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Esta Assembleia constituiu um importante ponto de encontro entre jovens 
internistas (YI) de toda Europa.  
 
Os membros do subcomité dos YI da EFIM são: Roger Duckitt, Lenka 
Bosanska, Lorenzo Dagna, Monique Slee Valentijn e Carla Araújo. No futuro 2 
novos membros integraram o Subcomité após apresentação de candidatura. 
A Assembleia teve inicio, como já é habitual, com a apresentação do Chair Dr. 
Duckitt, apresentando as actividades desenvolvidas durante os últimos 6 
meses de trabalho (desde a última Reunião em Setembro/2010 em Luzern).   
A Dra. Bosanska, secretária, apresentou o seu relatório e formalizou a sua 
candidatura para ocupar a posição de Chair, uma vez que o Dr. Duckitt irá 
deixar este cargo.  



 
 

 
Seguidamente foram apresentadas pela Coordenadora dos Working Groups 
Dra. Araújo, as atividades desenvolvidas:  
 

• O Grupo “Professional Issues” está actualmente a trabalhar num 
documento que define a importância da MI, do cuidado do doente, das 
competências e habilidades em comunicação, profissionalismo e 
principalmente a integração do Sistema de Saúde. O documento escrito 
pelo grupo deverá ser traduzido e publicado pelas respectivas 
Sociedades de MI de cada país membros da EFIM. 

• O Grupo “Competencies” está a trabalhar numa base de dados com 
informação de todos os países acerca das competências adquiridas 
pelos internos durante o seu programa de formação, assim com a 
organização estrutural dos diferentes Serviços de Medicina. A 
informação foi adquirida através de inquérito realizado durante a ESIM 
(European School of Internal Medicine), assim como inquérito 
respondido pelas Sociedades Nacionais de MI. O objectivo é comparar 
procedimentos clínicos comuns e incomuns entre os diferentes países, 
ressalvando diferenças e semelhanças por forma a uniformizar a 
formação na Europa. 

• O Grupo “Quality of Care” está a trabalhar no Projecto EQIP - 
European Quality Indicator Project, ressalvando a importância da 
qualidade dos Cuidados de Saúde nos países membros da Federação. 

• O Grupo “Exchange Program” é um projecto que pretende o 
intercâmbio de formação e experiências com a inerente adquisição de 
capacidades através dos diferentes Serviços de Medicina dos países 
membros da EFIM. Inicialmente o projecto pretende começar com um 
estágio de 1 mês de duração com vista a extender-se a 3 meses. É 
destinado aos internos em formação e jovens internistas. Pretende 
explorar o mercado de trabalho gerando novas oportunidades por forma 
a enriquecer a formação em MI. O documento final com a proposta do 
projecto já está pronto assim como o inquérito a aplicar aos 
interessados. 

• O Grupo “Rare Diseases” é o grupo mais recente da EFIM. As 
doenças raras são um tópico multidisciplinar e de grande complexidade. 
O grupo pretende criar uma rede Europeia com desenvolvimento de 
estratégias que permitam optimizar recursos e investigação com estudos 
multicêntricos num área de grande interesse para a MI. 

Para informação adicional pode-se sempre consultar o site da EFIM: 
www.EFIM.com e ler o plano de trabalho de cada Grupo, desde a sua 
criação até aos dias que correm. 
 

 



 
 

Seguidamente o Dr. Roux apresentou os resultados da 1ª Escola de Inverno 
realizada em Janeiro (16-22) em Saas Fee, Suiça. Como esperado foi um 
sucesso, contou com a participação de um grupo muito activo de jovens 
internistas ficando desde já anunciada uma 2ª Edição em Janeiro de 2012.  

A Dra. Monica Bivol, jovem internista residente na Noruega apresentou o 
Grupo de Jovens Internistas desse país e sua organização e participação em 
atividades nacionais. Trata-se de um grupo muito bem estruturado, assim como 
o grupo de jovens internos em Portugal que podem ter o orgulho de estar 
inseridos numa Sociedade que percebe a importância dos mais jovens e do 
seu crescimento e participação na construção do futuro. 

 
Posteriormente foi eleita a Dra. Bosanska como Coordenadora (Chair) dos 

YI. Acreditamos que irá certamente representar muito bem o grupo dos YI na 
Europa.  

Ao longo da Reunião em Bucareste, Carla Araújo foi eleita como Secretária 
do Subcomité dos YI. Este papel é privilegiado, uma vez que a Chair do Grupo 
juntamente com a Secretária fazem parte do Comité Executivo da EFIM. 
 

Foram ainda anunciados novos projetos, propostas e sugestões para a 
página web, para projetos de investigação e para a participação no dia do 
Jovem Internista que irá decorrer durante o próximo Congresso Europeu em 
Atenas e que o Grupo dos YI estão a organizar. 

 
 
Um agradecimento sincero à EFIM, à Sociedade de Medicina Interna da 

Roménia pela Organização deste “Administrative Council” e um especial 
agradecimento à SPMI pelo apoio incondicional nas atividades dos Jovens 
Internistas Portugueses. 
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