista
un medic epidemiolog care controleaza toate sectiile, si care la randul lui este controlat. 
  
  De-a lungul carierei, ati avut de-a face cu cazuri din cele mai diverse. Puteti sa-mi spuneti cateva care
v-au marcat in mod deosebit? 
  
  in urma cu cativa ani, am avut un copil de 1 an, cu o tumora de glanda suprarenala. De la Bucuresti, a
fost dus la un spital din Spania, unde parintilor li s-a spus ca nu are nicio sansa. S-a intors in tara, l-am
operat, a facut chimioterapie, si apoi s-au intors in Spania, pentru control. Cand l-au vazut, cei de acolo au
spus ca li se pare efectiv o minune. Un alt caz care mi-a ramas intiparit in minte a fost cel al unui copil de
14 ani, care a ajuns la noi dupa un accident de circulatie in care isi pierduse tatal. Avea hemoragie interna
masiva, ruptura de ficat, de splina, de colon, de duoden, era la limita dintre viata si moarte. A fost o
interventie extrem de complexa, dar dupa 3 saptamani copilul a plecat acasa iar acum, in fiecare an, de
Sarbatori, imi trimite felicitari. Vreau sa va mai spun ceva, pentru noi, chirurgii pediatri, conteaza
intotdeauna sa-l avem pe Dumnezeu alaturi 
  
  Din ce in ce mai des, vedem mediatizate cazuri in care oamenii au mari probleme in spitale. Ce ar trebui
sa facem pentru ca astfel de cazuri sa nu mai fie atat de dese, sa nu avem doar stiri negative atunci cand
vine vorba de sistemul sanitar? 
  
  Factorul uman este determinant, e vorba despre atentia pe care o acorzi subiectului respectiv. Trebuie
acordata o importanta deosebita acestei probleme, se pot rezolva multe si nu cu sume importante de bani.
Daca nu ai cu ce sa lucrezi nu ai cum sa faci niste lucruri deosebite. Noi, la Spitalul Clinic de Urgenta
pentru Copii " Grigore Alexandrescu " din Bucuresti, avem aproximativ 31.000 de interventii pe an, e
punctus terminus pentru ceea ce inseamna patologie pediatrica. Noi ne-am axat intotdeauna atentia asupra
medicamentelor de care avem nevoie, niciodata un parinte nu s-a dus sa-si cumpere medicamente, avem
instrumentar si aparatura de nivel bun. 
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  De cealalta parte, nici pacientul nu este intotdeauna, haideti sa spunem, "educat" corespunzator. Ce
trebuie sa stie omul, atunci cand ajunge la spital? 
  
  Sunt situatii in care pacientul ajunge la noi tarziu sau, de multe ori, refuza internarea. Multi nu inteleg ca
o boala este o boala si nimeni nu este Dumnezeu. Comunicarea este foarte importanta pentru toti
pacientii, trebuie ca familia sa cunoasca exact ce inseamna boala si care sunt riscurile - pentru ca uneori
sunt riscuri majore. Asa este corect, asa este legal. Este foarte importanta comunicarea directa a
medicului cu familia. 
  
  De multe ori, aceasta comunicare fie nu exista, fie este insuficienta. E un motiv si faptul ca personalul
este insuficient, in raport cu numarul de cazuri, care este foarte mare? 
  
  intr-adevar, volumul de munca este foarte mare, dar cred ca isi poti gasi cateva minute in care sa spui
familiei care este starea pacientului, poate vor sa mearga in alta parte - trebuie sa le oferi aceasta
posibilitate. Cred ca personalul este insuficient in multe locuri. Avem nevoie de medici tineri, si sunt
foarte bine pregatiti, dar nu ii putem angaja in spitalele noastre pentru ca exista o lege care ne impiedica
sa facem acest lucru. E pacat sa pierdem tineri bine pregatiti - sunt medici care lucreaza ani de zile intr-un
spital, isi fac rezidentiatul, si atunci cand il finalizeaza primesc un salariu mic, si atunci opteaza pentru un
loc de munca in afara tarii. Şi nu vreau sa incheiem acest interviu inainte de a va spune ca stiu niste
medici extraordinari din Sibiu, pediatri, si vreau sa-l amintesc pe domnul profesor Mihai Neamtu, si sa va
spun ca am avut placerea sa-l cunosc pe domnul doctor Smarandache, eminent chrirug pediatru, plecat din
pacate prea devreme dintre noi. 
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