INVITATIE LA ANALIZA SI INTROSPECTIE
Se întâmplă uneori în viaţă să ai parte de un duş rece, venit tocmai la momentul potrivit, care să–ţi
deschidă ochii asupra unor aspecte pe care le treci cu vederea, sau mai grav, le ignori de-a dreptul. Nu cu mult
timp in urmă, stăteam de vorbă cu un coleg, nemembru AMSPPR., care se plângea de inerţia sistemului si
birocraţie, suspinând ca nu-i mai rămâne prea mult timp sa fie medic. La fel ca si noi s-a specializat la locul de
munca in manager, contabil, magazioner responsabil cu aprovizionarea, etc., lucruri bine ştiute şi trăite
aproape zilnic de fiecare dintre noi. Spre deosebire de el noi membrii putem întreba, putem cere sprijin
asociaţiei la care am aderat, si cel puţin nu mai avem sentimentul de frunza-n vânt. Prin urmare i-am
recomandat sa ni se alăture. Răspunsul a fost unul care, in primul moment , m-a uluit si indignat , deoarece
mă simţeam in calitate de vicepreşedinte a Filialei Regionale Banat, atacată de vorbele colegului, care nu erau
deloc măgulitoare la adresa asociaţiei. Bunăoară, m-a întrebat ce sa caute intr-o asociaţie, unde , de 2 ani nu
se întâmplă mai nimic pentru simplul membru cotizant, (Ion,Maria,Vasile,Gheorghe,Andreea ,Petru ) care sa-i
îmbunătăţească viata si munca din cabinet, ci doar : (si-mi voi permite se înşirui punctual, o mica parte din lista
de reproşuri ; asta după ce mi-am permis sa-i cenzurez numele persoanelor la care făcea referiri,precum si
unele cuvinte care ar fi făcut inclusiv foaia să roşească).
- Se aruncă bani pe fereastră cu deplasări inutile ba la Poiana Braşov, ba la Sinaia, ba la Bucureşti
pentru simplul motiv că nu ştim să ne alegem preşedinte la nivel naţional care să ne reprezinte;
- Se organizează cursuri la care au statut privilegiat membrii care plătesc doar pentru a-şi ridica
diploma şi la cursuri ….cam pauză, deseori în sală fiind mai mult nemembri;
- Reducerea de cost , pentru participarea la diverse manifestări EMC, pentru membrii asociaţiei, faţă de
nemembri, este de cele mai multe ori nesemnificativă. Asta deoarece suma plătită de nemembri este mult mai
mică dacă luăm în considerare cotizaţia membrilor achitată pe an şi împărţită la numărul de manifestări. Cu
alte cuvinte, la cât plăteşti cotizaţia, reducerea la curs e praf in ochi şi cel puţin din acest punct de vedere, nu e
un câştig neapărat să fii membru al asociaţiei;
- Legitimaţia A.M.S.P.P.R. nu ţi se ia in seamă nici măcar la farmacie, atunci când posesorul cere un
medicament oarecare ( ex. un antibiotic ) şi neavând reţeta, se legitimează ca fiind medic;
- Se practică jignirea la orice nivel şi cu orice ocazie între reprezentanţii diverselor filiale şi nu numai,
ierarhic crescător şi descrescător.
- Se poate da in judecată A.M.S.P.P.R. ,CHIAR DE PREŞEDINTE dacă nu-ţi convine rezultatul votului,
şi asta fără nici o consecinţă ; măcar o mustrare dacă nu excluderea din asociaţie ;
- Mereu aceeaşi persoană face tot, ştie tot, poate tot ! Ce anume ? Tot ce ţine de intrigi , manipulare şi
mistificarea cu orice preţ a adevărului, chiar cu preţul desfiinţării asociaţiei pentru care chipurile sacrifică totul şi
pe care tot asociaţia, culmea, a promovat-o sus de tot.
- S-a avut ca scop principal declarat, câştigarea de către un număr cit mai mare de membrii A.M.S.P.P.R
a alegerilor pentru CMDR. Ulterior, culmea culmilor, fosta avocată plătită de cotizantul CMDR, se trezeşte din
visare şi, paralelă de situaţia reală, susţine nişte aberaţii, la comanda acelora care au angajat-o (deşi se
dovedise paralelă şi la asociaţie, de unde cu eleganţă i s-au dat papucii), şi care au ca singur scop nimicirea
asociaţiei ca forţă reală, prin ştergerea de pe lista a “vocilor” care deranjează.”
- Se subminează autoritatea unui preşedinte ales, prin planuri de culise, venite tot de la cei care pe faţă îl
“sprijină”, folosind orice tertipuri şi manipulări, indiferent cit de josnice ar fi chiar si pentru un om care nu face
parte dintr-o “elită”medicală;
- Este locul unde oamenii, care vor şi ştiu să facă ceva, nu sunt lăsaţi de cei care nu vor şi nu ştiu,dar, au
ca interes principal mulţumirea si arătarea recunoştinţei prin “dans” faţă de cei care le” cântă muzica”, cu
scopul mai mult sau mai puţin evident al îngropării asociaţiei;
- o asociaţie care nu reprezintă de fapt interesul practicianului din cabinet , ci dorinţa unora de a se
împăuna cu funcţii ( chiar şi nefiind plătite, ci doar, cel puţin teoretic, o muncă benevol in plus) în care de fapt
habar nu au ce-i de făcut pentru o viaţă mai bună pentru simplul cotizant;

Lista e mai lungă , dar tonul şi muzica aceeaşi, drept pentru care am trecut de la uluire şi indignare la
un amestec ciudat de furie si analiză. Normal că mă deranjau neadevărurile , dar ce te faci cu afirmaţiile
ancorate puternic in realitate? Ciudat pentru mine a fost cât de multe cunoaşte un nemembru despre situaţia
internă din asociaţie , mai mult sau mai puţin vizibila. Evident că veştile şi faptele rele circulă mai repede şi fără
frontiere.
”Somnul raţiunii naşte monştrii” este, se pare, un enunţ uitat de majoritatea dintre noi. GRAV DE TOT !!!!!!!!!!!
Am realizat că de fapt imaginea asociaţiei în afară, este una……de vai de mama ei. Culmea este că, din
păcate , sunt membri , care nici măcar nu sunt interesaţi, nici de ce se întâmplă pozitiv, şi mai grav, nici de ce
se întâmplă negativ. Avem membri care se plâng pe la colţuri că de fapt asociaţia nu prea face nimic pentru ei.
Le-aş deschide ochii atât la nivel de Filiala Banat cu: “ AR-MEDICA “, sigur că aş putea continua cu raportul de
activitate al preşedintei CJ Arad, al preşedintei FR Banat, ( vezi buletinul informativ precedent pe CD), cât şi la
nivelul tuturor celorlalte filiale , precum şi la nivel naţional, de tot ce ţine de organizarea de
congrese, simpozioane, cursuri EMC, etc. , aflate în organizarea A.M.S.P.P.R., dar mă tem să nu trezesc prea
brusc oamenii din lentoarea ce i-a cuprins. Spun asta deoarece prezenţa (interesul) la şedinţe în mai toate
centrele judeţene este din ce în ce mai mică. Ce este oare de făcut ? Oare prezenţa redusă la şedinţe nu este
un mod de a sancţiona conducerea asociaţiei ? Oare nu cumva membrii aşteaptă doar totul pe tavă fără să se
implice personal nici măcar cu prezenţa . Până la urma cred, ca toţi cei 45 de ani de centralizare, în care
instrucţiunile veneau de sus şi singura grijă era să le pui în aplicare, fără a–ţi solicita neuronii in procesul
gândirii , au lăsat grave sechele în mentalitatea oamenilor, indiferent de nivelul de pregătire.
Doresc ca măcar printr-o minune dacă nu altfel, să devenim un organism viu şi activ, doar astfel vom putea să
fim o forţă reală, mai ales acum, când doar o mână de oameni nu pot ţine piept avalanşei de lovituri sub
centură ce are ca scop final punerea pe butuci a asociaţiei. Ferească Dumnezeu să-i cântăm prohodul, că
praful se alege de munca noastră. Vom fi liberi să ne bată vântul şi la cheremul autorităţilor care, şi aşa spun că
la cât de mult câştigăm, noi stomatologii ,nu avem de ce să ne plângem. Adevărul gol goluţ îl ştim fiecare la
sfârşit de an, când rămâne venitul impozabil aşa de “ mare “că uneori iţi dă ameţeli. Când spun un organism
viu şi activ mă refer la faptul că, de la simplul membru şi până la preşedinte, toţi trebuie să se implice în bunul
mers al asociaţiei, adică nu să stai doar in cabinet şi să aştepţi din partea altora ceva, ci să te implici, cât de
puţin, şi tot e ceva dacă, măcar semnalezi problemele care te frământă,obstacolele care le întâlneşti, piedicile
care-şi sunt puse in desfăşurarea muncii tale în cabinet. Probleme legate de aparatură, materiale, furnizori,
tehnicieni dentari, tehnicieni de întreţinere sau service, terţi contractanţi (nu doar Casa de Asigurări Sociale de
Sănătate), controale, abuzuri din partea organelor de control oricare ar fi ele, etc. De asemenea sunt convinsă
că fiecare întâlneşte cazuri medicale deosebite care merită să fie prezentate colegilor la rubrica: “prezentare
de caz” în şedinţele de centre judeţene, precum şi în revista asociaţiei .Putem astfel să primim o multitudine
de informaţii şi din activitatea de cabinet a membrului simplu, a aceluia care, de fapt, cu încredere , ne acordă
votul său pentru a-l reprezenta.
În aşteptarea implicării dumneavoastră mai active, vom încerca în curând să facem un prim pas
oferindu-vă un calendar sinoptic al obligaţiilor fiecăruia dintre noi în relaţiile cu terţii pentru a nu fi in situaţia de
a depăşi termene limita de plată, de reînnoire a contractelor, de solicitare de reînnoire a vizelor şi autorizaţiilor,
în una dintre situaţii aflându-mă personal cu puţin timp în urmă din cauza unei omisiuni. Fiind atât de multe
“obligaţii”, vom gândi o sistematizare a lor, pentru a nu fi şi dumneavoastră în situaţia de a omite, sau a pierde
din vedere, una sau mai multe puncte din lungul şir al obligaţiilor. Sperăm că acest viitor calendar sinoptic, care
se adresează in principal CMI-urilor, să vă ajute pentru a avea o imagine de ansamblu.
Cu stimă,
dr.Pascale Diana
vicepreşedinte

Filiala Regională Banat

