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Focus grup medici diabetologi - construcţia 
socială a bolii cronice

Toţi1 poate aţi auzit despre acest program naţional şi din aproape în aproape 1 

ne-am înţeles şi am zis cum nu a mai fost până acum, o cercetare psihologică 2 

şi sociologică aplicată E un lucru nou pentru noi, s-ar putea să nu răsturnăm 3 

cunoaşterea mondială despre acest lucru noi, nu ne propunem să descoperim 4 

ceva nou, ci ne propunem să descoperim experienţa românească - poate mai 5 

specific experienţa ieşeană - cu privire la asta. Si pe care să o descriem într-6 

un fel în care să o putem valida împreună, ceea ce vom descrie noi va ajunge 7 

cu siguranţă printre primii lectori ca dumneavoastră, ba mai mult, ne-am 8 

propus ca unii dintre dumneavoastră care doresc, într-un fel mai intens, mai 9 

profund, într-un interviu următor să discutăm anumite elemente care reies 10 

din mai multe focus grupuri şi de aceea mi-am făcut deja o mică foaie pe 11 

care să treceţi telefonul, e-mailul, ca eventual să ne putem coordona, dacă 12 

doriţi să ne reîntâlnim într-o formulă de unu la unu, unde doriţi 13 

dumneavoastră. 14 

Intrăm în lucru. 15 

- date de identificare a organizatorilor FG 16 

- date de identificare a organizatorilor FG 17 

Ca orice focus grup, sunt un set de întrebări pe care le-am pregătit, foarte 18 

generale şi fiecare dintre dumneavoastră are posibilitatea să îşi spună parerea 19 

şi experienţa, cazul, situaţia, dar ca şi la brainstorming, eu fac un cerc, invit 20 

pe fiecare să vorbească. Nu e neapărat să răspundeţi dacă ceva nu vi se pare 21 

relevant sau dacă cineva a şi spus ceva relevant care aţi vrut să indicaţi. 22 

Aşadar e cu totul voluntar acest tip de demers, poate dura mai puţin de o 23 

                                                 
1 Text preluat din documentele realizate în cadrul proiectului „Studii postdoctorale în domeniul 
eticii politicilor de sănătate‖, Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr.T Popa Iaşi. 
POSDRU/89/1.5/S/61879.  
Cojocaru, D., Damian, R., Damian, S., Gavrilovici, O., Iliescu, L., Macarie, G., Necula, R., 
& Sandu, A. (2011). Stil de viaţă şi comportament în sănătate al persoanelor cu boli cronice.  
Prezentul focus-grup a fost valorificat în cercetarea a carei rezultate au fost publicat în 
articolul Sandu, A., Necula, R., Frunză, A., Unguru, E., & Damian, S. (2017). A qualitative 
inquiry in social construction of chronic illness Case study on diabetes mellitus. Doctors 
perspectives. Archive EuroMedica, 2(2017), 18-23. 
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oră, depinde de noi, şi mai este un lucru: dacă cineva dintre noi trebuie să 24 

plece mai devreme, pleacă mai devreme. Deci nu e... 25 

-Ziua a fost aşa, cam .... 26 

-Îmi închipui. 27 

-Da, luni, marţi, miercuri… 28 

-Suntem nişte supravieţuitori. 29 

Am să dau citirii consemnului. Noi suntem foarte atenţi la consemne, mai 30 

ales la programe de etică şi politici (...). Ideea generală este că vrem să aflăm 31 

câteva lucruri din experienţa dumneavoastră, în special situaţiile cu care vă 32 

întâlniţi atunci când apelează la serviciile medicale pacienţi suferind de 33 

diabet, în special insulino-dependenţi. Aceste informaţii ne vor ajuta să 34 

cunoaştem problemele cu care vă confruntaţi dumneavoastră şi pacienţii 35 

dumneavoastră şi modurile cum îşi asumă fiecare din părţi responsabilităţile 36 

în procesul de îngrijire a sănătăţii bolnavilor cronici. Acest interviu de grup 37 

are un caracter confidenţial, cu alte cuvinte la ce vom face referire nu va fi 38 

nominalizat, chiar dacă înregistrăm, nu va fi trecut numele persoanei ci doar 39 

discursantul unu, doi, trei, o să dăm un număr oarecare. Deci nu va fi 40 

identificabil şi puteţi să nu răspundeţi la unele întrebări dacă nu doriţi, puteţi 41 

să opriţi interviul de lucru în orice moment dacă doriţi acest lucru, sau nu vă 42 

simţiţi confortabil. Noi am făcut pregătiri ca să ne simţim relativ confortabil.  43 

Introducerea în acest focus grup întotdeauna începe cu prezentarea celor 44 

care sunt aici. Deci ar trebui să spuneţi câte ceva despre dumneavoastră, pe 45 

baza acestei mici prezentări, cei care vor transcrie vor şti că acum vorbeşte 46 

domnişoara sau doamna sau domnul x, şi va fi numărul acordat după aceea 47 

în focus grup. Prin urmare voi începe din stânga. Spuneţi fie numai numele 48 

mic, întrebarea este: ―Câte ceva despre dumneavoastră, de exemplu 49 

vechimea în specialitate, unde lucraţi, unde aţi lucrat înainte, situaţii mai 50 

frecvente pe care le-aţi confruntat în legătură cu îngrijirea persoanelor 51 

suferinde de diabet sau situaţii ieşite din comun‖, dar nu foarte mult pentru 52 

că urmează după aceea să le detaliem. 53 

 54 

V1: Am înţeles. Ne este foarte uşor că ne cunoaştem între noi, adică … 55 

- Noi ne cunoaştem de foarte mult timp. 56 

M: Informaţiile sunt mai mult pentru noi. 57 

- Am crescut împreună. 58 
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V1. Mă numesc L. Asistent universitar, medic specialist, lucrez în diabet din 59 

2001, 5 ani de rezidenţiat, restul – specialitate, învăţ în fiecare zi. Sunt 60 

convinsă, de fapt, că voi învăţa toată viaţa. Şi nu ştiu, ce mai spuneaţi că 61 

trebuie să ... 62 

M: Dacă sunt lucruri pe care aţi putea să le descrieţi din start cu privire la o 63 

situaţie deosebită sau o situaţie excepţională care v-a marcat sau care vi se 64 

pare interesantă de a fi lansată aici. 65 

V1: Nu cred că îmi vine acum în minte ceva să vă zic ceva...Nu ştiu... 66 

M: Unii spuneau: ―Fiecare zi este o situaţie excepţională sau fiecare persoană 67 

poate fi primită aşa‖, şi am fost şi noi educaţi ca spectatori la unele seriale de 68 

televiziune, mai ales cei care nu avem relaţii în familie cu privire la ce 69 

înseamnă viaţa efectivă de medic de clinică de specialitate. Mulţumesc. Pot să 70 

îţi spun L? 71 

V1: Sigur. 72 

M: Mulţumesc L. Mai departe. 73 

V2: C., medic specialist diabet, m-am specializat din 2002. În 2002 L., nu în 74 

2001. 75 

V1: De ce? Am făcut un an de stagiu – da. Tot timpul uit. 76 

V2: Asistent de universitate şi nu ştiu la ce vă referiţi cînd vă referiţi la o 77 

situaţie deosebită. 78 

M1: Suntem şi noi curioşi. Poate fi orice consideraţi dumneavoastră că ar fi o 79 

situaţie deosebită sau, nu ştiu eu, o experienţă personală, profesională, o 80 

situaţie frecventă cu care vă confruntaţi, poate să fie un laitmotiv la ceea ce 81 

se întâmplă în clinică sau în relaţia cu pacienţii, un trend, o tendinţă la ceea 82 

ce s-a întâmplat diferit. 83 

V2: Laitmotivul în clinică este supraaglomerarea din partea pacienţilor dacă... 84 

M: Dacă am putea să o spunem din prima, primul lucru care vine. Mersi. 85 

V3: Mihai, medic primar medicină internă şi diabet, nutriţie, boli metabolice, 86 

şef de lucrări la disciplina diabet, nutriţie şi boli metabolice. Lucrez cu 87 

pacienţi diabetici din 1998. Nu îmi vine acum nimic în minte la întrebarea 88 

dumneavoastră. Fiecare zi e o situaţie deosebită, fiecare om aduce ceva nou 89 

şi de la fiecare învăţăm câte ceva. Dacă o să îmi vină ceva pe parcursul 90 

discuţiei … 91 

M: Uneori întreb participanţii: ―Ce aţi fi făcut dacă nu aţi fi fost aici‖, dar 92 

asta, de obicei, se întîmplă în timpul programului ca să fie relevant, acum noi 93 
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suntem deja în afara programului şi dacă v-aş întreba ar însemna să fie ceva 94 

personal. Uneori îţi iei dosarul de la servici acasa şi tot profesional facem unii 95 

dintre noi. Întrebare de imersie în grupul de discuţie. După domnul B. 96 

urmează … 97 

V3: R.P., medic specialist diabet, asistent universitar, cam aceeaşi vechime o 98 

am. Nu mai ţin minte exact anii. Pe parcurs poate îmi vin idei mai multe. 99 

V4: A.P., medic specialist diabet, asistent universitar disciplina nursing. 100 

Vechimea din 2001. În privinţa unor situaţii particulare, nu aş putea să vă 101 

spun pentru că tratăm fiecare persoană individualizat. 102 

M: Cineva spunea despre persoanele cu diabet că sunt situaţii extraordinare, 103 

dar nu este ca la chirurgie, dramatismul unora dintre cazuri nu este la fel de 104 

mare ca procentaj decît în situaţiile deviante. Eu sunt în afară total, deci 105 

pentru mine asta nu are nicio relevanţă, sunteţi cei care puteţi să ne informaţi 106 

cu privire la asta. Nu pe colegii mei care sunt la specialităţile de aici şi care 107 

ştiu, dar noi cei din afară şi publicul larg nu cunosc. Cumva această ocazie de 108 

a împărtăşi experienţa poate să fie şi una care să ilumineze realitatea vieţii de 109 

profesionist, după aceea va ilumina realitatea vieţii de persoană cu suferinţa 110 

care intră în contact cu noi profesioniştii, şi cu sistemul, pentru că vom 111 

încerca să iluminăm acest raport din toate perspectivele: familie, persoană, 112 

medici, personal de asistenţă medicală, psihologi. Şi cumva în această 113 

imagine 3D să recompunem dacă vrem experienţele noastre, ale tuturor. 114 

Pentru toţi este mai greu pentru că sunteţi primul grup şi cumva e mai dificil 115 

să nu te raportezi la nimic. Să începi să creezi primul sistem de referinţă care 116 

este al dumneavoastră. Mulţumesc, A. 117 

V5: Gina, medic primar interne şi diabet, şef de lucrări la UMF, lucrez cu 118 

persoanele cu diabet din 1991 şi în spital, şi în ambulator. Ce să vă spun, mai 119 

ales pacienţii cu diabet de tip 1. Cred că fiecare pacient este unicat şi dacă ştii 120 

să porţi un dialog şi mai ales să priveşti boala din punct de vedere, ştiu eu, al 121 

internistului şi al diabetologului, cred că reuşeşti să îi oferi un standard înalt 122 

de viaţă. Aţi zis mai devreme că nu e ca la chirurgie, depinde ce înţelegeţi. 123 

Dacă vine un pacient în comă diabetică, unde suferinţa este impresionantă şi 124 

dacă îi acorzi un tratament de calitate, cred că ulterior termenii sunt 125 

comparabili. Deci noi nu umblăm după spectaculos, ci având în vedere că 126 

diabetul din nefericire durează, ca să vorbesc pleonastic, zilnic, o viaţă, cred 127 

că este o mare artă să ştii să îl convingi să aibă şi el grijă de propria stare de 128 
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sănătate şi să colaboreze. Colaborează, este un om aproape normal şi cu o 129 

speranţă de viaţă ca şi un nediabetic de aceeaşi vîrstă. Nu ai răbdarea 130 

necesară şi tactul necesar – scazi.  131 

M: Mulţumesc, G. 132 

V6: O., medic primar diabetolog, cu vreo treizeci şi ceva de ani vechime în 133 

medicină, cu aproape douăzeci în diabet. Pot să spun că momentul esenţial al 134 

profesiunii mele a fost atunci când am rupt pisica şi am plecat în privat şi mă 135 

felicit după trei ani că am făcut acest lucru, trebuie să mărturisesc că atunci 136 

când am luat această hotărâre mi-am uitat maşina în faţa casei de asigurări şi 137 

am ajuns pe jos la policlinică şi abia seara mi-am dat seama că nu am avut 138 

maşină. Nu am dormit trei nopţi pentru că nu este uşor să schimbi ce ai 139 

muncit o viaţă, pentru că eu spun la vârsta mea că am intrat pe uşa din faţă 140 

în policlinică, am dat examene pe care le-am susţinut serios şi nu a fost uşor 141 

să şterg cu buretele această muncă de douăzeci şi ceva de ani şi să spun: 142 

―Gata, încep să fac altceva‖. Mi-a plăcut, spun încă o dată, colegii mei ştiu 143 

pentru că sunt foarte sinceră cu ei şi povestesc ceea ce se întîmplă pentru că 144 

este o nouă abordare, nu o nouă, o altă abordare a pacientului. Relaţia 145 

medic-pacient şi pacient-medic este cu totul alta. Aceeaşi oameni care în 146 

policlinică veneau şi făceau scandal şi se înghesuiau şi discuţiile erau 147 

tensionate, să îi vedeţi acum cum se programează, cum relaţiile sunt altele şi 148 

eu spun că voi ieşi curând la pensie şi mă felicit pentru ceea ce am făcut. 149 

M: Interesant. 150 

- Asta e pentru noi sau...să ne convingeţi. 151 

V6: Nu, m-a întrebat ce a fost deosebit în viaţa mea. Din punct de vedere 152 

profesional nu a fost deosebit nici că am stat la ţară cinci ani, nici că am avut 153 

casă de naşteri acolo şi mi-a tremurat... aşa.. cînd s-au născut doi gemeni. 154 

M: Experienţa aceasta pe care o mărturisiţi e ca o încununare a întregii 155 

cariere. 156 

V6: Absolut. 157 

M: Cam aşa sună. Mie mi se pare interesant că aţi menţionat (...). Merită de 158 

citit întrebările următoare care merg de aici şi deja aţi început să le descrieţi 159 

ceea ce este foarte interesant. 160 

V6: Deci a fost o cotitura în profesiunea mea. 161 

M: Numai dumneavoastră sunteţi din grupul acesta în situaţia aceasta? Sunt 162 

curios. 163 
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V6: Da, eu am fost curajoasă. Sper să fie şi alţii. 164 

- Deocamdată da. 165 

M: Deci într-un fel am putea spune că în grupul nostru sunteţi mai degrabă o 166 

excepţie decât o regulă, şi în acelaşi timp permiteţi îmbogăţirea experienţelor 167 

cu altceva. Pentru că altfel de instituţii, altfel de relaţii, probabil. 168 

V6: Da, pentru că noi toţi ştim ce ni s-a întîmplat, ce ni se întîmplă în 169 

policlinică, în relaţia cu pacienţii, nu la altceva mă refer, ce se întîmplă chiar 170 

şi în clinică. Să dea Dumnezeu să apară mai multe unităţi private, de toate 171 

soiurile, deci nu numai la nivelul ăsta de ambulator, atâta am putut financiar, 172 

şi vârsta atât mi-am putut permite. Dar copiii sunt tineri şi au timp să facă 173 

lucuri foarte frumoase. 174 

M: Mulţumesc, O. Şi... 175 

V7: R.Ş. Medic specialist diabet, lucrez din 2001. Rezidenţiat, după aia medic 176 

specialist în policlinică.. 177 

M: Deci unde putem să lucrăm? Putem să lucrăm la Centrul de Diabet. 178 

- Centrul înseamnă spitalul plus policlinica. 179 

M: Şi de asemenea putem lucra într-o clinică privată. Mai este alt loc în care 180 

am putea? Ne găsim? 181 

- Deocamdată, nu. 182 

M: Cam ăştia suntem. Eu am să dau hârtiuţa să circule şi aici telefon, email şi 183 

eventual dacă doriţi să participaţi mai târziu, să treceţi o zi, dacă aveţi o zi în 184 

care preferaţi să fiţi contactaţi şi un interval orar în următoarele două 185 

săptămîni, dacă nu plecaţi în concediu. 186 

- Noi vă garantăm că oricum vă vom căuta, cu sau fără zi.. 187 

- Mai degrabă ne înţelegem că... la noi aşa cu ore fixe.. nu prea... 188 

- Cred că invers, perioada în care nu putem fi găsiţi, cred că e mai... 189 

- Da, aşa este. 190 

M: Aceasta a fost introducerea şi cum se numeşte uneori în grupuri, ice-191 

breaker, spărgătorul de gheaţă, ştim cine suntem. O. ne-a şi provocat puţin, 192 

O. a primit şi provocări din public, deci a fost...exact ceea ce ai nevoie la 193 

început. 194 

V6: Îs prea mulţi ani în spatele tău. Am trecut prin foarte … 195 

M: Acum să ne uităm puţin în partea tehnică, şi anume ce ne puteţi spune 196 

despre experienţa dumneavoastră de medic în relaţie cu această suferinţă 197 

pentru a ne face să înţelegem mai bine parcursul prin care aţi ajuns la această 198 

c·³± ²>£¨>µ®«´¬´«>^>q £´J>_L>FPNOVGL>u®±ª²§®¯>r¤®±¨ >¥´£ ¬¤³ ³ >¯¤>£ ³¤
(Grounded Theory). Constructia categoriilor. Iasi, Romania: Lumen.


