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� Sociologia nu înseamnă transformarea realităŃii în cifre statistice şi 
confruntarea corelaŃiilor pe care acestea le pot forma. Obiectul de 
studiu al sociologiei este reprezentat de grupurile umane în 
dinamica lor. Schimbarea socială constituie o temă amănunŃită 
pentru sociologii contemporani. Un corelat al schimbării este 
percepŃia deoarece fiecărei realităŃi îi corespunde un set de imagini 
pe care grupul sau grupurile îl definesc după propriul lor bagaj 
educaŃional şi acumulativ. Mobilul cercetării noastre s-a bazat pe 
formula percepŃie > schimbare deoarece scopul nu este numai de 
a analiza o realitate socială studiată. Scopul este şi de a interveni 
în această realitate, de a găsi resursele unor schimbări.

ALEXANDRU- DRAGOS ACIOBANITEI

� Adevărul este ceea ce trece testul experien Ńei. Albert
Einstein

� A nu face binele inseamna a face raul Ioan Gura de Aur

� Exista trei feluri de ignoranta: a nu sti ceea ce t rebuie 
sa stii,  a sti prost ceea ce trebuie sa stii si a sti ceea 
ce nu trebuie sa stii. La Rochefoucauld
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GRUPURILE

� Două grupuri diferite, două grupuri ale căror caracteristici nu sunt 
antagonice dar cuprind atribute care subscriu altor dimensiuni 
semantice. Mai întâi, un grup specializat profesional, care poartă 
marcajul unui stil de gândire, imprimat de învăŃarea unui status. 
Statusului (drepturilor conferite de profesia care defineşte acest 
grup), îi corespunde / îi corespund un rol (un set de obligaŃii pe 
care aceşti actori sociali îl au în raport cu propriul lor grup dar şi cu 
alte grupuri, aparŃinând diverselor dimensiuni semantice). Acest 
grup specializat profesional al medicilor dispune, în tabloul său 
atitudinal, şi de atributul de a se transforma în pacient, în rol de 
outsider-insider al grupului profesional, el însuşi devenind un 
beneficiar al actului medical exercitat de confraŃii săi. Această 
cercetare nu urmăreşte, în primul rând, o punere în relaŃie a 
atributelor comune medic-pacient ci urmăreşte o stimulare a 
simŃului critic-introspectiv, din partea ambelor grupuri studiate.

� În al doilea rând, avem de a face cu un grup nedefinit din 
perspectiva statutului profesional, divers şi eterogen (inclusiv în 
zona unor fundamente de clasificare socială: vârstă, nivel 
profesional şi studii, nivel ocupaŃional). Acest grup al pacienŃilor a 
presupus un alt tip de analiză şi clasificare, deoarece o 
considerare a acestui grup drept un grup similar celui al medicilor, 
ar fi produs efectul secundar nedorit de punere în relaŃie a „două 
lumi”. Realitate socială studiată, se bazează pe interdependenŃe şi 
interrelaŃii, pe dinamica generală a grupurilor şi pe capacităŃile de 
schimbare. 

� Aşadar, cele două grupuri sunt puse, la un moment dat, „în 
oglindă” sau sunt determinate de a se privi prin prisma celuilalt 
grup. Pentru noŃiunea de schimbare, acest joc pare relevant.
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NOłIUNILE

� Baza de la care au pornit chestionare a fost una de tranziŃie 
lingvistică. Dacă în dicŃionarele explicative ale limbii române, 
greşeala şi eroare sunt sinomime, în limbaj medical şi juridic cei 
doi termeni capătă noi valenŃe şi se subsumează unor dimensiuni 
atitudinale diferite în zona relaŃiilor medic-sistem sanitar şi medic-
pacient.

� Am dorit să vedem în ce măsură redefinerea celor doi şi efectele 
dinamicii influenŃate de această redefinire, configurează atitudinile 
şi tendinŃele de opinii. O succintă trecere în revistă a rezultatelor 
aplicării chestionarului destinat pacienŃilor, ne relevă faptul că, în 
general, sensurile celor doi termeni, redefiniŃi din perspectivă 
medicală şi juridică, sunt cunoscuŃi sau au fost cunoscuŃi prin 
explicaŃia pe care chestionarele o au ataşată. 
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ATITUDINILE

Este interesant faptul c ă atunci când cele dou ă grupuri au fost 
determinate s ă facă un portret ideal al medicului, ambele 
grupuri au avut tendin Ńe de opinie convergente,  găsind un 
ideal-tip de medic cu experien Ńă acumulat ă prin vârst ă, 
notorietate şi validare social ă şi capacitate de comunicare cu 
pacien Ńii săi. Acest suport atitudinal  stă la baza disocierii între 
tendin Ńa de opinie vis-a-vis de propriile erori sau gre şeli (ca 
medic sau ca pacient transformat în medic), o tendi nŃă spre 
toleran Ńă, spre dialog explicativ, şi tendin Ńa de opinie vis-a-vis
de erorile sau gre şelile celorlal Ńi (ca medic sau ca pacient 
transformat în medic), o tendin Ńă mai ferm ă de determinare a 
celuilalt s ă-şi recunoasc ă eroarea / gre şeală şi să şi-o asume. 
Jocul este relevant cu atât mai mult cu cât pacient ul, în 
momentul în care î şi asuma statutul şi rolul de medic,  pare să 
îşi schimbe o posibil ă atitune. Iat ă cum alternan Ńa analizei 
cantitative sociologice cu o analiz ă calitativ ă psiho-
sociologic ă ne demonstreaz ă predispozi Ńii ale unui sine 
colectiv, bazele unei mentalit ăŃi tranzitorii. Acest set de 
atitudini este legat de un altul, al zvonului şi informa Ńiilor 
verificate. Este cazul întreb ării 3.1 de la Chestionarul pentru 
Medici . Când este vorba de cel ălalt, responden Ńii  declară în 
propor Ńii semnificative c ă au auzit de erori medicale, mai ales 
de greşeli (76% în ultimul caz).
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EMOłII - TRADIłII - VALORI

� AcŃiunea socială (individuală sau colectivă) este încadrată 
în mai multe tipuri de impuls: emoŃii, tradiŃii (mentalităŃi 
moştenite şi conservate ca atare), valori (o sumă de 
norme, reguli şi simboluri), scopuri (raŃionale sau parŃiale 
conştientizate). Iată o reacŃie având ca impuls 
mentalitatea moştenită prin regulile profesiei în cazul 
întrebării 4 de la Chestionarul pentru Medici. În ciuda 
atitudinii de externalizare a spiritului de responsabilitate 
către celălalt, atunci când apare o acuzaŃie de greşeală / 
eroare respondenŃii-medici au o atitudine învăŃată, de 
sincronizare reflexivă cu mersul lucrurilor. 

� PacienŃii, realizând în general, diferenŃa dintre termenii de 
eroare şi greşeală medicală, preferă să reclame un astfel 
de fapt la Colegiul Medicilor dar şi la Autoritate de 
Sănătate Publică. Se crede mai puŃin în surse exterioare 
sistemului medical cum ar fi justiŃia şi presa. ConfiguraŃia 
răspunsurilor păstrează aceleaşi caracteristici dar îşi 
schimbă instituŃiile referente când pacienŃii sunt întrebaŃi 
unde ar reclama, în primul rând, o nemulŃumire faŃă de 
sistemul medical (Întrebarea corelată 7 din Chestionarul 
pentru PacienŃi). Locul Colegiului Medicilor este preluat 
Autoritatea de Sănătate Publică (33, 30%), urmat 
îndeaproape de Casa de Asigurări de Sănătate (31,80%).
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� COMUNICARE - PRESTIGIU

� Iată două tendinŃe de opinie care deschid calea unor păreri 
neprevăzute în cadrul ipotezelor studiului: dacă se produce o 
greşeală medicală, respondenŃii-pacienŃi pretind în proporŃie mare 
medicului şi firmei de asigurări de malpraxis la care este cotizant 
medicul să-şi asume compensaŃia materială a victimei sau a 
familiei sale. Dar medicii cotizanŃi nu ştiu (în procent de 59%) dacă 
să aibă sau nu încredere în societatea de asigurări la care plătesc 
poliŃa de malpraxis.

� În situaŃia de a comunica existenŃă unor erori / greşeli, 
respondenŃii-medici preferă ca interlocutori pacienŃii, cu 
amendamentul că această comunicare nu trebuie să reducă din 
prestigiul ştiinŃei medicale. NoŃiunea de prestigiu vehiculată de 
medici în răspunsurile lor este profund corelată noŃiunii de sistem 
medical. Medicii-respondenŃi au tendinŃa de a se confunda cu 
sistemul medical. Atitudinea lor legată de sistemul în care fac 
parte este una intens integratoare. 

� Când pacienŃii-respondenŃi sunt rugaŃi să stabilească cauzele 
pentru care se înregistrează greşeli medicale, în topul clasificării 
se află slaba pregătire profesională şi limitarea mijloacelor de 
diagnostic şi terapie. 
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GREŞEALA ŞI EROARE

RESPONSABILITĂłI ŞI NEVOI

Colegiul Medicilor este conceput de către un număr semnificativ 
de medici-respondenŃi drept un for cu rol protector, la care ei înşişi 
se raportează. De asemenea, acest for beneficiază de o încredere 
semnificativă. 

� La un anumit punct al cercetării, avem de a face cu o atitudine de 
grupuri antagonice atunci când medicilor li se cere (prin 
chestionar) să formuleze un top al factorilor care pot genera din 
partea pacienŃilor acuzaŃii exagerate de malpraxis. Medicii au o 
atitudine conservator-exteriorizantă preferând să enunŃe motive 
legate de unele aşteptări nerealiste ale pacienŃilor şi familiei sale şi 
de unele dotări deficitare sin sistemul sanitar. Cu atât sunt mai 
separate cele două grupuri de respondenŃi, în această configuraŃie 
atitudinală cu cât pacienŃii preferă modelul unui medic negociator, 
al unui medic ce discută cu pacienŃii săi tipurile de tratament, 
opŃiunile şi trăsăturile bolii sau ale afecŃiunii. 

� Eroare versus greşeală. Se poate trasa un astfel de raport între cei 
doi termeni atunci când medicii-respondenŃi clasifică nivelurile la 
care se înregistrează ambele tipuri de fapte. Diagnosticul, 
urmărirea şi aplicarea tratamentului – aici sunt zonele cele mai 
susceptibile de a produce erori. În schimb, raŃionamentul 
terapeutic reprezintă nivelul la care se produc cele mai multe 
greşeli.

� Cele două grupuri de respondenŃi îşi împart, în majoritatea 
cazurilor, responsabilităŃi şi nevoi de a avea o atitudine, atunci 
când apare diferenŃa de rol (de obligaŃii) dar rareori se ajunge la 
atitudini antagonice. 
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VALORI ŞI EXPECTANłE ÎN 

RESPONSABILITATEA MEDICAL Ă

� Eroarea şi greşeala medicală sunt, în general, asimilate ca termeni 
distincŃi de către ambele grupuri. Era de aşteptat ca grupul 
specializat al medicilor să manifeste o cunoaştere mai mare. 

� Raportarea unui grup la valorile şi expectanŃele altui grup nu este 
întotdeauna armonioasă în cazul cercetării noastre. Există, 
câteodată, tendinŃa medicilor de a avea un comportament ermetic 
vis-a-vis de pacient cum există, uneori, o tendinŃă a pacienŃilor de 
a formula pretenŃii exagerate către medici făcând confuzie între 
capacităŃile efective ale medicului şi cele ale întregului sistem 
sanitar. 

� Erorile şi greşelile fac parte din dinamica vieŃii medicale, iar 
reflectarea lor în percepŃia pacienŃilor, pe zona complexă a vieŃii 
sociale, defineşte cel mai bine acest tablou al întâmplării-stimul şi 
al răspunsului-atitudine. Un tablou nuanŃat în care individul ca 
actor social are rolul cel mai hotărâtor.
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