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Atunci când putem da vina pe cineva avem
impresia că am scăpat de mărul putred din coş

FĂRĂ MENAJAMENTE Margaret McCartney 					

Erorile clinice sunt o problemă
de sistem
Înainte de terminarea facult\]ii
am avut o discu]ie despre res
ponsabilitatea profesional\. Ni
s-a spus c\ nu trebuie s\ ne fa
cem griji în leg\tur\ cu GMC
(General Medical Council –
Colegiul Medicilor). Dac\ mun
ceai din greu, nu erai lene[ sau
b\ut în timpul serviciului, nu
aveai rela]ii sexuale cu pacien]ii
[i nu deturnai fonduri, nu aveai
de ce s\ te temi. Trebuia doar
s\ ai grij\ s\-]i pl\te[ti taxele la
timp [i s\-]i trimi]i adresa actua
lizat\ la GMC.
Pe vremea aceea, mesajul ne
spus era limpede: numai me
dicii r\i de tot ajung în coli
matorul GMC. Lucrurile sunt
mult mai pu]in clare acum, de
când Înalta Curte a decis ca,
dup\ moartea lui Jack Adcock,
Hadiza Bawa-Garba s\ fie ex
clus\ din registrul medicilor din
Marea Britanie. {i sunt sigur\ c\
mul]i doctori se întreab\ ce alt\
meserie ar putea avea astfel de
oameni sau care ]\ri îl vor primi
în cadrul unor sisteme sanitare
mai pu]in tensionate [i mai bine
finan]ate.
Verdictul dat în privin]a res
ponsabilit\]ii pentru moar
tea lui Jack Adcock a provocat
unde de [oc în profesia medi
cal\ din dou\ motive. În primul
rând, doctorii din practica cli

nic\ [i-au exprimat ani de-a rân
dul îngrijorarea cu privire la ne
putin]a de a gestiona o practic\
medical\ sigur\ [i de bun\ cali
tate în cadrul NHS (sistemul pu
blic de s\n\tate) – [i mul]i din
tre ei, printre care [i eu, ne-am
sim]it ineficien]i. În al doilea
rând, tragediile evitate în ultima
clip\ sunt o realitate recunos
cut\ de to]i clinicienii practican]i.
Gre[elile sunt frecvente, dar s-ar
putea s\ nu fie [i recunoscute
la fel de des. Cu câ]iva ani în
urm\, fostul pre[edinte al GMC
a admis c\ [i el a ratat o sta
re septic\. În concluzie, suntem
to]i chiar atât de r\i?
Mi-e team\ c\, din cauza pre
siunilor din interiorul NHS,
ne-am obi[nuit s\ accept\m ca
pe ceva normal standardele sc\
zute, concretizate în a[tept\ri
de [ase luni pentru unele trimi
teri, refuzul altora [i lipsa patu
rilor disponibile pentru interna
rea adolescen]ilor cu forme se
vere de anorexie. Ne d\m ochii
peste cap [i credem c\ nu e ni
mic neobi[nuit, în loc s\ ne re
volt\m fa]\ de starea în care am
ajuns, atât noi cât [i pacien]ii.
{i tot mereu irosim timp [i bani
pentru ini]iativele motivate poli
tic, a c\ror transpunere în prac
tic\ nu se bazeaz\ pe date fun
damentate [tiin]ific.
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Dup\ cum a subliniat Peter
Wilmshurst, un sus]in\tor al
transparen]ei, s-a întâmplat frecvent ca GMC s\ nu ia nicio m\
sur\ împotriva unor medici
afla]i pe lista infractorilor sexu
ali sau a celor care au prescris
în mod fraudulos medicamente
pentru câ[tigul personal. {i to
tu[i, astfel de gre[eli sunt com
plet diferite fa]\ de erorile clini
ce ale unor cadre medicale care
nu avut niciodat\ inten]ia de a face
r\u, nici m\car prin omisiune.
Acuza]iile de omucidere adu
se cadrelor medicale în ultimii
câ]iva ani s-au axat pe erorile
clinice individuale, nu pe speci
ali[tii responsabili de luarea de
ciziilor referitoare la modul în
care sistemele sunt conduse ori
finan]ate. Atunci când putem da
vina pe cineva avem impresia
c\ am sc\pat de m\rul putred
din co[ [i c\ acum e totul în re
gul\. Este, îns\, o eroare de sis
tem. De fapt, co[ul e problema.
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