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Medicina muncii
Când spune “medicina muncii”, omul obiºnuit se întreabã:
“de ce îi trebuie muncii medicina?! Omul care munceºte e sãnãtos.
Altfel ar sta acasã în pat sau la spital, sau pe holurile policlinicilor,
cu borcanul cu urinã în mânã, aºteptând sã-i spunã cineva de ce boalã suferã.
Medicina e pentru oamenii bolnavi sau bãtrâni.”
De ce oare gândim aºa noi, românii? Poate pentru cã mulþi ani a fost
promovatã ideea cã la medic te duci doar dacã te doare. Este foarte greu sã
modifici o mentalitate în care te-ai nãscut ºi ai fost educat din fragedã pruncie.

Dr. Irina Stan
Medic - Medicina Muncii
Mobil: 0763.673.188
www.iristarmed.ro

Este mai uºor sã previi
decât sã vindeci? DA!
ªtim cu toþii ºi, cu toate acestea, ezitãm sã
mergem la medicul nostru de familie sã-i solicitãm
o consultaþie când ne aflãm în plina sãnãtate.
Motivele? Le invocãm frecvent: nu avem timp, programul medicului corespunde cu programul nostru
de muncã, e mereu coadã de copii ºi de vârstnici
acolo, etc. Colegii medici de familie sunt sufocaþi, la
rândul lor, de probleme administrative ºi legislative
cãrora cu greu le fac faþã. Ce-i de fãcut?
Existã alternativa medicinei private, fãrã
supãrare! Dar, ce se întâmplã cu cei care nu ºi-o pot
permite, ºi aceastã categorie de cetãþeni este, din
pãcate, foarte numeroasã, deºi este vorba despre
oameni care muncesc fie în sectorul privat, fie în
cel de stat.
Iatã cã Parlamentul României, în atmosfera generalã de aliniere la legislaþia europeanã, la care ne
dorim cu ardoare sã fim parteneri, a elaborat ºi
adoptat încã din anul 2006 Legea nr. 319, a securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã. Scopul legii este instituirea de mãsuri privind promovarea îmbunãtãþirii
securitãþii ºi sãnãtãþii în muncã a lucrãtorilor. În
ceea ce priveºte supravegherea sãnãtãþii, legea
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stipuleazã cã fiecare lucrãtor beneficiazã de acest
fapt la intervale regulate ºi este asiguratã de
medicii de medicina muncii. În lege mai este precizat faptul cã angajatorul este cel care
îndeplineºte aceste obligaþii legale. De asemenea,
legiuitorul ne informeazã cã aceastã lege
transpune
Directiva
Consiliului
Europei
89/391/CEE.
Astfel, o parte importantã de prevenþie a bolilor
cu largã rãspândire în populaþia adultã ºi încadratã
într-un loc de muncã ar trebui sã fie acoperitã de
medicina muncii. În acest punct ne întoarcem la
întrebarea de început: De ce este necesarã o specialitate medicalã doar pentru prevenþie?
Pentru cã, de cele mai multe ori, boli grave care
pot invalida un om în floarea vârstei nu dor la
debut. Aºa este Hipertensiunea arterialã, Diabetul,
Sindromul metabolic, neoplasmele, tuberculoza,
SIDA, sifilisul, hepatitele virale tip B sau/ºi C ºi
multe altele. De cele mai multe ori, o persoanã aflã
cã este bolnavã abia dupã ce au apãrut complicaþii
grave ºi ireversibile: accident vascular cerebral,
infarct de miocard, insuficienþã cardiacã, cirozã
hepaticã ºi altele. Aceste complicaþii fac dintr-o persoanã relativ tânãrã, în plinã cariera sau viaþã personalã, o povarã atât pentru ei înºiºi cât ºi pentru
familie ºi chiar pentru societate. Bucuria unei vieþi
împlinite la 50 de ani poate fi umbritã sau distrusã
de boalã. Adio cãlãtorii, plimbãri cu nepoþii în parc,
tenis sau ºah cu prietenii, o viaþã liniºtitã dupã ani
de muncã ºi acumulãri. O persoanã bolnavã devine
dependentã de anturaj, cu spitalizãri pentru
decompensãri frecvente, trãind de cele mai multe
ori dintr-o pensie de boalã, insuficientã pentru a
acoperi costul medicamentelor sau al programelor
de recuperare, povarã pentru copiii care trebuie sã-
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ºi construiascã o viaþã la rândul lor. Regretele sunt
tardive, timpul nu poate fi întors. “Dacã ºtiam, mã
tratam din timp ºi nu ajungeam aºa”, spun cei mai
mulþi. ªi atunci apare, evident, rolul celui care trebuie sã aibã grijã ca aceste lucruri sã nu se întâmple, ºi anume medicul de medicina muncii. Cum
anume?
Iatã cum, în primul rând, legea este cea care
obligã angajatorul sã asigure, printr-un contract,
serviciile medicale ale unui cabinet de medicina
muncii. În al doilea rând, fiecare angajat trebuie sã
ia în serios acest drept al sãu ºi sã-l valorifice. În al
treilea rând, medicul de medicina muncii are obligaþia prin contract sã verifice condiþiile de muncã ºi,
în funcþie de expunerea la riscuri, sã stabileascã
pentru angajaþi un pachet de investigaþii minim, dar
suficient pentru evaluarea corectã ºi concretã a
condiþiei angajatului, în funcþie de locul de muncã,
de pregãtirea profesionalã, dar ºi de starea sa de
sãnãtate la un moment dat.
Medicul de medicina muncii are ca atribuþie
supravegherea nu numai a sãnãtãþii individuale, ci
ºi a celei colective, în relaþie cu munca ºi cu mediul de muncã. Obiectivele activitãþii sale sunt pro-

movarea ºi menþinerea sãnãtãþii fizice, mintale ºi
sociale a muncitorilor, prevenirea perturbãrii
sãnãtãþii, cauzatã de condiþiile de muncã, protecþia
muncitorilor împotriva riscurilor ce rezultã din
prezenþa unor agenþi nocivi pentru sãnãtate,
plasarea ºi menþinerea fiecãrui muncitor la un loc
convenabil aptitudinilor sale fiziologice ºi psihologice, pentru a se realiza adaptarea muncii la om ºi a
fiecãrui om la meseria sa (OMS, OIM, 1950).
Cu ocazia examenului medical la angajare, periodic sau la reluarea muncii, medicul de medicina
muncii constatã dacã o persoana poate ocupa un
loc de muncã astfel încât starea sa de sãnãtate sã
nu fie afectatã negativ, sã nu fie un impediment
pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sã nu fie
un pericol pentru colegi sau pentru populaþie.
Medicul de medicina muncii depisteazã cât mai
precoce apariþia unei boli profesionale sau legate
de profesie. De asemenea, tot medicul de medicina muncii supravegheazã condiþiile de muncã ºi
înºtiinþeazã factorii de decizie din întreprindere,
astfel încât aceºtia sã iniþieze mãsuri de îndepãrtare, izolare, aducere sub limitele maxime
admise a noxelor profesionale.
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Cabinetul de medicina muncii IRISTAR MED
poate efectua consultul medical la
angjare, periodic sau de reluare a activitãþii pentru toate categoriile de angajaþi.
În vederea evaluãrii aptitudinii medicale
la angajare/control periodic, conform legii,
efectuãm la sediul dumneavoastrã sau la
cabinetul nostru, urmãtoarele investigaþii:

1. Înocmirea dosarului medical, examen clinic general ºi
eliberarea fiºei de aptitudine - aviz de specialitate
medicina muncii;
2. Viziotest
3. Audiometrie
4. EKG
5. Spirometrie
6. Glicemie
7. Examene de laborator ale sangelui ºi alte produse biologice
10. Examen psihologic
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Medicul de medicina muncii trebuie sã fie un
profesionist desãvârºit, cu o culturã medicalã
solidã, actualizatã permanent în toate specialitãþile
clinice, care sã-i permitã investigarea ºi
recunoaºterea unei patologii variate. De asemenea, deºi medic, trebuie sã stãpâneasca
cunoºtinþe tehnice care sã-i permitã sã efectueze o
anamnezã profesionalã corectã ºi necesarã pentru
stabilirea unui diagnostic de boalã profesionalã
sau sã evalueze expunerea la factorii de risc a
muncitorilor. Activitatea în medicina muncii se
desfãºoarã mai puþin în cabinet sau în clinicã ºi
mai mult pe teren, între angajaþi, la locurile lor de
muncã în instituþiile ºi firmele contractante.
În alte þãri din Europa, medicina muncii este
apreciatã ca fiind o specialitate foarte importantã.
Se considerã cã, prin depistarea la debut a
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diferitelor afecþiuni, statul economiseºte sume
importante, care altfel ar trebui folosite pentru
tratamentul ºi îngrijirea bolilor profesionale sau
legate de profesie, iniþiate sau agravate de condiþiile de muncã.
Din experienþa mea profesionalã în acest domeniu, am observat cã existã în general douã patternuri comportamentale: administratorii de firme, care
au în jurul vârstei de 50 de ani ºi peste, au tendinþa, paradoxal, sã ignore sau sã minimizeze rolul
medicinei muncii. În schimb, angajatorii tineri sunt
mult mai responsabili, pliindu-se rapid pe cerinþele
legii, nu numai datoritã mãsurilor administrative, ci
ºi pentru cã efectiv doresc sã evalueze în mod real
starea de sãnãtate a lor personal ºi a angajaþilor
lor. Ei apreciazã pozitiv faptul cã o echipã medicalã
se deplaseazã cu echipament performant la sediul
firmei lor pentru efectuarea examenelor medicale. Am analizat
acest fenomen, atât eu cât ºi unii
colegi de breaslã, ºi am ajuns la
concluzia cã educaþia este factorul
decisiv în îndeplinirea obligaþiilor
de acest fel. Angajatorii cu vârste
peste 50 ani au fost educaþi în
epoca comunistã, când medicina
era consideratã o profesie
vocaþionalã (!), iar profilaxia era
susþinutã de stat, aºa încât internalizeazã greu cã aceastã responsabilitate le aparþine, considerândo fie o “gãselniþã” legislativã
menitã sã le îngreuneze traiul, fie
încã o obligaþie financiarã care se
adaugã la restul de taxe ºi
impozite ºi aºa greu de acoperit. În
schimb, angajatorii tineri ºi, în special, cei care au avut ºansa sã
lucreze sau sã se specializeze în
alte þãri, precum ºi companiile
strãine apreciazã medicina muncii
la valoarea ei realã ºi valorificã la
maximum potenþialul acesteia,
atât pentru ei personal cât ºi pentru angajaþii lor. Acest lucru
înseamnã cã lucrurile încep sã se
schimbe în bine ºi pe meleagurile
noastre, în aºa fel încât, mai
devreme sau mai târziu, românii,
fie ei angajatori, lucrãtori sau
guvernanþi, vor înþelege cã este
într-adevãr mai ieftin ºi mai corect
sã previi decât sã vindeci, iar pentru îndeplinirea acestui scop, rolul
decisiv îi revine medicinei muncii.

