În atenția Biroului Executiv al Societății Naționale de Medicina Familiei

Raport de activitate
Nume: Raluca Zoițanu
Poziție: Reprezentant Național Consiliul Vasco da Gama Movement (EC)
+ Coordonator schimburi de experiență VdGM (NEC)
Mandat: 2011-2015 (interimar până la 3 aprilie 2016 - preluarea mandatului de noul reprezentant)

Participare activă la toate ședințele de Consiliu European Vasco da Gama Movement și ședințele grupului de
schimburi de experiență (Varșovia 2011, Viena 2012, Praga 2013, Lisabona 2014, Istanbul 2015). Luări de cuvânt,
propuneri, implicare în grupuri de lucru, proiecte. Candidatură cu succes pentru poziția de membru în birou
executiv VdGM (2012-2015) apoi WONCA Europe (2015-2017).
Selecție și sprijin participanți români și străini la schimburi de experiență:








Schimburi “Conference Exchange” cu ocazia conferințelor din țările membre
o 31 de participări românești la 14 schimburi, din 40 candidaturi la 40 de schimburi disponibile
o 8 participanți străini la 1 schimb românesc, 11 candidaturi (Cluj 2015)
Schimburi “Hippokrates”
o 8 participanți străini (6 UK, 1 Portugalia, 1 Spania) găzduiți de cabinete MF românești
o 1 participant român găzduit de cabinet MF străin (UK), 1 participant a anulat
Preconferință VdGM
o 1 participant român Praga 2013
o 11 participanți români Copenhaga 2016
Burse de participare la conferința WONCA Europe și preconferința VdGM
o 4 candidaturi – 2 câștigători pentru Praga 2013
o 6 candidaturi – 3 câștigători pentru Copenhaga 2016

Promovarea activităților VdGM în România:
o
o

o

o
o
o
o

secțiune pe siteul SNMF, în cadrul secțiunii tineriMF
anunțuri pentru schimburi de experiență traduse în limba română și afișate în secțiunea dedicată, cu
formular în limba română personalizat pentru fiecare schimb și link promovat apoi către MF români.
Din anul 2015 am renunțat la traducere și formular, alegând promovare doar prin link direct către
pagina VdGM în engleză și îndreptarea către adresa de e-mail pentru detalii.
prezentări despre VdGM la conferințe locale, regionale și naționale (București, Craiova, Cluj, Alba Iulia)
și delegare prin 2 slideuri incluse în prezentările grupului tineriMF de coordonatorii regionali tineriMF
la Medical Forum 2014, 2015.
articole, rapoarte, interviuri ziarul medicului de familie, Viața Medicală, medic.ro, paginamedicala.ro,
formaremedicala.ro
raport de activitate ședinta de Senat SNMF București 2012, 2013
știri pe siteul SNMF și în newsletterul SNMF, preluate și pe formaremedicala.ro, Facebook și Twitter
SNMF
mesaje către listele de discuții snmffiliale, medicina_familiei_grup, tineriMF
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o

o
o

încurajarea participanților la schimburile de experiență să prezinte la conferințele și manifestările
locale, regionale, naționale. Solicitarea unui raport în urma schimbului de experiență și afișarea pe site
în secțiunea schimburilor. Un raport (Olanda, 2014) a fost publicat și în ziarul medicului de familie.
scrisori către coordonatorii de rezidențiat MF din UMF/facultățile din Cluj, Iași, București, Craiova, Targu
Mures, Timisoara, Arad, Sibiu, Constanta, Oradea, Brasov, Galati (2012)
promovarea Premiului Tânărului Cercetător VdGM 2012-2016. Selecție 1 participant în 2012, au existat
2 candidați. Fără candidați în ceilalți ani.

Înregistrare SNMF în 2014 pe platforma europeană Erasmus+ pentru a putea deveni partener în proiecte
(necesar pentru Hippokrates) – rezultat – încă 3 participanți englezi în programul Hippokrates în schimb de
experiență în 2015, după cei 3 din anul 2013 pe vechiul program de finanțare Leonardo da Vinci.
Recrutare cabinete MF gazdă în România pentru programul de schimburi de experință Hippokrates
o
o
o
o
o
o

Dr Ileana Efrim, București *
Dr Liliana Catrinoiu, Roșiori de Vede *
Dr Andrea Neculau, Brașov *
Dr Claudia Ulieru, Dr Anca Lăcătuș, Brașov *
Dr Dorica Sănduțu, Arad
Cabinete care au fost în program: Dr Cristian Sever Oana *, Dr Laura Condur *, Dr Zsuzsana Farkas
Pall, Dr Valeria Herdea *

* au avut vizitatori
Propunere către BEx SNMF de acordare a unei burse de participare la preconferința VdGM +/- conferința Wonca
Europe Viena pentru un medic tânăr. Neaprobată.
Propunere către BEx SNMF de suplimentare a sponsorizării de 100 euro/zi pentru reprezentantul VdGM pentru
a acoperi costurile integrale – cea actuală acoperă 50-60%. Neaprobată.
Crearea și menținerea actualizată a secțiunii cu informații despre România (țară, sistem medical, învățământ
medical) pe siteul VdGM.
Raport de activitate anual către Consiliul European VdGM (scris și powerpoint) prezentând și activitatea Grupului
Tinerilor MF din România (după înființare).
Participarea ca observator SNMF la ședințele de Consiliu WONCA World și WONCA Europe Praga 2013.
Participarea ca delegat SNMF la ședința RCGP – International Development Days 2011 în cadrul
Memorandumului semnat în anul 2010 între SNMF-RCGP-SMRUK. Raport pe lista de discuții filialeSNMF.
Organizarea selecției următorului reprezentant VdGM al SNMF.

Anexate - rapoartele VdGM anuale

Cu considerație și apreciere pentru oportunitatea acordată,
Raluca Zoițanu
30 martie 2016, București
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