= REUNIÃO DOS YOUNG INTERNISTS =
Amsterdão, Setembro de 2016

No dia 1 de Setembro de 2016, em pleno Beurs van Berlage sediado em Amsterdão, os
jovens internistas da Europa foram convidados pela presidente Frauke Weidanz e pelo subcomité
dos Young Internists (YI doravante) a participar numa reunião que decorreu durante a manhã
desse dia. Nele estiveram presentes elementos de vários países da Europa, inclusive Portugal.
Numa primeira fase foi feita uma apresentação sumária dos 16 elementos presentes na
reunião, assim como das sociedades e países que representam. Sucedeu-se a intervenção de
Frauke Weidanz, apresentando as actividades que foram desenvolvidas desde a reunião a 11 de
Março, em Bruxelas, na sede da EFIM (European Federation of Internal Medicine), inclusive a
participação deste núcleo na Escola Europeia de Medicina Interna (ESIM), que está a decorrer
respectivamente em Riga (Escola de Inverno) e na Sardenha (Verão, até ao presente ano).
Para além disto foi apresentado o novo logotipo dos YI, sob a coordenação de Andreia VilasBoas (Portugal), que foi utilizado nas tshirts que seriam distribuídas e utilizadas durante o
congresso (ao cargo de Caterina Delcea - Roménia), faixas e flyers e que daí em diante seria a
imagem dos YI.
O ponto discutido seguidamente refere-se às despesas do ano anterior, não ultrapassando o
budget que foi atribuído, os 3000 euros. Acordou-se, em unanimidade, que as tshirts acima
referidas seriam pagas com parte desse valor.

Após as eleições discutidas questões práticas no que diz respeito às sessões coordenadas
pelos YI durante o congresso, assim como o canto dos YI (YI corner, na sua designação original),
com revisão rápida dos principais aspectos e necessidade desse espaço, assim como dos seus
convidados e palestrantes. Acresce também esclarecimento sobre o programa social durante o
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Com o fim dos mandatos de Pablo Demelo (Espanha) como elemento do subcomité na data
desta reunião e da actual presidente, Frauke em Março de 2017, foram realizadas eleições das
quais se elegeram, com unanimidade, Ricardo Fernandes (Portugal) como membro do subcomité e
Ieva Ruza (Letónia) como a próxima presidente. Na próxima reunião serão eleitos os cargos de
Secretário e de Tesoureiro, assim como um cargo no subcomité, uma vez que também finda o
mandato de Mikko Parry (Finlândia).
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congresso e a organização e apresentação dos casos clínicos por parte dos participantes do
congresso.
O antepenúltimo assunto abordado foi a revisão dos estatutos dos YI, no que diz respeito à
sua definição e admissão no subcomité/assembleia. Levantada a questão se a idade de 40 anos
seria um bom limiar para a definição de YI ou o estatuto de interno ou se ambos, não se tendo
chegado a uma conclusão efectiva, tendo os membros presentes nesta reunião ficado incumbidos
de pensar numa definição mais adequada. Levantou-se, também, a questão de que se os
presidentes anteriores deveriam ser convocados para as reuniões e se contariam como elementos
votantes ou não. Por fim, acordou-se que cada elemento do subcomité só poderia ser reeleito uma
e uma só vez.
Discutiu-se também os actuais projectos coordenados pelos YI – como o podcast no qual
seriam abordadas grandes síndromes da Medicina Interna, mas mesmo com o microfone adquirido
pelos YI a qualidade seria muito fraca, razão pela qual Amie Burbridge (Reino Unido) ficou de
contactar a rádio local do hospital onde trabalha. Por sua vez, Georgis (Letónia) ficou de orientar o
tratamento estatístico dos dados do inquérito de fim de vida realizado previamente a vários YI por
toda a Europa. Pedido, também, a presença de um dos elementos do subcomité para coordenar
um workshop na próxima ESIM, em Riga.
Por último foi lembrado a importância da execução deste relatório pelos vários coordenadores,
mesmo que na língua nativa (como se optou por fazer este), para além de relembrar datas
importantes como:
 Escolas Europeias de Medicina Interna
 Inverno (Riga, Letónia) – 5 a 11 de Fevereiro de 2017
 Verão (Ede, Holanda) – 25 Junho a 1 de Julho de 2017
 Congresso Europeu de Medicina Interna – 2017 (Milão) e 2018 (Alemanha)
 Dia da EFIM (Bruxelas) – 17 de Março de 2017
 Seminário de Investigação Clínica – Julho de 2017, Paris, França
 Assembleia dos YI e do conselho administrativo – 31 de Agosto de 2017 (Milão)
Para mais informações, consultar página da EFIM e dos Young Internists em
(http://www.efim.org/young-internists).
Sem mais nada a declarar subscrevo-me com um abraço a todos os jovens internistas em
formação por toda a Europa.
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Pelo coordenador do NIMI,
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