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În calitate de membru al Societății Române de Medicină Internă și de reprezentant al
Tinerilor Interniști Români, am participat la Congresul European de Medicină Internă desfășurat
la Geneva în perioada 14-16 Mai 2014, în cadrul căruia am luat parte și la Întalnirea Tinerilor
Interniști Europeni.
Grupul Tinerilor Interniști Europeni (European Young Internists Assembly) este format din
câte un reprezentant al fiecărei țări, însumând, de această dată, 17 tineri medici. Grupul este
coordonat de un Subcomitet format din Dr Carla Araujo (Portugalia) în funcția de președinte, Dr
Frauke Weidanz (Marea Britanie) secretar, Dr Ieva Ruza (Latvia) trezorier, Dr Xavier Roux
(Franța), Monique Slee-Valentjin (Olanda), Alberto Marra (Italia) și Ewelina Biskup (Elveția).
În cadrul întalnirii din 14 Mai au fost prezentate rapoartele președintelui și secretarului, s-a
discutat despre adoptarea unei curicule comune europene pentru rezidențiatul de medicină
internă, cu argumente pro și contra din partea participanțior, precum și sugestii sau obiecții.
Fiecare reprezentant național a prezentat proiectele actuale și viitoare ale tinerilor interniști pe
care i-a reprezentat, apoi au fost prezentate proiectele comune europene:
-

-

Școala europeană de Medicină Internă – bianual: vară/iarnă
Seminar de Cercetare Clinică – anual
Programul de schimb de experiență european – având termenul limită de înscriere pentru
a doua jumătate a anului 2014 pe 1 Iunie 2014; detalii pe
http://efim.deliciouscreative.com/events/european-exchange-scheme
Ziua Tinerilor Interniști în cadrul Congresului European de Medicină Internă – anual
Grupurile de lucru ale Federației Europene de Medicină internă (European Federation of
Internal Medicine – EFIM)
Jurnalul de cazuri clinice – lansat în 2013 în timpul congresului EFIM de la Praga http://www.ejcrim.com/index.php/EJCRIM/index

În data de 16 Mai 2014 a fost programată Ziua Tinerilor Interniști în cadrul Congresului
European de Medicină Internă, context în care a fost prezentat grupul, membrii acestuia,
obiectivele și proiectele internaționale, recent constituitul grup al Tinerilor Interniști Elvețieni,
prelegeri ale lectorilor invitați (Prof Jens Eckstein, Elveția – “What do you want to be?”, Prof

Ferdinando Schiraldi, Italia – “How to be a great leader and team-player”), prezentări de cazuri
clinice interactive și o dezbatere pro-contra despre problemele etice implicate în deciziile
medicale privind îngrijirile end-of-life. Acest program dinamic a atras participarea auditoriului
care s-a implicat activ în discuții și deliberări.
Următoarul Congres European de Medicină Internă și, implicit, următoarea Zi a Tinerilor
Interniști Europeni vor avea loc în 2015, între 13-16 Octombrie la Moscova și pregătirile pentru
aceste evenimente au demarat deja, termenul limită de înscriere a lucrărilor fiind data de 15 Iunie
2015 – detalii complete pe site-ul http://www.efim2015.org .
De asemenea, în cadrul congresului au fost anunțate bursele oferite de fundația FDIME
(Foundation for the Development of Internal Medicine in Europe) pentru tineri interniști (vârsta
<38 ani) interesați în studiul bolilor rare, având termenul limită de înscriere data de 1 Iulie 2014
– detalii complete pe site-ul http://www.fdime.org/rarediseases-2014.html .
Un alt eveniment important a fost lansarea noului site al EFIM - http://www.efim.org/ , cu o
interfață prietenoasă, informații actualizate permanent și posibilitatea de înscriere on-line și de
activare a unui cont gratuit care permite accesul la forumurile de discuții precum și la revista
europeană de medicină internă (European Journal of Internal Medicine – EJIM).
Grupul EFIM al Tinerilor Interniști oferă multiple posibilități de a participa la diferitele
evenimente și proiecte internaționale educaționale, științifice, de cercetare și totodată
oportunitatea de a cunoaște și schimba opinii cu tineri medici din alte țări; detalii despre grup și
inițiativele acestuia pe site-ul http://www.efim.org/young-internists precum și pe pagina de
Facebook.
Pentru orice întrebare, nelămurire sau detalii suplimentare, sunt la dispoziția dumneavoastră.
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