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un atuu al profesiunii medicale

Comunicare prin internet  
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Este o certitudine faptul că medicina va evolua mult 
în relaţie cu internetul, iar consultaţiile la distanţă nu 
vor mai fi de domeniul SF-ului. În 2009, mai mult de 
jumătate din populaţia Statelor Unite a folosit internetul 
în scop medical(1). În momentul actual, procentele pen-
tru România sunt mai puţin semnificative, dar ţinând 
cont că tendinţele americane ajung şi la noi după un 
timp, putem anticipa interesul viitor al românilor pentru 
medicină astfel încât să-l folosim în direcţia potrivită. 

În cazul medicilor, comunicare prin internet se poate 
împărţi în două mari categorii: relaţii cu pacienţii şi 
relaţii cu alţi medici. Tocmai pentru că stabilirea acestor 
relaţii nu este obligatorie, conştientizarea importanţei 
lor va face o diferenţă între medici în viitorul nu foarte 
îndepărtat. Faptul că la noi în ţară implementarea teh-
nologiilor moderne, în special cele online, este decalată 
faţă de ţările vestice poate fi privită şi ca un avantaj pen-
tru că putem învăţa de la ei şi nu trebuie să luăm totul 
de la zero. 

Deja există o mulţime de unelte online pentru diferite 
domenii, astfel încât prin folosirea lor să se obţină avan-
taje în viaţa profesională. În continuare, voi prezenta o 
parte din cele pe care le consider importante în stabili-
rea relaţiilor pe internet. 

Poşta electronică
Chiar dacă poşta electronică (e-mail-ul) a fost inventat 

la sfârşitul anilor ’70, un procent foarte mic de medici îl 
folosesc integrat în activitatea profesională. În România 
am observat că pasul a fost făcut deja de unele labora-
toare de analize care au renunţat la impunerea ridicării 
personale a rezultatelor pe hârtie şi pun la dispoziţia 
pacienţilor opţiunea de a primi rezultatele prin e-mail, 
economisind timp şi bani. 

Nu există carte de vizită pe care să nu apără şi o adresă 
de e-mail pe lângă numărul de telefon, dar încă nu există 
obiceiul verificării periodice a căsuţei de e-mail în rândul 
personalului din domeniul medical. Nu sugerează nimeni 
că diagnosticele ar putea fi puse prin e-mail sau că e-mail-ul 
poate înlocui consultaţia în cabinet, cel pu ţin nu încă, dar 
unele probleme pot fi rezolvate prin e-mail. 

Mulţi pacienţi se plâng de faptul că medicii nu au 
timp să le explice în detaliu diagnosticele pe care le 
pun sau tratamentele pe care le recomandă (eventuale 
efecte adverse, interacţiuni cu alte medicamente etc.), 
cu un personal medical mult sub numărul necesar nici 
nu se va putea rezolva problema asta curând, dar prin 
răspunderea la unele nelămuriri cu ajutorul e-mail-ului 
relaţia medic-pacient poate fi îmbunătăţită. Rămâne la 
latitudinea fiecărui medic să stabilească o limită pentru 
complexitatea discuţiilor prin intermediul e-mail-ului, 
dar indiferent de care ar fi ea, chiar şi discuţiile superfi-
ciale de tipul explicării unor termeni din buletin histopa-
tologic, de exemplu, vor aduce mulţumire pacienţilor şi 
vor economisi timp la cabinet pentru abordarea aspecte-
lor mai complexe. 

O căsuţă de e-mail poate fi înregistrată în câteva minu-
te folosind Gmail (www.gmail.com) sau Yahoo (www.
yahoo.com), două din cele mai populare servicii care 

oferă căsuţă gratuită de e-mail, iar verificarea contului 
împreună cu răspunsul la eventualele întrebări ar dura 
doar câteva zeci de minute pe săptămână, putând fi 
rezervate cândva în week-end, într-o seară în afară pro-
gramului sau în timpul unei zile mai puţin aglomerate 
la cabinet. 

Blogul, mai mult decât un jurnal personal
O altă unealtă de popularizare a brand-ului personal 

este blogul. Termenul este o prescurtare de la web log, 
adică jurnal online, prin care autorul poate discuta as-
pecte individuale ale practicii în specializarea sa. Par-
ticularitatea blogurilor ca site-uri web este faptul că ar-
ticolele apar în ordine invers cronologică, adică ultimele 
publicate apar primele pe blog. 

În România, numărul blogurilor cu specific medical 
este undeva între 10 şi 20, incomparabil mai puţine faţă 
de Statele Unite de exemplu. Blogul unui medic poate fi 
folosit în două mari direcţii: în primul rând, se poate face 
o educaţie medicală a publicului larg prin prezentarea 
de informaţii veridice, asta mai ales în contextul actual 
al internetului românesc, caracterizat prin dominanţa 
site-urilor trusturilor de presă care abordează subiecte 
din toate domeniile, chiar şi în lipsa unei educaţii speci-
fice, erorile medicale fiind foarte frecvente. Din cauza 
aceasta, mulţi pacienţi devin confuzi la un consult medi-
cal, de unde află altceva decât au citit pe internet scris 
de jurnalişti. 

Pe termen lung, educarea medicală a publicului are 
efecte benefice asupra practicii medicale în ţară. A doua 
direcţie înspre care se poate dezvolta blogul este pre-
zentarea serviciilor cabinetului medical prin detalierea 
lor în articole pe blog, alternat cu articole care au ca scop 
educarea publicului. 

Un blog se poate construi foarte uşor folosind una 
din cele mai populare platforme: WordPress (www.
wordpress.com) sau Blogger (www.blogger.com). După 
înregistrarea contului prin alegerea unui nume, publi-
carea de articole este similară cu trimiterea unui e-mail. 
Trebuie ales un titlu specific conţinutului articolului, 
după care se continuă cu textul propriu-zis. Publicarea 
se face printr-un click pe butonul de trimitere. Înregis-
trarea unui blog şi publicarea primului articol se poate 
face în mai puţin de 15 minute. 

Ca fapt divers, un medic din Statele Unite a renunţat la 
jobul său ca medic nefrolog pentru a se putea ocupa full 
time de scris pe blog, asta după ce câştigurile din publi-
citatea afişată pe blog au depăşit cu mult salariul său de 
medic, chiar şi în sectorul privat(3). 

Relaţiile cu alţi medici
În momentul actual, consider că e-mail-ul şi blogul pot 

fi la fel de importante ca şi numărul de telefon pentru un 
medic. Cine va şti să le folosească pentru a menţine o 
legătură strânsă cu pacienţii va avea beneficii enorme 
pe termen lung, comparat cu medicii care se limitează la 
activitatea fizică din cabinet. 

Pentru dezvoltarea relaţiilor interprofesionale cu alţi 
medici se pot folosi numeroase unelte existente deja pe 
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internet, acestea fiind adaptabile specificului profesiunii 
medicale. 

Twitter (www.twitter.com) este un serviciu prin inter-
mediul căruia se pot trimite mesaje cu lungime maximă 
de 140 de simboluri, cât un SMS pe telefonul mobil. Cea 
mai importantă utilitate poate fi obţinută prin stabilirea 
de contacte cu alţi medici din întreaga lume pentru ca 
ulterior să se poată face schimb de adrese cu informaţii 
interesante apărute şi descoperite recent de fiecare. 
Twitter nu trebuie să fie folosit exclusiv pentru relaţiile 
cu alţi medici, se pot stabili contacte şi cu pacienţi astfel 
încât trimiterea către surse bune de informare medicală 
să se facă printr-un singur click. Ar putea fi o completare 
a relaţiei stabilite prin e-mail. 

În ţările dezvoltate, fenomenul Twitter, al 12-lea site 
ca popularitate în întreaga lume, este atât de dezvol-
tat, încât autorităţile profită de vizibilitatea pe care le-o 
oferă şi transmit informaţii de ultimă oră cu ajutorul 
serviciului. Astfel de conturi sunt cele ale FDA (Food 
and Drug Administration: www. twitter.com/FDArecalls, 
www. twitter.com/FDAWomen) sau CDC (Center for Dis-
ease Control and Prevention: www. twitter.com/CDCE-
mergency, www. twitter.com/CDC_ehealth, www. twit-
ter.com/CDCFLU), iar lista poate continua cu multe alte 
instituţii medicale de bază. 

Ca fapt divers, Twitter a fost folosit pentru atragerea 
atenţiei asupra unor spitale sau medici individuali 
prin postarea de mesaje în timp real chiar din sala de 
operaţii(4). 

Un serviciu care câştigă din ce în ce mai multă popu-
laritate şi în rândul medicilor din România este Linke-
dIn (www.linkedin.com). Cu ajutorul acestei platforme 
se pot crea profile profesionale, bazate pe CV, pentru 
dezvoltarea reţelei de contacte cu medici din ţară sau 
străinătate. 

Comunicarea specializată
Sistemul de telemedicină rezolvă două probleme ale 

sistemului medical: în primul rând, suplineşte parţial 
lipsa de medici specialişti din zonele mai puţin dezvol-
tate din punct de vedere medical, deci mai neatractive, 
iar în al doilea rând facilitează actul medical prin scur-
tarea timpului de la consultaţie până la diagnostic prin 
evi tare a plimbării pacienţilor de la un spital la altul în 
funcţie de competenţe.

În România există deja un sistem de conferinţă pentru 
telemedicina de urgenţă(2) prin care spitalele mai mici 
din ţară pot primi sprijin şi recomandări medicale pentru 
situaţii de urgenţă din partea unui centru de coordonare, 
deci lucrurile sunt în evoluţie şi la noi. Datele personale, 
clinice şi paraclinice ale pacienţilor sunt transmise în 
timp real de la secţiile spitalelor mici către cele ale spi-
talelor din centrele medicale importante (Târgu-Mureş 
în cazul celui de urgenţă) pentru a se obţine o a doua 
părere medicală.  

Pe termen lung, se urmăreşte crearea de sisteme simi-
lare şi pentru alte specializări astfel încât, ori de câte ori 
este nevoie de abordări suplimentare, pentru cazurile cu 
un grad ridicat de incertitudine, să se poată interacţiona 
cu medici din centrele medicale mari care au mai multă 
experienţă.

Ideea principală care trebuie înţeleasă este faptul că 
tendinţa generală a medicinei se bazează pe o relaţie 
strânsă cu mediul online. În Statele Unite, 86% dintre 
medici folosesc internetul pentru informare medicală(5), 
iar nevoia de a interacţiona cu persoane având aceleaşi 
interese şi preocupări poate fi satisfăcută prin conexiu-
nile stabilite prin internet. 

Pacienţii vor deveni din ce în ce mai pretenţioşi, 
vor începe să-şi aleagă singuri medicii curanţi, iar 
recomandările sunt un factor decizional esenţial. 
Site-urile de analiză a interacţiunilor pacienţilor cu 
diferiţi medici sunt populare în ţările dezvoltate, de 
exem plu www.vitals.com sau www.healthgrades.
com, iar curând vor avea un impact similar şi în Ro-
mâ  nia. Pacienţii vor face alegeri în funcţie de ceea 
ce li se prezintă, întotdeauna interesul medicului 
pen tru satisfacţia pacientului va conta şi va putea 
fi dedusă şi din implicarea medicului prin e-mail-uri 
că tre pacienţi, articole pe bloguri, activitate pe foru-
muri etc.    n

Bibliografie

2

a

l

F
o

to
: 

F
o

to
li

a

6


