CASA MEDICULUI ȘI A FARMACISTULUI DIN OLTENIA
Asociația „Casa Medicului și Farmacistului din Oltenia” este o structură asociativă care își
propune să genereze un spațiu de dialog și colaborare între absolvenții Facultăților de Medicină,
Stomatologie și Farmacie din regiunea Olteniei.
Misiunea principală a Asociației este crearea unui mediu adecvat pentru adoptarea celor mai
bune inițiative și decizii de dezvoltare personală, profesională a medicilor și farmaciștilor, precum și
de dezvoltare durabilă a zonei în domeniul medical.
Aceasta are ca scop adaptarea rapidă și eficientă la cerințele evoluției societății românești.
Asociația „Casa Medicului și Farmacistului din Oltenia” își propune promovarea formării
inițiale și continue a medicilor, medicilor stomatologi și farmaciștilor, a formării competențelor
cheie și a pregătirii pe tot parcursul vieții prin proiecte și traininguri locale, regionale, naționale și
internaționale.
Asociația promovează implicarea activă a membrilor săi în activități de voluntariat și
furnizează consultanță pentru crearea, dezvoltarea, implementarea proiectelor în domeniul sănătății.
Membrii Asociației „Casa Medicului și Farmacistului din Oltenia” se vor implica în crearea și
implementarea de programe de sprijin pentru persoanele vulnerabile (persoane cu dizabilități,
vârstnici, persoane cu venituri reduse), precum și în crearea și implementarea unor programe de
educație sanitară, în mediul urban și în mediul rural.
Viitor cu tradiție
Misiunea și obiectivele Asociației „Casa Medicului și Farmacistului din Oltenia” descriu o tradiție a
lumii medicale din Oltenia, tradiție pe care Asociația își dorește să o readucă în prim-planul vieții
socio-economice din această regiune istorică.
Ținutul Olteniei a avut prima organizare a sistemului public de sănătate din Țara
Românească, acum mai bine de trei secole. Atunci s-au prioritizat nevoile medicale ale societății pe
două paliere: combaterea bolilor infecto-contagioase severe prin măsuri de carantinare și igienă
extrem de stricte și, la fel de important, asigurarea accesului la îngrijirile medicale specializate ale
pacienților din toate păturile sociale.
Pe măsura ce societatea evoluează, nevoile în domeniul sănătății cresc, numărul medicilor și
farmaciștilor ajunge să fie semnificativ, iar dorința de asociere a acestora, în scopul declarat al
îmbunătățirii actului medical și al asigurării unui climat cât mai propice face ca în anul 1902 să
apară „Cercul medico-farmaceutic”, asociație cu activitate științifică intensă și care se implică în
elaborarea de proiecte de lege în domeniul sanitar.
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Pe lângă activitatea științifică substanțială – căci membrii acestui Cerc se reuneau la fiecare
15 zile și dezbăteau temele medicale de actualitate, având abonamente la 16 publicații științifice –
asociația avea preocupări extrem de serioase în organizarea sistemului sanitar românesc și, nu în
ultimul rând, în educația sanitară a populației. Iată un fragment dintr-un document ce atesta
preocupările medicilor și farmaciștilor olteni, reuniți în această asociație, în urmă cu 120 de ani: În
chestiunile de ordin profesional „s’a desbătut în detaliu anteproectul pentru modificarea Legei
Sanitare, propus de D-l Inspector General Sanitar Dr. Charles Laugier, dezideratele corpului
medical din Oltenia, stabilirea onorariilor medicilor faţă de scumpetea vieţei, raporturile medicilor
faţă de diferite autorităţi şi instituţiuni“.
După mai bine de un secol de la această primă asociație profesională cu impact major asupra
dezvoltării rețelei sanitare din Oltenia, ne dorim reînnoirea acestei tradiții. În consens implicit cu
spiritul vocațional al profesiilor de medic și de farmacist și în tradiția vechiului Cerc medicofarmaceutic, Asociația „Casa Medicului și Farmacistului din Oltenia” va deveni o viguroasă
platformă de convergență a resurselor intelectuale și umane din domeniul sănătății din această
regiune.
Nevoia de asociere a tuturor celor ce sunt implicați în înfăptuirea actului medical, medici și
farmaciști deopotrivă, este incontestabilă. Actualitatea ne arată zilnic că abordarea individualistă a
bolii nu este de ajuns. Este nevoie de conectarea tuturor celor implicați în asigurarea stării de
sănătate a pacientului și în asigurarea unei calități optime a vieții acestuia și a întregii comunități. O
spune experiența câtorva veacuri de medicină în această regiune istorică a României, în care tradiția
implicării medicilor și farmaciștilor în viața cetății și asocierea lor în scopul îmbunătățirii stării de
sănătate a populației este dovedită faptic și atestată istoric.
Stimați colegi,
vă așteptăm alături de noi pe toți cei care vă doriți implicarea în proiecte care să genereze
noi oportunități de evoluție pentru întregul sistem de sănătate din Oltenia.
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