RELATÓRIO: 8ª ASSEMBLEIA DE JOVENS INTERNISTAS e
“7º YOUNG INTERNISTS DAY”
12º CONGRESSO EUROPEU DE MEDICINA INTERNA,
2-5 OUTUBRO 2013, PRAGA

8ª Assembleia do Grupo Young Internists da EFIM
Decorreu em Praga, no dia 3 de Outubro de 2013, durante o 12º Congresso
Europeu da Federação Europeia de Medicina Interna. Contou com uma
Agenda variada e com a participação de 23 Jovens Internistas de toda a
Europa.
Inicialmente foram apresentadas as actividades do grupo a cargo de Frauke
Weidanz, Secretária dos YI.
O Subcomité está constituído por:
•
•
•
•
•
•

Carla Araújo (Coordenadora);
Frauke Weidanz (Secretária);
Lenka Bosanska (ExCoordenadora);
Ieva Ruza (Tesoureira);
Monique Slee-Valentjin;
Xavier Roux.

Este grupo tem a seu cargo a planificação de todas as actividades nas quais os
YI estão envolvidos, representando o Grupo junto do Comité Executivo da
EFIM.

Um dos momentos mais importantes desta Assembleia foi a eleição de um
novo membro para o Subcomité após apresentação de 2 candidaturas: Burçin
Halacli da Turquia e Alberto Marra da Itália. Após votação por cada um dos
membros da Assembleia foi vencedora a candidatura italiana. Assim sendo, o
Subcomité está actualmente representado pelos seguintes países: Portugal,
UK, República Checa, Letónia, Holanda, França e Itália.
Seguidamente Ewelina Biskup, líder do recém criado grupo Suiço de YI
apresentou os avanços na organização do próximo Congresso Europeu em
Geneva, em Maio de 2014. Os YI contam já com o seu espaço para discussão
e debate tanto na Assembleia como no 8º YI Day.
Entre as muitas actividades em curso destaca-se o Programa Exchange cujo
sucesso continua exponencial, estando já aberta a fase de candidaturas para
2014.
Destaque também para Escola Europeia de Medicina Interna (ESIM). Este ano
a Summer School decorreu na Turquia (1 a 7 de Setembro) contando com
participantes de toda a Europa que usufruíram de uma semana de
aprendizagem de alto nível científico nas diversas áreas da Medicina Interna.
Em 2014 a 4ª Edição da Winter School irá realizar-se novamente em Saas-Fee
e a Summer School será realizada pela primeira vez em Itália, em Sardenha,
sob Coordenação do Professor Nicola Montano da SIMI (Sociedade Italiana de
Medicina Interna).
Durante a 8ª Assembleia foram apresentados os novos estudos multicêntricos
em curso:
• “Working conditions survey”, estudo que irá avaliar o grau de
satisfação dos jovens internistas com as condições de trabalho da
especialidade de Medicina Interna na Europa.
• “European Internists’ attitudes to End-of-Life Decisions”, pesquisa
acerca das decisões de tratamentos de suporte de vida usando 4 casos
clínicos para explorar questões éticas na abordagem destes doentes.

Todos concluíram que a Assembleia constituiu uma experiência única e um
importante ponto de encontro entre Jovens Internistas de toda Europa.
O Grupo agradece o apoio incondicional do Comité Executivo da EFIM,
especialmente à sua Presidente, Professora Maria Domenica Cappellini.

7º “Young Internists Day”

Decorreu no dia 4 de Outubro. Foi com orgulho que o Grupo assistiu a um novo
sucesso deste evento, contando com mais de 100 participantes, com
discussões e debates dinâmicos. Especial destaque para a participação
portuguesa, tanto na apresentação de 1 caso clínico discutido em formato
Ginásio Clínico, como ainda os 2 vencedores da bolsa de investigação
atribuida pela FDIME (Foundation for the Development of Internal Medicine in
Europe). Uma palavra de agradecimento ao Professor Daniel Sereni pelo apoio
aos Young Internists da EFIM.
A Delegação Portuguesa foi a maior delegação estrangeira presente no
Congresso Europeu em Praga!
Ficou claro o dinamismo e energia de todos os participantes. Os Young
Internists pretendem enfrentar novos desafios com grande responsabilidade e
empenho para continuar a construir a Medicina Interna do futuro!

Para informação adicional consultar o website da EFIM: www.efim.org e ainda
http://younginternists.efim.org/.
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