ISTORIA AMSPPR (III)
CE FĂCEA AMSPPR ÎN 1998
Cu ocazia mutării în noul sediul al Filialei Regionale Banat a fost mutată fireşte şi arhiva din vechiul sediu, inclusiv colecţia
personală a revistelor AMSLPR-AMSPPR de la începuturi până în prezent. Mi-a căzut atunci în mână numărul 1 / 1998 al revistei „Arta
Stomatologică” a AMSPPR şi am răsfoit-o cu mare curiozitate pentru a-mi reaminti cu ce se ocupa asociaţia în urmă cu 10 ani.
Surpriza a fost deosebit de plăcută, fiind o reîntâlnire cu un trecut şi îndepărtat cât şi apropiat din viaţa asociaţiei noastre cu
membri din conducerea AMSPPR care au avut un rol important în acele vremuri (unii dintre ei şi în prezent…). Revista se realiza la ora
respectivă de editura Artecno, iar materialele se colectau şi redactau primar în noul sediu închiriat al AMSPPR din str. Mitropolit Filaret nr.
3, dotat cu informatică, comunicaţii, birotică din donaţia de aproximativ 30.000 mărci germane făcută de asociaţia parteneră FVDZ.
În loc de editorial redacţia a realizat un material FLASH cuprinzând mici rezumate incitante al celor mai importante articole din
interior. În pagina 5 articolul „Schimbarea” sistemului sanitar mi-a dat mult de gândit despre ce se întîmpla atunci şi ce se întîmplă în
prezent chiar dacă articolul era scris tot de mine şi tot în calitate de vicepreşedinte AMSPPR…Pentru cei interesaţi pagina este reprodusă
integral în Buletinul Informativ „Quo Vadis” nr. 2 / 2008.
Relaţia cu nou înfiinţatul CMR este prezentată în articolul „Colaborarea cu CMR” semnat de Biroul Permanent al AMSPPR cu
subtitluri selectate din setul de propuneri ale AMSPPR înaintate CMR. Nu putem să nu le cităm fiind la fel de actuale acum 10 ani cât şi în
2008: „Cetăţean străin medic în România”, „Patronii cabinetelor medicale”, „Componenţa Comisiilor de specialitate ale CMR”,
„Rolul asociaţiilor profesionale”, „Numărul optim de specialişti pentru o zonă”, toate materialele fiind structurate pe grila SITUAŢIA
ACTUALĂ, MOTIVAŢIE, PROPUNERE.
Alte 2 pagini sunt dedicate în articolul „Quo Vadis RIAIMS” structurii, evoluţiei şi problemelor asociaţiei reprezentanţilor
importatorilor de aparatură instrumentar şi materiale stomatologice, care se tot reînfiinţează şi organizează periodic de atunci.
Comisia de stomatologie din cadrul CMR, nou înfiinţată îşi prezintă membrii într-o altă pagină, dintre care membrii AMSPPR dr.
Ioan Savinescu, dr. Voicu A. David şi dr Dan F. Grigorescu…
Unele din cele mai interesante pagini ale nr. 1 / 1998 a revistei „Arta Stomatologică” sunt cele dedicate evenimentelor de politică
profesională iniţiate de AMSPPR. Delegaţia AMSPPR formată din dr. Ioan Savinescu, preşedinte AMSPPR şi dr Ralph Gutmann,
membru de onoare al AMSPPR a avut mai multe întâlniri politice importante: cu preşedintele UNAS Prof. Dr. Nicolae Gănuţă (consultări
despre drumul propriu al fiecărei asociaţii, despre modelul german cu 3 asociaţii puternice), cu Ministrul Sănătăţii, Prof. Dr. Ioan
Bruckner (propuneri de modificare al Ordinului 358 referitor la autorizaţia de liberă practică, reorganizarea asistenţei medicale pe bază de
legislaţie specifică medicală şi nu comercială, incinerarea reziduurilor medicale contaminate), cu preşedintele Comisiei Buget-Finanţe a
Senatului, Varujan Vosganian (cadrul organizatoric al cabinetelor, transformarea fără lichidare a SRL-urilor), preşedintele CMR Conf. Dr.
Mircea Cinteză (sistemul asigurărilor sociale de sănătate, organizarea CMR, a Comisiei Naţionale de Stomatologie)
Apariţia la postul TV Antena 1 a dr. Ioan Savinescu şi dr Ralph Gutmann în cadrul emisiunii lui Marius Tucă „Milionarii de la
miezul nopţii” alături de Ministrul Sănătăţii, de preşedintele CMR şi de preşedintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaţilor dr. Ioan
Berciu a fost consemnată în revistă, inclusiv cu citate din intervenţia vorbitorilor.
Un interviu fundamental despre modelul german al asigurărilor sociale de sănătate cu dr. Ralph Gutmann, preşedinte al
FVDZ mai multe mandate a fost prezentat pe 2 pagini incluzând situaţia sănătăţii după reunificarea celor 2 Germanii, rolul FVDZ în
menţinerea libertăţii profesionale, rolul AMSPPR în procesul de reformă al sănătăţii din România.
Tinerii practicieni au stat şi în 1998 în atenţia AMSPPR, sugestii pentru tinerii medici în relaţia lor cu personalul, cu pacienţii, cu
terţii, în diferite situaţii dificile din cabinet fiind oferite în alte 2 pagini din revistă de Ing Faure Agachi, director de program IMM în SUA,
activ în Agenţia Japoneză de Cooperare Internaţională.
Secţiunea Educaţie Medicală Continuă din prima revistă din 1998 a fost bine reprezentată prin articolele EMC de protetică
semnate de dr. Ioan Savinescu, dr. Liviu Zetu („Set-up-ul Dentar Modificat: Înghesuirile Incisivo-canine Mandibulare”), Dr. Romulus Schnel
(„Protezarea Edentaţiilor Parţiale Maxilare cu Dinţi Restanţi Reduşi”), dr. Mihaela Păuna („Tratamentul prin Proteze Totale”), cât şi din
tehnologia materialelor, Pierre-Yves Eschler şi Lucien Reclaru („Coroziunea unui Dispozitiv Bimetalic”), S.L. Yankell („Evaluarea
Îndepărtării Petelor Dentare) sau ortodonţie , dr. Irina Zetu („Importanţa Contenţiei în Ortodonţie”)
Consilierea juridică a membrilor a fost prezentată pe 2 pagini cu 2 articole despre „Ordonanţa privind cabinetele medicale” şi
„Ordinul nr. 84 / 1998 privind autorizaţia de liberă practică medicală”
Numărul de revistă este condimentat cu caricaturi cu destinatar CNASS şi cu rubrica „Prezentare colegi” în care se prezintă CVurile şi mici interviuri cu dr. Voicu A. David şi dr. Daniel Aninoiu.

Parcurgerea numărului 1 / 1998 v-a dat de gândit, nu ? Vom reveni.
Dr. Voicu A. David

