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Interviu cu doamna doctor Gusca Anda
joi, 07 septembrie 2017

Dr. Guca Anda a absolvit în 1999 Facultatea de Medicin General Vasile Goldi
din Arad, specialitatea Medicin de familie, iar din aprilie 2016 este medic de familie
în comuna Cara_ova.

Originar din localitatea Gârlite, doamna doctor face naveta pân la cabinetul de la Caraova. Ocazional, rmâne peste noapte la
sediul central al Uniunii Croailor din România. Dr. Guca Anda este genul de medic de familie care-i triete cu pasiune
profesia aleas.
Despre cum s-a acomodat la Caraova, despre cum decurge relaia cu pacienii, dar _i despre cazurile cu care se confrunt
cel mai des, doamna doctor ne-a relatat în cadrul unui interviu acordat publicaiei &bdquo;Hrvatska granica&rdquo;.

R. Doamna doctor, suntei de un an de zile la Caraova. Cum v-ai acomodat aici?

Dr. De acomodat m-am acomodat foarte bine. Sunt ca i printre ai mei aici, i dei este o alt comunitate, nu am nici o
problem. Eu nu intenionez s plec nicieri. Îmi place aici i m-am acomodat destul de repede. Este convenabil pentru mine i
datorit distanei dintre domiciliu i locul de munc, eu fiind originar din localitatea Gârlite, iar distana Gârlite-Caraova nu este
aa de mare.

R. Cum sunt oamenii/pacienii?

Dr. Pacienii sunt de treab. Nu sunt recalcitrani, s fac scandal, cum se întâmpl prin alte pri, iar relaia dintre medic i pacient
decurge foarte bine

R. Care sunt afecciunile cu care se adreseaz cel mai des paciencii comunei Caraova la medicul de familie _i care sunt
factorii ce duc la dezvoltarea acestor afecciuni în rândul populaciei?

Dr. Printre cele mai frecvente afeciuni cu care se confrunt comunitatea croat sunt cele cardiovasculare, urmate
îndeaproape de diabet. Din cauza condiiilor de via, zona Banatului are preponderent boli cardiovasculare, datorate
alimentaiei nesntoase. Pe de alt parte ar fi bolile psihice. Aici intr în discuie mai muli factori, dar cel mai evident este
plecatul în strintate, care este stresant atât pentru cel care pleac cât i pentru cei care rmân acas.
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R. Dac e s vorbii din perspectiva unui doctor de la ar, cu ce probleme v mai confruntai?

Dr. Problemele sunt aceleai, fie c vorbim de mediul rural, fie de cel urban.

R. Ce nevoi are un medic de familie la ar?

Dr. Nu cred c este vreo diferen între unul i altul.

R. Dvs. considerai c avei un cabinet suficient de dotat, avei tot ce v trebuie sau ai mai avea nevoie de ceva?

Dr. La capitolul dotare pot spune c stm binior. Bine ar fi s se recupereze dispensarul din localitate, pentru c acolo am
avea spaiu mai mare. Ar fi altceva, a putea s diversific serviciile medicale acordate comunitcii, prin inicierea colaborrii cu
colegi din alte specializri, precum fizioterapie, servicii medicale de laborator, stomatologie i altele.

R. Venii cu plcere la serviciu?

Dr. Da, vin întotdeana cu plcere.

R. i plecai mulumit de la serviciu?

Dr. Uneori da, alteori nu. Totul depinde de felul în care a decurs ziua respectiv.

R. Cum se desfâoar o zi din viaa dumneavostr de medic de familie?

Dr. M trezesc dimineaa devreme, îmi beau cafeaua, dup care m urc în main i vin la cabinet. Dup terminarea progamului
merg fie la Boca, fie la Anina, fie la Centrul de Transfuzii din Re_ita, unde îmi ajut colegii. Este lips de personal medical.

R. În situaii de urgen, cum putei fi gsit?
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Dr. În situaii de urgen pot fi contactat la numrul de telefon afiat pe u, iar dac sunt prin zon intervin cu drag.

R. Un gând pentru cititori?

Dr. S fie sntoi!

R. V mulumesc frumos pentru timpul acordat!

Dr. Cu drag! Mulcumesc pe aceast cale Primriei Cara_ova, Uniunii Croacilor din România _i ziarului local!

Maria Giurchita
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