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Dr Raluca Zoițanu, medic rezident MF, București. Reprezentant VdGM
Anul acesta, Viena a fost gazda preconferinței Vasco da Gama Movement (VdGM), dedicată tinerilor
și viitorilor medici de familie (specialiști în primii cinci ani dupa obținerea specialității și rezidenți).
Preconferința a avut loc pe 3 și 4 iulie, în paralel cu ședința Consiliului European VdGM.
Ca în fiecare an, preconferința a fost un succes deplin. Au participat tineri medici de familie din 20 de
țări, mulți dintre ei fiind prima dată prezenți la o preconferință VdGM. Din păcate, nici în acest an nu
au participat tineri medici de familie din România, în ciuda efortului SNMF de a găsi un participant
printr-o preselecție organizată în luna februarie.
Timp de două zile, împărțiti în patru grupe, cei peste 40 de participanți au discutat pornind de la
tema “Arta de a deveni medic de familie”. Concluziile dezbaterilor au fost prezentate de fiecare grup
în ultima zi într-o sesiune plenară, la care au participat și membrii Consiliului European VdGM și
invitații speciali: Prof. Dr. Michael Kidd (Australia), viitorul președinte Wonca World, Dr. Francine
Lemire (Canada), trezorier Wonca World și Dr. Carl Steylaerts (Belgia), trezorier Wonca Europe. În
acest an, participanții la preconferință au dat dovadă de foarte multă creativitate și de abilități
tehnice deosebite, prezentând concluziile dezbaterilor nu doar în PowerPoint sau pe flipcharturi așa
cum s-a obișnuit în anii trecuți, ci și prin scurtmetraje realizate foarte profesionist, în ciuda timpului
extrem de scurt disponibil pentru crearea lor ! Toate prezentările vor fi disponibile pe siteul
www.vdgm.eu .
Creativitatea a fost poate descătușată de “discursul vizionar” pe care Dr. Carl Steylaerts l-a ținut în
prima zi a conferinței, “Arta de a deveni medic de familie”. O explozie de idei, istorii și metafore,
prezentate cu ajutorul a trei membri ai Biroului Executiv VdGM (Harris, Sara și Ana), discursul a
captivat și inspirat audiența. Prin efortul grupului de imagine al VdGM, înregistrarea acestui moment
va fi de asemenea disponibilă atât pe siteul www.vdgm.eu cât și pe noul site Wonca Europe,
www.woncaeurope.org, lansat în timpul conferinței.
În finalul preconferinței, Prof. Dr. Michael Kidd, viitorul președinte Wonca World, și-a manifestat
susținerea față de Vasco da Gama Movement iar peste doar o oră, la deschiderea oficială a
conferinței europene Wonca, a lăudat VdGM și pe participanții la preconferință, spunând că VdGM
reprezintă “un exemplu minunat al viitorului măreț pe care medicina de familie îl are în Europa, în
mâinile tinerilor noștri medici”.
În paralel cu preconferința VdGM a avut loc și ședința anuală a Consiliului European VdGM, la care
participă câte un reprezentant din fiecare țară membră Wonca Europe, delegat de societatea
profesională din țara sa. Este al doilea an în care reprezint România în Consiliul European VdGM, în
urma numirii ca reprezentant național de către Societatea Națională de Medicina Familiei în iunie
2011.
Un prim subiect de discuție în ședință a fost numărul participanților la preconferință și modalitatea
de înscriere. În anii precedenți, pentru a asigura o distribuție egală pe țări, societățile naționale au
fost rugate să aleagă doar 1-2 participanți. Înscrierea a fost astfel un proces închis dar pentru anul
2012 Wonca Europe a propus VdGM să schimbe modalitatea de acces pentru a facilita participarea
tuturor celor care doresc. Astfel pentru Viena a fost ales un procedeu mixt: până pe 15 februarie

societățile naționale au fost invitate să aleagă câte un participant, apoi înscrierea a fost deschisă
pentru toți cei care au dorit. Numărul de participanți în acest an a fost aproape dublu față de anul
trecut și s-a păstrat proporția între țări. S-a propus și votat menținerea acestui mod de înscriere și
pentru 2013, ținându-se cont și că anul viitor la Praga va fi o preconferință mondială, nu doar
europeană, iar numărul așteptat de participanți este de aproximativ 100.
Au urmat apoi rapoartele de activitate ale grupurilor (departamentelor), prezentate de fiecare
coordonator (membri în Biroul Executiv VdGM).
Grupul de imagine a fost foarte activ în anul precedent. VdGM are pagini noi și active de Facebook,
Twitter, iTunes, LinkedIn și Youtube, siteul vdgm.eu a fost actualizat constant. Grupul a aplicat cu
doua proiecte pentru Fondul Aniversar Wonca însă fără succes. A realizat un videoclip pentru Ziua
Mondială a Medicului de Familie. Pentru promovare în timpul conferinței europene a fost
achiziționat un stand în zona expoziției, au fost create tricouri și cărți poștale și au fost propuse și
acceptate mai multe ateliere. A fost creată o pagină Wikipedia dedicată Dr. Claudio Carosino, medicul
de familie italian ucis de un pacient anul trecut, în memoria căruia VdGM oferă anual un premiu de
700 euro.
Grupul de educație și pregătire pare să fi suferit de burnout în ultimul an, după ce în 2010 a fost
deosebit de activ prin realizarea unui studiu pe bază de chestionar la care au participat 10 țări
europene. Majoritatea membrilor s-au retras din grup în 2011 însă acum la Viena, în urma
preconferinței, grupul a căpătat un suflu nou. 18 tineri medici au participat la întâlnirea grupului, s-au
discutat idei noi de proiecte și colaborarea cu EURACT.
Grupul de schimburi de experiență a acordat în ultimul an premiul Hippokrates și premiul Claudio
Carosino pentru doi tineri medici care au scris cele mai bune rapoarte în urma schimburilor de
experiență Hippokrates de două săptămâni. Danemarca, Elveția, Marea Britanie și Olanda au primit
finanțare din partea Uniunii Europene prin programul Leonardo pentru schimburile de experiență
Hippokrates. Majoritatea țărilor membre VdGM au aplicat pentru fonduri însă anul acesta doar cele
patru au avut succes. În ultimele 6 luni au fost încheiate 10 schimburi, pentru 11 încă nu s-au
completat rapoartele iar 4 schimburi au fost anulate în ultimul moment. În urmatoarele 6 luni sunt
deja stabilite înca 22 de schimburi. De menționat că și tinerii medici din România pot participa la
schimburi de experiență în țările europene (detalii pe snmf.ro/tineri) iar tinerii medici din alte țări pot
veni în cele două cabinete din România înscrise deja în program. Pentru a afla cum poate fi un
cabinet înscris ca gazdă în programul Hippokrates pot fi cerute detalii la adresa vdgm@snmf.ro Alte
schimburi de experiență facilitate de Vasco da Gama Movement au fost cele realizate cu ocazia
conferințelor pentru tineri medici. De acestea au beneficiat în prima jumătate a anului și patru tineri
medici de familie români din Arad, Cluj, București și Constanța. Rapoartele lor pot fi citite pe
snmf.ro/tineri
Grupul de recrutare/relatii externe a stabilit contacte cu IFMSA (federația internațională a asociațiilor
studenților la medicină), pentru proiecte viitoare prin care studenții să fie atrași spre medicina de
familie, dar și cu alte organizații ale tinerilor medici de familie de pe alte continente (Spice Route –
Asia de Sud, Rajakumar – Asia Pacific, Waynakay – America de Sud).
Grupul de cercetare a oferit și în acest an premiul tânărului cercetător, care a constat în trei taxe
gratuite de participare la conferința europeană Wonca și prezentarea propunerilor de studii într-un

atelier dedicat, la care au participat și medici de familie cu experiență în cercetare. În acest an au fost
șase candidați, dintre care unul din România, Dr. Andreea Varga din Târgu-Mureș. Grupul consideră
că numărul mic al candidaților demonstrează nevoia unei promovări mai bune a competiției și
adăugarea unui premiu suplimentar de 500 euro primului clasat. În cadrul conferinței europene,
grupul de cercetare a realizat un atelier comun cu EGPRN despre scrierea articolelor științifice în
scopul publicării.
Un alt punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului a fost propunerea fostului președinte VdGM, Sven
Streit (Elveția), de a realiza un fond VdGM dedicat susținerii financiare pentru tinerii medici care
doresc să participe la preconferință însă sunt împiedicați din motive financiare. Astfel VdGM ar urma
să ofere burse pentru preconferință începând de anul viitor. Fondul ar urma să fie alimentat prin
donații ale societăților naționale, în mod voluntar. Propunerea a fost votată de Consiliu în
unanimitate. Prima țară care a donat deja suma de 1000 euro a fost Elveția.
Wonca Europe a solicitat VdGM numirea unui membru permanent în Biroul Executiv al Wonca
Europe. Acesta va fi pentru următorii trei ani Harris Lygidakis, noul președinte VdGM. Inițial,
reprezentantul VdGM în Biroul Executiv Wonca Europe va avea statut de observator, însă din 2015,
când se va schimba statutul Wonca Europe, va dobândi și drept de vot.
Ultimul punct pe ordinea de zi a fost alegere a trei noi membri în Biroul Executiv VdGM. Aceștia sunt
Raluca Zoițanu (România) – coordonator grup imagine, Greg Irving (UK) – coordonator grup cercetare
și Marcus Schmidt (Germania) – secretar.
Activitățile VdGM în timpul conferinței europene Wonca au fost variate și au oferit tinerilor medici
care nu au participat la preconferință ocazia să afle despre VdGM. Ateliere dedicate tinerilor,
întâlnirile grupurilor VdGM, discuții la standul VdGM (care a fost cel mai vizitat și animat stand al
expoziției !) și programul social dedicat au umplut cele 3 zile ale conferinței. Un moment deosebit a
fost invitarea VdGM de către organizatorii conferinței să susțină unul dintre discursurile “keynote”,
onoare oferită de obicei unor personalități. VdGM a cerut ajutorul Wonca Europe și astfel a rezultat
un keynote deosebit, susținut de șase persoane: un “dialog al generațiilor”, între trei seniori (Carl
Steylaerts - trezorierul Wonca Europe, Luisa Pettigrew - reprezentanta UK în Consiliul Wonca Europe
și Michael Kidd - viitorul președinte Wonca World) și trei juniori (Christian Schiller – Austria, Raluca
Zoițanu – Romania și Mario Malnar – Croația), pe tema “Arta de a fi medic de familie”.
Următoarea preconferință VdGM va avea loc între 24-25 iunie 2013 la Praga și va avea participanți
de pe toate continentele. O ocazie excelentă pentru a cunoaște sisteme și culturi diferite dar și de a
lega prietenii și stabili contacte pentru proiecte viitoare !

