Raport VdGM Consiliu European 2011 (publicat în ziarul MF)
Dr Raluca Zoițanu, medic rezident MF, București. Reprezentant VdGM.
Între 7 și 8 septembrie 2011 a avut loc la Varșovia întâlnirea Consiliului European al Vasco da Gama
Movement (VdGM), organizația europeană a tinerilor și viitorilor medici de familie (specialiști în
primii cinci ani dupa obținerea specialității și rezidenți). 32 din cele 36 de țări europene sunt acum
reprezentate în VdGM. Fiecare societate națională de medicina familiei poate numi în Consiliu un
medic rezident sau medic specialist în primii cinci ani după obținerea specialității. România nu a mai
avut reprezentant în Consiliu în ultimii 6 ani, astfel încât prezența mea a fost întâmpinată cu bucurie
de ceilalți reprezentanți europeni.
În cele două zile s-a discutat despre activitățile VdGM și despre problemele, reușitele și inițiativele
din fiecare țară în desfășurarea proiectelor VdGM. Au fost aleși 3 noi membri în Comitetul Executiv și
s-au stabilit câteva detalii pentru preconferința de anul viitor.
Pentru programul de schimb de experiență Hippokrates (http://www.snmf.ro/hippokrates) a fost
prezentat un raport al proiectului pentru ultimul an. Există 116 cabinete-gazdă înregistrate în
proiect, cele mai multe în Olanda (28), Anglia, Germania și Spania (14). România are din acest
primele două cabinete-gazdă înregistrate, pregătite să primească medici rezidenți sau tineri
specialiști din alte țări timp de două săptămâni. În ultimul an au existat peste 200 de cereri la nivel
european însă doar 150 de medici au realizat în final schimbul. În afară de numărul de cereri
menționat, au mai existat câteva sute de cereri de informații adresate coordonatorilor naționali ai
Hippokrates despre posibilități de schimburi de experiență, locuri de muncă, stagii, fără legătură cu
programul Hippokrates. Această problemă, împreună cu numărul relativ mare de medici care au
renunțat în ultimul moment la realizarea schimbului (peste 50), a dus la apariția propunerii
introducerii unei garanții, pe care medicul care dorește să facă un schimb să o poată recupera la
final. Suma propusă a fost de 50 euro însă votul final al Consiliului a decis ca suma să fie hotărâtă de
fiecare țară în parte, în funcție de condițiile locale și tot fiecare țară să decidă dacă vrea să ceară
această garanție sau nu. A fost atins și subiectul finanțării prin fonduri Leonardo, astfel încât
participanții să nu mai fie nevoiți să își plătească singuri transportul și cazarea, însă detaliile și alte
discuții care nu au mai necesitat votul Consiliului au fost discutate pe 9 septembie în ședința
coordonatorilor naționali ai programului, programată într-una din zilele conferinței WONCA Europe,
după închierea programului științific din acea zi.
Au fost prezentate problemele legate de premiul VdGM pentru tineri cercetători (Junior Researcher
Award). S-a discutat modificarea criteriilor de participare, întrucât au existat diferențe foarte mari
între participanți, fiind înscrise rezumate dar și variante in extenso ale unor lucrări de cercetare, însă
și articole cu opinii personale. Numărul mare de înscrieri venite din țări ca Olanda și Anglia și absența
înscrierilor din majoritatea țărilor est-europene au ridicat problema schimbării radicale a criteriilor,
în sensul acceptării propunerilor de idei de cercetare și nu doar a studiilor finalizate, care au
rezultate. S-a dezbătut pe marginea ideei că scopul acestui premiu este stimularea cercetării în
medicina de familie, iar medicii tineri din țări ca Olanda și Anglia au acces foarte ușor la profesori
îndrumători și la toată baza materială necesară pentru cercetare, fac deja cercetare, iar premiul de
2000 euro ar fi doar o recompensă pentru un proiect care oricum a fost făcut și va fi publicat. În timp
ce medicii tineri din alte țări au acces foarte limitat sau deloc la baza materială pentru cercetare, la

profesori care să îi îndrume să facă cercetare în medicina de familie, astfel încât un premiu de 2000
de euro i-ar ajuta și din punct de vedere logistic dar le-ar oferi și expunere în cadrul conferinței
WONCA unde ar avea acces la profesori. Un vot final pe tema modificării criteriilor pentru premiu a
fost amânat pentru o dată ulterioară, urmând a fi cerută și părerea Comitetului Executiv al WONCA
Europe. A mai fost reamintită decizia Consiliului din anul precedent ca fiecare țară să numească și un
coordonator național pentru cercetare, care să colaboreze cu reprezentantul EGPRN (rețeaua
europeană pentru cercetare în MF).
Deoarece patru dintre membrii Comitetului Executiv s-au retras pe parcursul ultimului an, au fost
prezentate candidaturile pentru pozițiile vacante și Consiliul a votat noi membri. Aceștia sunt Ana
Margarida Cruz (Portugalia) – trezorier, Robert Burman (Norvegia) – coordonator Educație și
pregătire, Raquel Gomez Bravo (Spania) – coordonator Recrutare, Charilaos Lygidakis (Italia) –
coordonator Imagine. Ceilalți membri ai Comitetului Executiv sunt Andrea Popelier (Franța) –
președinte, Sven Streit (Elveția) – secretar, Luisa Pettigrew (Marea Britanie) – coordonator Schimb
de experință și Julia Baumgartner (Austria) – manager preconferința 2012, Viena.
În paralel cu ședința Consiliului European al VdGM s-a desfășurat și preconferința VdGM, la care au
participat câte unul sau doi medici rezidenți sau specialiști în primii 5 ani după obținerea specialității
din 22 de țări europene. Limitarea la doar unul sau doi participanți din fiecare țară a fost aleasă în
scopul asigurării diversității și a încurajării schimbului de experiență. Din păcate, nici în acest an nu
au existat participanți din România.
La deschiderea preconferinței au participat și o parte din membrii Biroului Executiv al WONCA World
(organizația mondială a medicilor de familie) – Prof. Dr. Richard Roberts (SUA, președintele actual),
Prof. Dr. Chris Van Weel (Olanda, fostul președinte), Prof. Dr. Michael Kidd (Australia, viitorul
președinte) și Dr. Francine Lemire (Canada, trezorier) care au dorit să cunoască participanții și să le
vorbească pentru câteva clipe. Au fost urmați de Prof. Dr. Jan de Maeseneer (Belgia) care a
prezentat activitatea sa din ultimii 30 de ani, împărțită între cabinetul de medicina familiei din
Ledeberg, catedra de medicina familiei de la Universitatea din Ghent, comitetele și comisiile OMS
pentru medicina familiei și rețeaua Primafamed prin care pregătește medici de familie în Africa.
După aceste prezentări care i-au entuziasmat și inspirat, participanții la preconferință au fost
împărțiți în patru grupuri de lucru și au fost rugați să răspundă la mai multe întrebări pe tema
sănătății la nivel mondial – factorii implicați, responsabilitatea individuală și a societății – și a viziunii
pe următorii cinci ani pentru medicina de familie. Concluziile grupurilor de lucru au fost prezentate
în sesiunea plenară de a doua zi din finalul preconferinței, în cadrul unei sesiuni VdGM a conferinței
WONCA Europe și pot fi văzute pe siteul www.vdgm.eu .
Prezența VdGM în Varșovia a fost simțită și pe parcursul conferinței WONCA Europe care a avut loc
în următoarele zile, de pe 8 pe 11 septembrie, prin 10 ateliere și sesiuni de prezentări realizate în
exclusivitate sau în colaborare cu rețelele EURIPA, EURACT, EGPRN. Tot în aceste zile au avut loc și
întâlnirile celor cinci grupuri de lucru ale VdGM (Educație și pregătire, Cercetare, Imagine, Recrutare,
Schimb de experiență), deschise tuturor tinerilor prezenți la conferință. Membrii Consiliului
European al VdGM au fost prezenți pe rând la standul VdGM pe întreaga perioadă a conferinței
pentru a oferi informații despre organizație, întâlniri și ateliere. Standul a devenit astfel locul de
întâlnire al tuturor tinerilor medici prezenți la conferință, chiar și al celor care nu au participat la

preconferință sau la ședința Consiliului European dar care poate vor vorbi despre VdGM în țările lor
și astfel la preconferința de la Viena din 3-4 iulie 2012 vor putea fi participanți din toate cele 36 de
țări.

