	
  

REUNIÃO YOUNG INTERNISTS
11 DE MARÇO 2016 @BRUXELAS
Os jovens internistas foram convidados a participar no 2nd EFIM Day
Meeting que decorreu no dia 11 de Março em Bruxelas, na sede da Federação
Europeia de Medicina Interna.
Durante a reunião foram abordados vários assuntos relativos ao
funcionamento da EFIM, nomeadamente a proximidade da eleição de um novo
Presidente (cargo atualmente ocupado pelo Dr. Frank Bosch), as alterações
propostas aos estatutos da federação (que incluem a alteração do sistema de
votos, como foi aprovada a entrada para a EFIM da Sociedade de Medicina
Interna do Norte da Grécia, e informadas as datas previstas para as próximas
reuniões.
Um dos assuntos mais relevantes em discussão foi o Currículo Europeu
de Medicina Interna que se encontra neste momento muito próximo da versão
final. Neste documento pretende-se que sejam definidas as condições
fundamentais de formação em Medicina na Europa, incluindo os requisitos dos
formandos, formadores e locais de formação. De acordo com este documento
são considerados como fundamentais pelo menos 5 anos de formação para um
médico poder ser considerado internista, e prevê-se que ao longo desse tempo
reúna um conjunto mínimo de conhecimentos que lhe permita abordar as
situações mais comuns do quotidiano do internista. Sendo um documento
extensível a toda a Europa, o Currículo Europeu tem necessariamente que ser
representativo dos vários cenários de formação na Europa, razão pela qual
nele se contempla a possibilidade de terminar da subespecialização após 2
anos de tronco comum em Medicina Interna. A versão final do Currículo
Europeu será apresentada no próximo dia 22 de Abril em Bruxelas na reunião
da UEMS (União Europeia de Especialidades Médicas) e desta reunião resultará
ou não a aprovação europeia do documento.
Após a Assembleia da EFIM seguiu-se a Assembleia dos Young Internists
na qual participaram os membros do subcomité dos Young e os representantes
de Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Grécia, França, Bélgica, Roménia,
Reino Unido, Finlândia, Holanda e Noruega. Foi discutido o plano para as
sessões dos Jovens Internistas no próximo Congresso Europeu de Medicina
Interna, que irá incluir uma sessão de discussão sobre “computador vs médico
– o papel das novas tecnologias na Medicina”. Nesse congresso haverá um
Young Internist Corner no qual irão decorrer atividades mais direcionadas aos
internos de Medicina. Discutida também a criação de podcasts com discussão
de grandes síndromes médicos, plano que será colocado em prática a curtoprazo de forma a ser lançado o primeiro já no Congresso Europeu. Reforçada a
importância de dinamizar os meios de comunicação social de forma a

	
  

	
  

aumentar a visibilidade dos jovens internistas da Europa e envolver cada vez
mais internos. Decidido converter o grupo do Facebook numa página que será
mais funcional e será da responsabilidade de um grupo de internos que a
manterá ativa e atualizada. Apresentados, ainda, outros assuntos que se
encontram em fase mais germinativa e que serão rediscutidos nas próximas
reuniões.
Mais informações disponíveis brevemente na página da EFIM e dos
Young Internists (http://www.efim.org/young-internists).	
  	
  

	
  

