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No dia 29 de Março celebrou-se a 5ª Assembleia do Grupo Young Internist da 
EFIM realizada em TelAviv, Israel. 

Constituiu uma experiência única, muito produtiva e um importante ponto de 
encontro entre jovens internistas de toda Europa. Foi realizada uma 
actualização das últimas actividades em curso nos diferentes países da 
Federação de interesse científico para os jovens internistas. 

Os membros do subcomité dos YI da EFIM actualmente são: Lenka Bosanska 
(Coordenadora); Carla Araújo (Secretária); Monique Slee Valentijn; Ieva Ruza. 

Durante a Assembleia 2 novos membros integraram o subcomité: Xavier Roux 
(França) e Frauke Weidanz (UK). Lenka agradeceu aos novos membros e 
assegurou o dinamismo do subcomité para actividades futuras. 



A Assembleia teve inicio com a apresentação da Coordenadora, apresentando 
as actividades desenvolvidas durante os últimos 6 meses de trabalho (desde a 
última Reunião em Atenas em Outubro de 2011).  A Dra. Bosanska, apresentou 
o seu relatório, incluindo a apresentação do orçamento do Grupo YI. 
Seguidamente foi apresentado o relatório pela Secretária Dra. Araújo, incluindo 
o relatório da Escola de Inverno que decorreu em Saas Fee em Janeiro de 
2012 e na qual a Dra. Araújo participou activamente na divulgação das 
actividades dos Young Internist da EFIM, realizando ainda um Workshop que 
incluia diversos assuntos relacionados com o internato em Medicina Interna, 
comparando semelhanças e diferenças entre os vários países da Europa. 

Seguidamente foi abordado o tema dos Grupos de Trabalho da EFIM. Algumas 
actualizações foram anunciadas, sendo que o relatório final de cada grupo foi 
apresentado na Assembleia Geral do Administrative Council. 

Destaque para o Grupo “Exchange Program”, projecto que pretende o 
intercambio 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. O Projecto Piloto já começou e a Dra. Araujo 
anunciou que as candidaturas já estão abertas aos internos interessados. 

Para informação adicional acerca dos WG (Working Groups) podem 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. 

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

Uma vez mais os Young Internist da Federação mostraram o seu dinamismo e 
profissionalismo em prestigiar a formação de qualidade em Medicina Interna na 
Europa. 
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