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Sistemul medical românesc oscilează între actul medical în sine și deficiențele birocratice. În acest context 

delicat cei care au de suferit sunt pacienții, eu, tu, familiile și cunoștințele noastre. Conceptul de 

“pacientul pe primul loc” se dizolvă din cauza lipsei de profesionalism, expertiză și resurse. 

Cu toții am auzit sute de povești din spitale și, totodată, cunoaștem prea bine legea nescrisă a micilor 

atenții financiare. De altfel, nu ne surprinde nici faptul că din ce în ce mai multe persoane apelează la 

instuții medicale private sau aleg să meargă la tratament în alte țări atunci când se confruntă cu o 

problemă medicală. Nimeni nu dorește să își lase sănătatea pe mâna unor doctori care consultă resursele 

înaintea pacientului. 

O numim relația medic-pacient cu un motiv... 

Spre deosebire de majoritatea business-urilor care furnizeaza diverse servicii și unde experiența clientului 

este fundamentală, în domeniul medical intervin mai mulți factori. Accesăm sistemul de sănătate în 

momentele dificile ale vieții noastre, iar dacă în aceste cazuri ne simțim doar ca niște clienți la 

cumpărături, spitalul sau clinica respectivă nu și-a îndeplinit misiunea. Pacienții sunt mai mult decât simpli 

clienți, sănătatea nu are termen de garanție și nici tratamentul sau diagnosticul nu au politică de 

returnare. 

Relația medic-pacient nu este mărginită doar de aspectele profesionale, în aceiași manieră în care 

pacientul nu este doar o însumare de simptome, ci o persoană care se confruntă cu o problemă medicală 

în întreaga sa complexitate. O putem numi experiență medicală, dar într-un sens mult mai amplu decât 

experiența clientului, întocmai pentru că incorporează mai mulți parametri, pe lângă cei de expertiză 

profesională și pe cei de ordin social sau psihologic. 

O numim relație medic-pacient pentru că formează o legătură interumană reciprocă care nu poate fi 

comparată cu dialogul pe care îl purtăm când sunăm la un call-center sau cu vânzâtorul unui magazin. 

 

Patient care, diferența care face diferența 

În ciuda eforturilor noastre, se întâmplă să fim puși față în față cu o problemă de sănătate și, implicit, cu 

o decizie de luat. La cine apelez? Unde găsesc cel mai potrivit doctor pentru cazul meu? De unde știu că 

tratamentul recomandat este cel mai bun? În aceste situații, poți alege să mergi la un spital de stat, la un 
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centru medical privat sau la o instituție medicală de nișă, specializată în management-ul cazurilor 

medicale.  

Fiecare opțiune vine la pachet cu o altă experiență medicală. Sistemul public de sănătate îți poate oferi 

confortul unui medic pe care îl cunoști și costuri convenabile cu riscul de a nu primi o direcție clară sau de 

a plăti diverse tratamente (pe lângă “atentia” de rigoare) care, ulterior, se pot dovedi ineficiente. Sistemul 

privat de sănătate pare, deseori, alegerea cea mai potrivită. Medicii sunt centrați pe pacient și pe oferirea 

unei îngrijiri pline de atentie, însă medicul consultant urmărește doar parțial pacientul și cazurile medicale 

complexe  nu își găsesc de multe ori rezolvarea. 

O instituție medicală specializată în management-ul cazurilor, precum Intermedicas, se concentrează doar 

pe nevoile pacientului, oferind soluții medicale individualizate fiecărui caz și acces prioritar la medici de 

talie internaționala. Totodată, pacientul beneficiază de asistență din momentul în care trece pragul clinicii 

și până la rezolvarea situației medicale. Punând în balanță beneficiile aduse de o astfel de clinică corelate 

cu impactul pe care o astfel de problemă o are asupra calității vieții, costurile sunt echivalente (chiar mai 

reduse) cu vizitele repetate la mai mulți medici. 

 

Personal Health Assistant, un alt fel de îngrijire medicală 

De câte ori ai simțit că nu poți comunica efectiv cu doctorul tău sau ai avut o urgență medicală și nu a 

fost disponibil? Se întâmplă de multe ori să ne lovim chiar de situații medicale de rutină și le putem 

gestiona cu mai multă ușurință când știm exact ce număr să apelăm din telefon, indiferent de oră. Mai 

pot exista cazuri în care barierele lingvistice sau localizarea spațială devin o problemă;  siguranța că 

există un specialist care ne înțelege pe deplin nevoile și ne oferă ajutorul de care avem nevoie, devine o 

prioritate pentru noi.  

Prin prisma acestor principii, Intermedicas oferă un serviciu special conceput care răspunde nevoilor 

medicale ale pacientului, de orice natură ar fi. Acest lucru este posibil prin intermediul unui medic dedicat 

fiecărui caz și a cărui disponibilitate este perpetuuă. Indiferent de oră  sau zi , acest manager de caz este 

pregătit să ofere asistență telefonică sau, în cazuri grave, să monitorizeze pacientul pe întreaga durată a 

spitalizării și după externare.  

Pe lângă aceste facilități, un astfel de medic se asigură că pacientul are acces la toate informațiile 

necesare, îl ghidează către cele mai bune soluții medicale ale cazului său și se ocupă de managementul 

asigurării de sănătate. Practic, un Personal Health Assistant ia asupra sa toate grijile în plus care 

îngreunează o situație deja dificilă. 

 

Tu la cine apelezi când te confrunți cu o situație medicală? 

Când ne regăsim în fața unei situații medicale neprevăzute căutăm răspunsuri și soluții. Un studiu realizat 

pe un eșantion de 30 de persoane, a dezvăluit că cei mai mulți consultă părerea unui prieten (29%), a 

părinților (22%) sau a Google-ului (21%). În vreme ce în alegerea celui mai bun doctor, recomandările 

apropiaților și ale internetului sunt cele care îi ajută în luarea unei decizii. În privința instituțiilor medicale, 

cei mai mulți optează pentru sectorul medical privat (88%). 


